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บทที1่ 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เน่ืองดว้ยคณะผูจ้ดัท ำไดเ้ขำ้ปฏิบติังำนสหกิจศึกษำในบริษทั แลนด์โก ้สปอร์ต แอนด์ มิว

สิคเคิล จ ำกัด โดยคณะผู ้จ ัดท ำได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง content แผนก                      

E-commerce ซ่ึงมีขอบเขตควำมรับผดิชอบดงัน้ี ไดรั้บมอบหมำยในส่วนท่ีเป็นเก่ียวกบัเน้ือหำ ทั้งหำ

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้ของทำงบริษทัท่ีจดัจ ำหน่ำยทั้งท่ีเป็นภำษำองักฤษ และภำษำไทยน ำไปลงใน

เวบ็ไซตข์อง LAZADA และ SHOPEE เพื่อน ำไปเป็นขอ้มูลสนบัสนุนให้กบัสินคำ้ทำงร้ำนเพื่อให้

ชำวต่ำงชำติเขำ้ใจง่ำยข้ึน และยงัไดท้  ำกำรแปลเน้ือหำเก่ียวกบัสินคำ้ แปลเน้ือหำเก่ียวกบัขอ้มูลต่ำงๆ

เก่ียวกบักำรตอบกลบัลูกคำ้ชำวต่ำงชำติโดยใช้ภำษำองักฤษเป็นหลกั อีกทั้งได้ส่ือสำรกบัลูกค้ำ

ชำวต่ำงชำติผำ่นทำงโทรศพัทท์ั้งในเร่ืองของกำรแจง้สินคำ้หมด กำรคืนสินคำ้ กำรคืนเงิน และกำร

ตอบกลบัทำงเวบ็ไซต ์LAZADA และ SHOPEE อีกดว้ย 

จำกกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวทำงคณะผูจ้ ัดท ำจึงได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้

ภำษำองักฤษในกำรส่ือสำรและท ำใหเ้ล็งเห็นถึงผลกระทบของปัญหำโดยเฉพำะอยำ่งยิง่เม่ือตอ้งให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคำ้ อำจเกิดข้ึนเม่ือตอ้งใช้ภำษำองักฤษในกำรส่ือสำร ในเร่ืองของกำรให้ข้อมูล 

แนะน ำสินคำ้โปรโมชัน่ แนะน ำกำรสั่งซ้ือ ตลอดจนกำรคืนเงินหรือคืนสินคำ้ ในกรณีท่ีสินคำ้หมด

หรือลูกคำ้ไดรั้บสินคำ้ผดิ  

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท ำจึงมีควำมประสงคท่ี์จะจดัท ำหนงัสือคู่มือบทสนทนำเพื่อใชเ้ป็นแนวทำง

ในกำรตอบลูกค้ำชำวต่ำงชำติเป็นภำษำอังกฤษรวมทั้ งยงัมีบทสนทนำส ำหรับให้ข้อมูลและ

รำยละเอียดต่ำงๆกบัลูกคำ้ ตลอดจนกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรสอบถำมขอ้มูลของสินคำ้ ระยะเวลำในกำร

จดัส่ง กำรจ่ำยเงิน และกำรคืนเงินหรือคืนสินคำ้ ทั้งน้ีเพื่อให้กำรบริกำรลูกคำ้รวดเร็ว ถูกตอ้ง เป็น

ระบบ และมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อเป็นแนวทำงใหก้บัพนกังำนท ำงำนไดส้ะดวก รวดเร็วข้ึนในกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ 

1.2.2 เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัลูกคำ้ชำวต่ำงชำติเม่ือเขำ้มำใชบ้ริกำรกบัทำงบริษทั 

1.2.3 เพื่อใหก้ำรบริกำรลูกคำ้เป็นระบบ และมีประสิทธิภำพมำกข้ึนในกำรใหบ้ริกำร 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 บทสนทนำรวบรวมมำจำกทำงพี่เล้ียงในแผนก E-commerce  

 1.3.2 รวบรวมบทสนทนำท่ีใหบ้ริกำรเฉพำะทำงร้ำนคำ้ออนไลน์ของ LAZADA / SHOPEE   

1.3.3 ศึกษำรูปแบบประโยคและรวบรวมค ำศัพท์เฉพำะท่ีใช้ในกำรตอบกลับลูกค้ำ  

โดยเฉพำะ ทั้งในเร่ืองของศพัท์เฉพำะ เก่ียวกับ กีฬำ และ กำรอธิบำย กำรตอบกลูกคำ้

ในช่วงปฏิบติัสหกิจเท่ำนั้น 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 พนกังำนท ำงำนไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึนในกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ชำวต่ำงชำติ 

1.4.2 อ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัลูกคำ้ชำวต่ำงชำติเม่ือเขำ้มำใชบ้ริกำรกบัทำงบริษทั 

1.4.3 กำรใหบ้ริกำรลูกคำ้เป็นระบบ และมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ภาษาองักฤษ คือ 

ในปัจจุบนัภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายท่ีสุดในโลก ประชากรส่วนใหญ่

ในหลายประเทศ รวมทั้ ง สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ 

นิวซีแลนด์ และประเทศในแคริบเบียน ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีหน่ึงทั้งในการเขียน และการ

ส่ือสาร นอกจากน้ีภาษาองักฤษยงัเป็นภาษาท่ีมีผูพู้ดมากท่ีสุดเป็นอนัดับสามของโลก รองจาก

ภาษาจีนกลางและภาษาสเปน ซ่ึงมกัจะมีผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงทั้ง

ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกนัท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองและภาษาองักฤษและยงัใชเ้ป็นภาษา

ราชการของในประเทศอีกดว้ย 

2.1.1 ความส าคัญของภาษาองักฤษ 

ภาษาองักฤษไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงในสังคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ซ่ึง

หากมีความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษดีจะท าให้ไปถึงเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดเ้ร็วข้ึน  เป็นท่ีรู้กนัดีวา่การพูด

ภาษาอังกฤษคล่องจะมีประโยชน์อย่างมากทั้ งในโลกทางธุรกิจ หรือการส่ือสารกันใน

ชีวิตประจ าวนั ไดมี้เพื่อนใหม่หลากหลายชาติอีกดว้ย และนัน่ก็เป็นความจริงท่ีทุกคนตระหนักถึง

และยอมรับกนัมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจเม่ือมีการคา้ขายระหวา่งประเทศ หรือการ

น าเขา้-ส่งออกระหว่างประเทศ ก็ยงัจ  าเป็นท่ีจะตอ้งใช้ภาษาองักฤษในการด าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี

ภาษาองักฤษยงัช่วยเปิดสู่โลกกวา้งแห่งการศึกษาอีกดว้ย การมีความรู้ทางภาษาองักฤษท่ีดีท่ีจะช่วย

ใหส้ามารถติดต่อส่ือสารกบัผูค้นทัว่โลกไดอ้ยา่งสะดวกมากข้ึน 

2.1.2 บทสนทนาภาษาองักฤษ คือ 

ค าพูดท่ีใชโ้ตต้อบกนั บทสนทนานบัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของเร่ือง เพราะช่วยให้ผูอ่้าน

หรือผูท่ี้ส่ือสารไดท้ราบถึงส่ิงท่ีผูถ้ามถามออกไป 

2.1.3 ลกัษณะของบทสนทนาทีด่ี 

2.1.3.1 ถ้อยค าท่ีใช้พูดโต้ตอบกันควรมีลกัษณะเป็นดูธรรมชาติคล้ายคลึงกับท่ี

บุคคลในชีวติจริง ๆ พูดคุยกนันอกจากน้ีก็ควรค านึงถึงความเหมาะสมดว้ย  

2.1.3.2 มีประโยชน์ ค  าพูดของตวัละครทุกค าท่ีโตต้อบ ควรจะมีประโยชน์ทั้งต่อ

ผูเ้ขียนและผูอ่้านดว้ยเช่นกนั 
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2.2 ความหมายของการแปล 

การแปลคือการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึงใหส้มบูรณ์ ถูกตอ้ง 

และครบถว้นโดยเป็นท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ 

2.3 ชนิดของการแปล 

การแปลทั้ง 2 ชนิด มีความจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ให้อย่างครบถ้วน เพื่อพฒันาการแปลให้มี

ประสิทธิภาพ มีความแม่นย  าและสละสลวยมากท่ีสุด การแปลแมจ้ะสละสลวย ก็ไม่ถือวา่สมบูรณ์ 

ถ้าเน้ือหาผิดไปจากเน้ือหาเดิม ส่วนการแปลท่ีเน้ือหาดีแต่ไม่สละสลวยถือว่าดีกว่า เพราะผูอ่้าน

สามารถไดรั้บเน้ือหาจากตน้ฉบบัไดต้รงตามเน้ือหาเดิม 

2.3.1 การแปลตามรูปของภาษา (Form) หรือการแปลตรงตวั/การแปลตามตวัอกัษร(Literal 

Translation) เป็นการแปลท่ีรักษาความหมายและโครงสร้างของต้นฉบบัไว้ให้ได้มากท่ีสุด มุ่ง

ความถูกตอ้งแม่นย  าเป็นหลกั แต่อาจมีการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้าง (Structure) และการใชค้  า ใช้

ภาษาเพื่อให้เป็นไปตามหลักการใช้ภาษาของภาษาฉบับแปล การแปลลักษณะน้ี ใช้ในกลุ่ม

นกัวิชาการหรือกลุ่มเฉพาะอาชีพท่ีตอ้งการความถูกตอ้งของสาระขอ้เท็จจริง เพื่อจุดประสงค์ใน

ด้านการศึกษาค้นควา้หรือการน าไปปฏิบัติ เช่น การแปลฉลากยา ขั้นตอนการทดลอง คู่มือ

ปฏิบติัการ กฎหมายสนธิสัญญาระหวา่งประเทศ รายงานและเอกสารราชการ 

2.3.2 การแปลตามความหมาย (Meaning) หรือ การแปลสรุปความ (Free Translation) เป็น

การแปลท่ีไม่ไดมุ้่งเนน้รักษาโครงสร้างตามความหมาย หรือรูปแบบของตน้ฉบบัอยา่งเคร่งครัด มี

การโยกยา้ยขยายความ หรือตดัทอน เปล่ียนแปลงรูปค าหรือไวยากรณ์ หรือการสรุปความ การแปล

ลกัษณะน้ีนิยมใชก้บัเร่ืองท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งรักษาความถูกตอ้งของตน้ฉบบั ไม่เนน้ตามแบบชนิดท่ี 1 

เป็นการแปลท่ีใช้ในส่ือมวลชนทุกประเภทโดยเฉพาะเพื่อความบนัเทิง ผูแ้ปลอาจอ่านจบทีละย่อ

หนา้ ท าความเขา้ใจกบัเน้ือหา วิธีคิด จุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน และส่ิงท่ีละไวใ้นฐานท่ีเขา้ใจ เม่ือสรุป

เน้ือหาหลกัของตน้ฉบบัแลว้ จึงถ่ายทอดออกมาโดยเรียบเรียบใหม่ และการแปลลกัษณะน้ีเป็นการ

แปลท่ีนิยมแพร่หลายในการแปลเป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งของการแปลลกัษณะน้ี คือ การแปลนวนิยาย

เร่ืองสั้นนิทาน บทวทิย ุโทรทศัน์วธีิการ 
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2.4 ความส าคัญของการแปล 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีน ามาถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆ มากท่ีสุดในโลก โดยเฉพาะการ

ถ่ายทอดเป็นภาษาไทย เพราะแหล่งความรู้สมยัใหม่มกัเขียนเป็นภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษากลางท่ีใช้

บ่อยมากท่ีสุดในโลกของการส่ือสารต่างๆ ล้วนให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ เช่น Internet 

ภาพยนตร์ จดหมายสมคัรงาน การสัมภาษณ์งาน การเจรจาธุรกิจ การท าสัญญาต่างๆ ภาษาองักฤษ

จึงเป็นกุญแจส าคญัท่ีใชเ้ปิดประตูเขา้สู่โลกแห่งความรู้ เช่น การอ่านต าราภาษาองักฤษ การสนทนา

แลกเปล่ียนความรู้กบัชาวต่างประเทศ ดงันั้น การแปลจึงมีความส าคญัตามไปดว้ยเพราะจ าเป็นตอ้ง

ถ่ายทอดขอ้มูลมาเป็นอีกภาษาหน่ึง 

2.5 ลกัษณะของภาษาทีด่ีในงานแปล การแปลใหไ้ดท้ั้งความถูกตอ้งและให้ไดส้ านวนท่ีไพเราะ อาจ

ยดึหลกัการแปลง่ายๆ ดงัน้ี 

2.5.1 มีความชดัเจน คือเป็นภาษาท่ีมีลกัษณะกระชบั ไม่ซับซ้อน ไม่ใช้ค  าท่ีไม่จ  าเป็น รูป

ประโยคควรเป็นประโยคสั้นๆ และเขา้ใจง่าย ควรหลีกเล่ียงโครงสร้างประโยคท่ีซบัซ้อน มีการใช้

ขอ้ความท่ีถ่ายทอดความคิดไดแ้จ่มแจง้ ประโยคเดียวแสดงความคิดเดียว ไม่ก ากวม หรือชวนให้

ตีความไดห้ลายแง่หลายมุม 

2.5.2 ใช้ภาษาไดเ้หมาะสม ผูแ้ปลตอ้งเลือกใช้ลีลาการเขียนให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของ

เร่ืองท่ีจะแปล เช่น การแปลนวนิยายอาจใชส้ านวนให้เกิดภาพพจน์ การแปลงานดา้นกฎหมายหรือ

การแพทยต์อ้งใชศ้พัทเ์ฉพาะ และลีลาการเขียนท่ีสั้นๆ ไม่ใชค้  าหรูหรา หรือส านวนออ้มคอ้ม 

2.5.3 ใชภ้าษาเรียบง่ายและสัมพนัธ์กบัความคิดท่ีกระจ่างแจง้และตรงตามตน้ฉบบั 

2.5.4 มีความสมเหตุสมผลในแต่ละภาษา มีความสมเหตุสมผลต่างกนั ดงันั้น ภาษาท่ีใชใ้น

การแปลตอ้งมีความสมเหตุสมผลเท่าๆ กบัภาษาตน้ฉบบัดว้ย 

2.6 ขั้นตอนการแปล (Steps in Translation) เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดี ตรงกบัความตอ้งการ การแปล

ควรด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 

2.6.1 ก าหนดวธีิการแปล เม่ือไดง้านท่ีจะแปล ก าหนดวธีิการแปลท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหานั้น

ใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อใหมี้ความกระชบั รวดเร็ว ถา้วธีิการแปลไม่เหมาะสมกบังาน อาจไดผ้ลงานไม่ดี 

หรือไม่ตรงกบัความตอ้งการ 

2.6.2 ถ่ายทอดเป็นประโยคพื้นฐานเขา้ใจง่าย ไม่ใชค้  าท่ีซบัซ้อน การถ่ายทอดเป็นประโยค

พื้นฐานจะท าใหแ้ปลง่ายและเขา้ใจง่ายโดยผูแ้ปลตอ้งท าความเขา้ใจเน้ือเร่ืองของตน้ฉบบัเป็นอยา่งดี 

สามารถแยกออกเป็นประโยคสั้นได ้
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2.6.3 เรียบเรียงประโยคใหม่ให้ภาษามีความสละสลวย เม่ือได้ประโยคพื้นฐานแล้ว ก็

ดดัแปลง/ ตดั/ ต่อเติม เพื่อใหไ้ดป้ระโยคท่ีเหมาะสมยิง่ข้ึน เหมาะสมกบัประเภทของงานแปล 

2.6.4 ปรับปรุงแกไ้ข ส ารวจและตรวจสอบผลงานอีกคร้ัง เพื่อปรับปรุงแกไ้ขดดัแปลง

จนกวา่จะพอใจ 

2.7 คุณสมบัติของนักแปลทีด่ี 

2.7.1 ผูแ้ปลตอ้งเขา้ใจนยั (sense) และความหมาย (meaning) ของผูเ้ขียนตน้ฉบบัเป็น อยา่ง

ดีวา่ผูเ้ขียนมีจุดประสงคอ์ยา่งไร ตอ้งการจะส่ือแบบใด ตอ้งการจะใหอ้ะไรกบั ผูอ่้าน เพื่อจะได้

ถ่ายทอดจุดประสงคน์ั้น ๆ ไปยงัผูอ่้านฉบบัแปลไดถู้กตอ้ง  

2.7.2 ผูแ้ปลตอ้งมีความรู้ทั้งภาษาตน้ฉบบัและภาษาฉบบัแปลอยา่งดีเยีย่ม เพื่อจะใหแ้ปล 

ออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.7.3 ผูแ้ปลควรพยายามเล่ียงการแปลค าต่อค าอยา่งท่ีสุด มิฉะนั้น จะท าใหผู้อ่้านฉบบัแปล

ไม่สามารถเขา้ใจฉบบัแปลได ้

2.7.4 ผูแ้ปลควรใชรู้ปแบบของภาษาท่ีเป็นมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับ และใชก้นัทัว่ไป ไม่ใช่

คิดค าสแลงใหม่ๆ ข้ึน หรือใชค้  าท่ีไม่สุภาพ ไม่เป็นท่ีนิยม 

2.7.5 ผูแ้ปลตอ้งรู้จกัเลือกใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีเหมาะสม ใหถู้กตอ้งกบัความหมายตาม

ตน้ฉบบัและรักษาบรรยากาศ (tone) ของตน้ฉบบัไว ้
 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 
 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  : บริษทัแลนดโ์ก ้สปอร์ต แอนด ์มิวสิคเคิล จ ากดั 

ช่ือภาษาองักฤษ  : Landco sport & musical co. Ltd 

     

 

  

 

  

  

รูปภาพท่ี 3.1.1 ตราสัญลกัษณ์ บริษทัแลนด์โก ้สปอร์ต แอนด ์มิวสิคเคิล จ ากดั 

 

ท่ีอยูส่ถานประกอบการ  : 5/1,5/2,5/3 ถนนกาญจนาภิเษก ซอยกาญจนาภิเษก 002 แขวงบางบอน 

เขตบางบอน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10150 โทรศพัท ์02-890-8433  

E-mail : landwin@landco-sportland.com 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.1.2  แผนท่ีตั้งบริษทัแลนดโ์ก ้สปอร์ต แอนด ์มิวสิคเคิล จ ากดั 

 

mailto:landwin@landco-sportland.com
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ หรือการให้บริการ 

บริษทัแลนด์โก ้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จ ากดั ด าเนินธุรกิจมานานกวา่ 30 ปี ก่อตั้งข้ึนใน

ปี 1986 มีการบริหารธุรกิจแบบครอบครัว ด าเนินธุรกิจดา้นการน าเขา้-ส่งออก คา้ส่ง คา้ปลีกและ

เป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายอุปกรณ์กีฬา เคร่ืองดนตรีไทย ดนตรีสากล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง

สินคา้ท่ีบริษทัไดน้ าเขา้-ส่งออก และจดัจ าหน่าย ไปยงัต่างประเทศซ่ึงมีฐานลูกคา้ส่วนใหญ่อยูใ่น

ทวีปเอเชีย อนัไดแ้ก่ประเทศพม่า  กมัพูชา  ลาว  บงัคลาเทศ ศรีลงักา เวียดนาม มาเลเซีย  สิงคโปร์  

และ อินโดนีเซีย สินค้าหลักๆท่ีบริษทัน าเข้า-ส่งออก และจดัจ าหน่ายประกอบไปด้วยแบรนด์ 

Adidas Nike Vans  PAN Kappa  Angel คาราบาว YAMAHA CASIO เป็นตน้   

ปัจจุบนับริษทั แลนดโ์ก ้สปอร์ต แอนด ์มิวสิคเคิล จ ากดั มีช่องทางจ าหน่ายสินคา้ผา่นหนา้

ร้าน ห้างสรรพสินคา้ Big C เพชรเกษม ศูนยก์ารคา้ The mall, Outlet mall และสยามพารากอน ซ่ึง

จุดเด่นของบริษทั คือ การจดัหา, การผลิต, การออกแบบการบริหารจดัการและการให้บริการ

ผลิตภณัฑ์ของบริษทั อีกทั้งยงัมีการให้บริการลูกคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook,  Line 

Instagram, Lazada และ Shopee  เป็นการส่งเสริมการตลาดอีกช่องทางหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก

ในปัจจุบนัท่ีส าคญัสะดวกรวดเร็วและใช้งบประมาณค่อนขา้งน้อยในการส่งเสริมการขาย และ

สะดวกแก่ผูบ้ริโภค ทั้งน้ีบริษทั แลนดโ์ก ้สปอร์ต แอนด ์มิวสิคเคิล จ ากดั ถือเป็นหน่ึงในพนัธมิตรท่ี

เช่ือถือไดม้ากท่ีสุด ทั้งดา้นคุณภาพสินคา้ และดา้นการขนส่ง 

นอกจากน้ียงัมีบริษทัย่อย ท่ีมีหน้าท่ีในการช่วยในการจดัหาสินค้ารวมทั้งการจ าหน่าย

สินคา้ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของบริษทั แลนดโ์ก ้สปอร์ต แอนด ์มิวสิคเคิล จ ากดั ซ่ึงไดแ้ก่   

1. บริษทั สปอร์ตแลนด์ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ประเภทกีฬา

ทั้งแบบคา้ส่งและคา้ปลีก บริเวณกรุงเทพและปริมณฑล รวมไปถึงศูนยก์ารคา้ The mall โซน Sport 

mall เกือบทุกสาขา Outlet mall เกือบทุกสาขา และสยามพารากอน  

บริษทั สปอร์ตแลนด์ คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

5/1  ชั้น 2 ซอยกาญจนาภิเษก 002  แขวงบางบอน แขวง

บางบอน เขตบางบอนจ.กรุงเทพฯลฯ 10150 เลข

ประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105549136642  
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2. บริษทั บอลสปอร์ต แอนด์ป๊ิกมิวสิค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือท่ีจ าหน่ายสินคา้ประเภทดนตรี 

ไทยและสากล รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาในเขตต่างจงัหวดัทัว่ประเทศไทย 

บริษทั บอลสปอร์ต แอนด์ป๊ิกมิวสิค310, 5, 5/ 1, 

5/2 ซอยกาญจนาภิเษก 002, 004 แขวงบางบอน 

เขตบางบอน จ.กรุงเทพฯลฯ 10150  ประจ าตวัผู ้

เสียภาษี    0105544010071  

 

 

 

3. บริษทั โทนวิซาร์ด จ ากดั เป็นบริษทัในเครือท่ีเน้นการจ าหน่ายอุปกรณ์ดนตรีสากล มีจ าหน่ายท่ี

ศูนยก์ารคา้ The mall โซน Power mall เกือบทุกสาขา และสยามพารากอน รวมไปถึงร้าน Tone 

Wizard สาขา2 โซน Power Mall ชั้น3 The Mall บางกะปิ  

 

บริษทั โทนวซิาร์ด จ ากดั ส านกังานใหญ่  

เลขท่ี 5/1 ชั้น 2 ซอยกาญจนาภิเษก 002  

แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150  

สาขาท่ี 00002   

                  

เลขท่ี 1759/1 อาคารศูนยก์ารคา้เพชรเกษมพาวเวอร์  

หอ้งเลขท่ี เอ3 ชั้น 1 ถนนเพชรเกษม แขวงหลกัสอง                                

เขตบางแค จ.กรุงเทพฯลฯ 10160  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  0105555079604 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงาน 

รูปภาพท่ี 3.3.1 โครงงานการบริหารงาน บริษทัแลนดโ์ก ้สปอร์ต แอนด ์มิวสิคเคิล จ ากดั 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ช่ือ- นามสกุล: นางสาวเบญจมาศ อานนัทนะรักษ ์
 รหัสนักศึกษา:  5904500007 

ต าแหน่ง: content 

 งานทีไ่ด้รับมอบหมาย:  
1. หาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ของทางบริษทัท่ีจดัจ าหน่ายทั้งท่ีเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย 

2. น าขอ้มูลไปลงในเวบ็ไซตข์อง LAZADA และ SHOPEE  

3. แปลเน้ือหาเก่ียวกบัสินคา้  

4. แปลเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัการตอบกลบัลูกคา้ชาวต่างชาติ 

5. ส่ือสารกบัลูกคา้ชาวต่างชาติผา่นทางโทรศพัท ์

  6.ตอบแชททางเวบ็ไซตอ์อนไลน ์LAZADA และ SHOPEE  
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รูปภาพท่ี 3.4.1 รูปนกัศึกษาฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษา 
 

ช่ือ- นามสกุล: นางสาวณฐัริการ์  บุญเกิด 

 รหัสนักศึกษา:  5904500027 

ต าแหน่ง: content                                                                                

งานทีไ่ด้รับมอบหมาย:  

1. หาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ของทางบริษทัท่ีจดัจ าหน่ายทั้งท่ีเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย 

2. น าขอ้มูลไปลงในเวบ็ไซตข์อง LAZADA และ SHOPEE  
3. แปลเน้ือหาเก่ียวกบัสินคา้  

4. แปลเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัการตอบกลบัลูกคา้ชาวต่างชาติ 

5. ส่ือสารกบัลูกคา้ชาวต่างชาติผา่นทางโทรศพัท ์

  6.ตอบแชททางเวบ็ไซตอ์อนไลน ์LAZADA และ SHOPEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.4.2 รูปนกัศึกษาฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษา 



6 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือ-นามสกุล: คุณตะวนั  ปโยนิธิธ ารง 

ต าแหน่ง: หวัหนา้แผนก E-commerce ฝ่าย PR   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 3.5.1 รูปพนกังานท่ีปรึกษา 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

14 พฤษภาคม 2561 – 30 สิงหาคม 2561 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน พ.ค 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1.ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงาน     
2.ด าเนินการท าโครงงาน     
3.รวบรวมขอ้มูลต่างๆ     
4.จดัท าเอกสาร      
5.สรุปผล     

 

ตารางท่ี 3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงาน 

ศึกษาข้อมูลการด าเนินงานในส่วนงานของการตอบกลับลูกค้าชาวต่างชาติโดยใช้

ภาษาองักฤษเป็นหลกั ในการลงมือปฏิบติังานเองเปรียบเสมือนพนักงานจริงในบริษทั มีหน้าท่ี

รับผดิชอบในส่วนของ ต าแหน่ง Content 
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3.7.2 การด าเนินการท าโครงงาน 

ด าเนินการท าโครงงานโดยน าขอ้มูลและขั้นตอนการด าเนินงานจากพนกังานท่ีปรึกษา และ

พี่ๆในแผนก เพื่อใหไ้ดท้ราบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สูงสุกแก่ผูใ้ช ้และพนกังานทุกๆท่านในแผนก 

3.7.3 รวบรวมข้อมูลต่างๆ  

3.7.3.1 ศึกษารูปแบบประโยคและรวบรวมค าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการตอบกลับ 

ลูกคา้โดยเฉพาะ ทั้งในเร่ืองของศพัทเ์ฉพาะ เก่ียวกบั กีฬา และ การอธิบาย การตอบกลูกคา้  

3.7.3.2 ศึกษาขอ้มูลจากงานท่ีไดป้ฏิบติัจริง  

3.7.3.3 สอบถามขอ้มูลจากพนกังานในแผนก เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริง 

3.7.3.4 ส ารวจและคน้ควา้หาขอ้มูลเก่ียวกบัการตอบกลบัและอธิบาย เพื่อให้ได้

ใจความท่ีเขา้ใจง่าย  

 3.7.4 จัดท าเอกสาร 

   3.7.4.1 ใหข้อ้มูลและรายละเอียดกบัลูกคา้ 

3.7.4.2 กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการสอบถามขอ้มูลของสินคา้  

3.7.4.3 ระยะเวลาในการจดัส่ง  

3.7.4.4 การจ่ายเงิน  

3.7.4.5 การคืนเงินหรือคืนสินคา้ 

3.7.5 สรุปผล 

การจดัท ารูปเล่มโครงงานท่ีเก่ียวกบัการตอบกลบัลูกคา้ชาวต่างชาติโดยภาษาองักฤษเพื่อให้

พนกังานมีความกระชบั และสะดวกรวดเร็วในการตอบกลบัลูกคา้ และท าใหลู้กคา้สามารถเขา้ใจได้

ง่ายมากข้ึน 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

3.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3.8.2 ซอฟต์แวร์  

3.8.2.1 โปรแกรม Microsoft Word  

3.8.2.2 โปรแกรม Microsoft PowerPoint  
  

 



บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

คณะผูจ้ดัท ำไดป้ฏิบติังำนสหกิจศึกษำท่ีบริษทัแลนด์โก ้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จ ำกดั 

โดยไดรั้บมอบหมำยให้ปฏิบติัหน้ำท่ีในต ำแหน่ง content แผนก E-commerce ซ่ึงในแต่ละวนัทำง

คณะผูจ้ดัท ำจะหำข้อมูลและแปลรำยละเอียดสินค้ำท่ีทำงบริษทัจดัจ ำหน่ำย ทั้งรองเท้ำ เส้ือผำ้ 

อุปกรณ์กีฬำ เป็นตน้ มีกำรติดต่อส่ือสำรกบัลูกคำ้ชำวต่ำงชำติโดยใชภ้ำษำองักฤษ อีกทั้งคณะผูจ้ดัท ำ

ยงัไดต้อบแชทลูกคำ้ชำวต่ำงชำติทำงออนไลน์อีกดว้ย ซ่ึงในงำนปฏิบติันั้นจ ำเป็นตอ้งมีควำมช ำนำญ

ในทั้ งด้ำนกำรส่ือสำรท่ีดี  กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ รวมถึงทักษะภำษำอังกฤษในกำร

ติดต่อส่ือสำร ไม่วำ่จะเป็นกำรใชถ้อ้ยค ำ ส ำนวนและประโยคภำษำองักฤษท่ีเป็นทำงกำรหรือไม่เป็น

ทำงกำร คณะผูจ้ ัดท ำยงัจ  ำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะภำษำอังกฤษเพิ่มเติมในกำรส่ือสำรกับลูกค้ำ

ชำวต่ำงชำติท่ีใช้ภำษำองักฤษในกำรส่ือสำร อีกทั้งยงัอำจจะตอ้งเรียนรู้ภำษำอ่ืนๆเพิ่มเติมดว้ยเพื่อ

เพิ่มควำมหลำกหลำยในกำรติดต่อส่ือสำรกบัลูกคำ้อีกหลำยๆเช้ือชำติ 

ทั้งน้ีระหวำ่งท่ีคณะผูจ้ดัท ำไดป้ฏิบติังำนสหกิจท่ีบริษทัแลนด์โก ้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล 

จ ำกดั  ไดพ้บปัญหำท่ีเกิดจำกกำรท ำงำน ทั้งค  ำศพัท์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬำโดยเฉพำะ กำรส่ือสำรผำ่น

ทำงโทรศพัท ์และกำรตอบแชทลูกคำ้ผำ่นทำงเวบ็ลำซำดำ้และชอ้ปป้ี ดงันั้นคณะผูจ้ดัท ำจึงไดจ้ดัท ำ

คู่มือกำรให้ขอ้มูลลูกคำ้ท่ีสนใจในสินคำ้ ในเร่ืองขั้นตอนกำรซ้ือ ระยะเวลำกำรจดัส่ง วิธีกำรคืนเงิน 

เปล่ียนคืนสินคำ้ ท่ีอยูก่ำรจดัส่งสินคำ้ เง่ือนไขกำรเปล่ียนสินคำ้ กำรรับประกนัสินคำ้ ยกเลิกรำยกำร

สินคำ้ ขอแกไ้ขท่ีอยูจ่ดัส่ง กำรจดัส่ง / สินคำ้เตรียมส่ง สินคำ้หมด และโปรโมชัน่ท่ีจดัข้ึนของทำง

ใหก้บัทำงร้ำนชอ้ปป้ี และซำลำดำ้ดงัน้ี 

 

4.1 การกล่าวขอโทษ และการอธิบายในการตอบแชทลูกค้า ส าหรับค าถามทัว่ไป 
 
แอดมินตอ้งขออภยัในกำรตอบค ำถำมล่ำช้ำค่ะ 
เน่ืองจำกมีลูกค้ำสอบถำมเข้ำมำเป็นจ ำนวน
มำก 
 

 
We are sorry for the delay because we have a 
lot of people for asking. 

 

แอดมินก ำลงัพยำยำมตอบค ำถำมลูกคำ้ทุกท่ำน
อยำ่งดีท่ีสุด 
 

 

We are trying to answer all questions as well 
as possible. 
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หำกผดิพลำดประกำรใดตอ้งขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี 
 

 
Please forgive any mistakes. 

 
โดยปกติแลว้ ออเดอร์ท่ีท ำรำยกำรเขำ้มำหลงั
เท่ียงของวนั จะด ำเนินกำรแพคสินค้ำและ
ส่งออกในวนัถดัไปค่ะ   
 

 
Actually, we will ship the product by the next 
day if you order after 12 P.M. 
 

 
ขอบคุณท่ีรอกำรสนทนำค่ะ 
 

 
Thank you for waiting. 

 
ร้ำนเรำเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยไม่ใช่โรงงำนผลิต
นะคะ สินคำ้ทำงร้ำนรับจำกบริษทัโดยตรงนะ
คะ มีป้ำยหอ้ยแสดงรำคำและแหล่งผลิต ซ่ึงขอ
อนุญำตแจง้ให้ทรำบวำ่ Made in มีหลำกหลำย 
ทั้ง อินเดีย จีน เวียดนำม อินโด กมัพูชำ ไทย 
เป็นตน้ค่ะ 
 

 
Our shop is a distributor, not a factory.  We 
import the product directly from the company. 
There are tag label and source of production. 
This is to make you aware that they are made 
in several countries such as India, China, 
Vietnam, Indonesia, Cambodia and Thailand. 

 
ส ำหรับค ำถำมทั่วไปเก่ียวท่ีไม่เก่ียวข้องกับ
ร้ำนคำ้ออนไลน์ของเรำ: โทร: 1800012805 
 

 
If you have any question, not relevant about 
us. Please call this number 1800012805  

 
หำกตอ้งกำรสินคำ้สำมำรถท ำรำยกำรผำ่นหนำ้
เวบ็ไซดไ์ดเ้ลยนะคะ  
 

 
You can order the product on website  
 

 

สำมำรถดูวิธีกำรสั่งซ้ือสินค้ำตำมล๊ิงน้ีได้เลย
ค่ะ ขอบคุณค่ะ  
ทำงร้ำนคำ้ตอ้งขออภยักบัขอ้มูลก่อนหนำ้น้ีค่ะ 
  

 

You can learn how to order the product below 
the following. 
We apologize about before message.  
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ทำงร้ำนค้ำยงัไม่มีสินค้ำจ ำหน่ำยค่ะ ต้องขอ
อภยัขอบคุณค่ะ 
 

 
Our shop without the product what you want, 
right now. Thank you. 

 
เน่ืองจำกทำงร้ำนคำ้ไม่ได้ส่งสินคำ้เองนะคะ 
ทำงร้ำนใช้ขนส่งเอกชนของ LAZADA ใน
กำรส่งสินคำ้ เช่น Kerry, LEX EXPRESS เป็น
ตน้ค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

 
We did not ship the product by ourselves. We 
use carriers from LAZADA such as Kerry, 
LEX and EXPRESS to transport the product to 
the customer. 

 
รบกวนขอทรำบหมำย เลขค ำสั่ ง ซ้ื อ เ ป็น
ตวัอกัษรเพื่อตรวจสอบและติดตำมสินค้ำให้
นะคะ  
 

 
We would like to know purchase order number 
for check and track product. 

 
หำกสนใจสั่งซ้ือสินค้ำ สำมำรถท ำรำยกำร
สั่งซ้ือเขำ้มำไดเ้ลยนะคะ   
 

 
If you interested in product you can contact 
me. 

 
ยงัมีสินคำ้เบอร์ …… จ ำหน่ำยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
We are still having the product number…… 
Thank you. 

 
ทำงร้ำนคำ้รบกวนขอทรำบช่ือรุ่น หรือ Link 
ของสินคำ้เพื่อท ำกำรตรวจสอบข้อมูลให้นะ
คะ 
 

 
We want to aware model or link of the product 
for check information. 

 

สวสัดีค่ะ รบกวนขอหมำยเลขค ำสั่งซ้ือเขำ้มำ
ในช่องทำง Live chat ของทำงร้ำนเพื่อท ำกำร
ประสำนงำนตรวจสอบสินคำ้ใหน้ะคะ ขออภยั
ในควำมไม่สะดวกค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

Hello!   Please send purchased order number 
on live chat for check and track product.  We 
are sorry for any inconvenience. 
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เน่ืองจำกสินคำ้ขำดสตอ๊ก  หำกมีสินคำ้เพิ่มเติม
เขำ้มำทำงร้ำนค้ำจะด ำเนินกำรอพัเดทข้อมูล
บนหนำ้เวบ็ไซดอี์กคร้ังนะคะ  ขอบคุณค่ะ 
 

 
We are sorry to tell you that the product back 
order.  If there are in stock, we will update 
information again on website. 

 
สวสัดีค่ะ ตอ้งกำรสอบถำมขอ้มูลสินคำ้ดำ้นใด
ค่ะ ทำงเรำยนิดีใหบ้ริกำรค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
Do you have any question?  We are at your 
service. Thank you. 

 
สินค้ำ ร้ำนเรำจัดส่งฟรีตำมเ ง่ือนไขนะคะ  
สำมำรถช ำระเงินปลำยทำงได้ค่ะ รำคำสินคำ้
และไซส์สินคำ้ท่ีมี ตำมท่ีหนำ้เวบ็ไซดเ์ลยค่ะ 
 

 
Free shipping when you are in condition and 
you can pay cash on delivery. The price and 
size of products are on the website. 

 
จำกกำรตรวจสอบสินค้ำรำยกำรน้ีเป็นกำร
ยกเลิกเรียบร้อย เน่ืองจำกสินคำ้หมดท ำให้ไม่
สำมำรถส่งสินคำ้ให้ไดค้่ะ ทำงร้ำนคำ้ตอ้งขอ
อภยัมำ ณ ท่ีน้ีดว้ยค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
 

 
We checked the order and it was already 
cancelled.  They’re out of stock.  So, we can’ t 
to shipping the product. We apologize if there 
are any errors. Thank you. 

 
หำกกรณีท่ีสั่งซ้ือแลว้ไม่ไดรั้บสินคำ้ของแถม
ตำมหน้ำเวบ็ไซด์ สำมำรถแจง้กลบัเขำ้มำทำง
ร้ำนไดอี้กคร้ังนะคะ  ทำงร้ำนคำ้จะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและจัดส่งสินค้ำ เพิ่มเติมให้ค่ะ  
ขอบคุณค่ะ  
 

 
If you not receive giveaway, you can inform 
us for check and additional shipping. Thank 
you. 
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ทำงร้ำน  Landco Sport and Musical ต้องขอ
อภยัค่ะ เน่ืองจำกสินคำ้ไม่ไดท้  ำกำรสั่งซ้ือกบั
ทำงร้ำน ท ำให้แอดมินไม่สำมำรถตรวจสอบ
สินคำ้ให้ได้นะคะ ลองติดต่อ LAZADA เพื่อ
สอบถำมขอ้มูลนะคะ ขอบคุณค่ะ  
 

 
We are so sorry because the product doesn’ t 
order with us.  So, we can’ t to check it.  You 
should to directly contract with LAZADA for 
ask more information. Thank you. 

 

4.2 สินค้าหมด 

 
เน่ืองจำกขณะน้ียงัไม่มีก ำหนดเขำ้ของสินคำ้ 
หำกมีสินค้ำเข้ำมำในสต๊อกทำงร้ำนจะรีบ
อพัเดทให้ทรำบบนหนำ้เวบ็อีกคร้ังค่ะ ตอ้งขอ
อภยัในควำมไม่สะดวกค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

 
We are not identifying of the products are 
coming in stock, if they are coming.  We will 
let you know again.  We are sorry to any 
inconvenience. Thank you. 

 
เน่ืองจำกสินค้ำขำดสต๊อกชั่วครำวค่ะ หำกมี
สินค้ำเข้ำมำในสต๊อกจะอพัเดทให้ทรำบบน
หน้ำเว็บอีกคร้ังนะคะ ตอ้งขอภยัในควำมไม่
สะดวกค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

 
The products you ordered are not available. If 
there are the products we will update again on 
the website when they’ re in stock.  We are 
sorry to any inconvenience. Thank you. 

 

ทำงร้ำนคำ้ตอ้งขออภยัค่ะ สินคำ้ท่ีสอบถำมเขำ้
มำหมดนะคะ หำกมีสินคำ้เขำ้มำทำงร้ำนคำ้จะ
อัพ เดทให้ทรำบหน้ำ เว็บไซด์ อีกค ร้ั งค่ ะ 
ขอบคุณค่ะ 
 

 

We are sorry to tell that what you want not 
available.  If products are coming, we will 
update again on the website when they’ re in 
stock.  Thank you. 

 

สินคำ้ท่ีสอบถำมเขำ้มำหมดนะคะ เหลือไซส์
ตำมหนำ้เวบ็เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 

We are sorry to tell that what you want not 
available.  There are remaining, according to 
on the website. Thank you. 
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เ น่ืองจำกมีออเดอร์สั่ง ซ้ือสินค้ำเข้ำมำเป็น
จ ำนวนมำก ท ำให้รำยกำรสินคำ้ไม่เพียงพอต่อ
กำรจัดส่งค่ะ ทำงร้ำนต้องขอโทษส ำหรับ
เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนมำ ณ ท่ีน้ี นะคะ  ขอบคุณ
ค่ะ  
 

 
Due to there are a lot of order. So the products 
are insufficient for shipping.  We have to 
apologize for happened. Thank you. 
 

 
ทำงร้ำนตอ้งขออภยัในควำมล่ำชำ้ค่ะ เน่ืองจำก
มีผูส้นใจสินคำ้เป็นจ ำนวนมำกทำงร้ำนก ำลงั
เร่งแพ็คสินคำ้เพื่อส่งสินคำ้ออกให้นะคะ จะ
เร่งด ำเนินกำรให้ดีท่ีสุดค่ะ คำดว่ำสินค้ำจะ
สำมำรถส่งออกไดภ้ำยใน 1-2 วนัน้ีค่ะ ตอ้งขอ
อภยัอีกคร้ังค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

 
We are sorry for the delay because there are a 
lot of interested in the products. 
We hurry up to pack the product to shipping.  
We expect the product will be ship within 1-2 
day. We are sorry again. Thank you. 

 

4.3 การจัดส่ง / สินค้าเตรียมส่ง 
 
ขอบคุณส ำหรับกำรสั่งซ้ือสินค้ำของเรำค่ะ 
หลงัจำกไดรั้บออเดอร์เรียบร้อยแลว้ ทำงร้ำน
จะด ำเนินกำรตรวจสอบสินคำ้และแพคสินคำ้
เพื่อจดัส่งภำยใน 2-3 วนัท ำกำรนะคะ (ร้ำนปิด
วนัอำทิตย ์และวนันกัขตัฤกษน์ะคะ หำกสั่งเขำ้
มำในช่วงวนัปิดท ำกำร ออเดอร์จะรับเขำ้ระบบ
ในวนัเปิดท ำกำรนะคะ )  
 

 
Thank you for order the product after we get 
the purchased order already.  We will check 
and pack for shipping within a few days.  (our 
shop closed on Sunday and holiday if you 
order on closing day, it will be checked on 
opening day) 
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ทำงร้ำนไม่ไดท้  ำกำรส่งสินคำ้เองนะคะ ทำง
ร้ำนใชข้นส่งเอกชนของทำง LAZADA ใน
กำรจดัส่ง ส ำหรับระยะเวลำกำรจดัส่งสินคำ้
ของทำงร้ำนในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 3-7
วนัท ำกำร ต่ำงจงัหวดั 7-14 วนัโดยประมำณ
ค่ะ (ยกเวน้วนัอำทิตย ์และ นกัขตัฤกษ)์ หำก
ตอ้งกำรติดตำมhttp://www.lazada.co.th 
/contact/ หมำยเลข 02-018-0000 ในเวลำ 
09:00 – 18:00 ทุกวนั  

 
We did not ship the product by ourselves.  We 
use carriers from LAZADA for 
shipping. Period of time for shipping in 
Bangkok Metropolitan Region about 3-7 days 
Province about 7-14 days (except on Sunday 
and holiday) If you want to check and track 
your product, you can click this link 
http: / /www. lazada.co. th/contact/  or contact 
number 02-018-0000 by the time 09:00 AM – 
6:00 PM. 
 

 
ลูกคำ้สำมำรถตรวจสอบสถำนะสินคำ้ดว้ย
ตวัเองไดต้ำมล๊ิงน้ีไดเ้ลยนะคะ
http://www.lazada.co.th/helpcenter/shipping-
delivery/#answer-faq-trackorder-ans ตอ้งขอ
อภยัในควำมไม่สะดวกดว้ยนะคะ  ขอบคุณค่ะ 
 

 
You can check and track your product by 
yourself at this link 
http://www.lazada.co.th/helpcenter/shipping-
delivery/#answer-faq-trackorder-ans  
We apologize for any inconvenience. Thank 
you. 

 
หำกมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณำติดต่อแผนก
ลูกค้ำ ได้  http: / /www. lazada. co. th/contact/ 
หมำยเลข 02-018-0000 ในเวลำ 09:00 – 18:00 
ทุกวนันะคะ ต้องขออภยัในควำมไม่สะดวก
ดว้ยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
Should you have any inquiries? Please do not 
hesitate to contact Customer service of 
LAZADA http://www.lazada.co.th/contact/ 
or call number 02-018-0000 by the time 
09:00 AM – 6:00 PM.  We are sorry for any 
inconvenience.  Thank you. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.lazada.co.th/contact/
http://www.lazada.co.th/contact/
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เน่ืองจำกทำงร้ำนไม่ไดด้ ำเนินกำรจดัส่งสินคำ้
โดยทำงร้ำนเอง  ทำงร้ำนใช้ขนส่งของทำง 
LAZADAในกำรจัดส่งสินค้ำนะคะ   หำก
ต้องกำรติดตำมสินค้ำ  แอดมินสำมำรถ
ตรวจสอบได้เพียงสถำนะ กำรจดัส่งตำมเลข
Tracking เบ้ืองตน้เท่ำนั้น จะไม่สำมำรถเขำ้ดู
ข้อมูลกำรจัดส่ง สินค้ำในระบบของทำง 
LAZADA ได้ แอดมินแนะน ำลูกค้ำ ติดต่อ 
LAZADA เพื่อท ำกำรติดตำมสินคำ้ กรณีสินคำ้
จดัส่งแล้วจะได้รับเม่ือไหร่ หรือ จดัส่งแล้ว
ท ำไมข้ึนจัดส่งไม่ส ำเร็จค่ะ แอดมินต้องขอ
อภยัมำ ณ ท่ีน้ี  
 

 
We did not ship the product by ourselves.  We 
use carriers from LAZADA.  If you want to 
check and track, we can check only status of 
your product (by tracking number).  We can’ t 
check shipping system of LAZADA.  We 
recommend you directly contact LAZADA for 
track your product.  We are sorry for any 
inconvenience. Thank you. 
 

 

ทำงร้ำนใชข้นส่งเอกชนของ LAZADA ใน

กำรส่งสินคำ้ ก่อนกำรจดัส่งจะมีขนส่งติดต่อ

ก่อนเขำ้ส่งนะคะ หำกตอ้งกำรติดตำมสินคำ้ 

สำมำรถติดตำมกบั LAZADA หมำยเลข 02-

018-0000 ไดเ้ลยค่ะ   
 

 
We use carriers from LAZADA. They will call 
you before they ship the product to you. If you 
want to check and track, you can directly 
contact to LAZADA number 02 -018-0000. 
Thank you. 
 

 
ทำงร้ำนใช้ขนส่งเอกชนของ LAZADA ใน
กำรส่งสินคำ้ เช่น Kerry, LEX EXPRESS เป็น
ตน้ค่ะ  ไม่มีส่งทำงไปรษณียห์รือส่งด่วนนะคะ 
หำกตอ้งกำรติดตำมสินคำ้ สำมำรถติดตำมกบั 
LAZADA  หมำยเลข 02-018-0000 ได้เลยค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 
 

 
We use carriers from LAZADA for shipping 
for example Kerry, LEX and EXPRESS to 
transport   the product to the customer.  It’ s 
doesn’t have send by post or express delivery. 
If you want to check and track, you can 
directly contact to LAZADA number 02-018-
0000. Thank you.  
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สินคำ้แพคเรียบร้อยแล้วนะคะ รอทำงขนส่ง
ของ LAZADA เข้ำ รับสินค้ำว ัน น้ีค่ะ  เพื่ อ
ด ำเนินกำรส่งออกค่ะ  
 

 
The product already packed, waiting carrier of 
LAZADA coming to receive the product for 
shipping. 

 
จำกกำรตรวจสอบข้อมูลสินค้ำอยู่กับทำง
เจำ้หน้ำท่ีขนส่งเรียบร้อยค่ะ แนะน ำลูกคำ้รอ
กำรติดต่อของเจำ้หน้ำท่ีขนส่งภำยใน 1-2 วนั
ท ำกำรเพื่อนัดหมำยเร่ืองเวลำในกำรเข้ำส่ง
สินคำ้นะคะ หำกไดรั้บสินคำ้แลว้รบกวนรีวิว
สินคำ้ใหท้ำงร้ำนดว้ยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
We checked your product that they’ re already 
staying with the transporter.  We recommend 
you waiting contact from the transporter 
within 1-2 days for Make an appointment.  If 
you already got it, please review about your 
product that you receive gives our shop. Thank 
you. 
 

 
หำกมีกำรช ำระเงินเขำ้มำเรียบร้อยแลว้ และออ
เดอร์เข้ำระบบเสร็จสมบูรณ์  ทำงร้ำนจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบสินคำ้และแพคสินคำ้เพื่อ
จดัส่งภำยใน 1-2 วนัท ำกำรนะคะ (ร้ำนปิดวนั
อำทิตย์ และวนันักขัตฤกษ์นะคะ) ส ำหรับ
ระยะเวลำกำรจดัส่งสินคำ้ของทำงร้ำนในเขต
กรุงเทพฯ ปริมณฑล 3-7 วนัท ำกำร ต่ำงจงัหวดั 
7-14 วนัโดยประมำณค่ะ (ยกเวน้วนัอำทิตย์ 
และนกัขตัฤกษ์) หำกไดรั้บสินคำ้แลว้รบกวน
รีววิสินคำ้ใหท้ำงร้ำนดว้ยนะคะ ขอบคุณค่ะ  
 

 
If you already paid and the order enters to 
system completely, we will check and pack for 
shipping within 1-2 days on opening day (our 
shop closed on Sunday and holiday) Period of 
time for shipping in Bangkok Metropolitan 
Region about 3-7 days Province about 7-14 
days (except on Sunday and holiday)  If you 
already got it, please review about your 
product that you receive gives our shop. Thank 
you. 

 

หำกออเดอร์เขำ้ระบบเสร็จสมบูรณ์  ทำงร้ำน
จะด ำเนินกำรตรวจสอบสินคำ้และแพคสินคำ้
เพื่อจดัส่งภำยใน 1-2 วนัท ำกำรนะคะ (ร้ำนปิด
วนัอำทิตย ์และวนันกัขตัฤกษน์ะคะ) 
 

 

If the order enters to system completely, we 
will check and pack for shipping within 1-2 
days on opening day (our shop closed on 
Sunday and holiday)    
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ขอบคุณส ำหรับกำรสั่งซ้ือสินค้ำของเรำค่ะ 
หลงัจำกไดรั้บออเดอร์เรียบร้อยแลว้ ทำงร้ำน
จะด ำเนินกำรตรวจสอบสินคำ้และแพคสินคำ้
เพื่อจดัส่งภำยใน 1-2 วนัท ำกำรนะคะ (ร้ำนปิด
วนัอำทิตย ์และวนันกัขตัฤกษ์นะคะ) ส ำหรับ
ระยะเวลำกำรจดัส่งสินคำ้ของทำงร้ำนในเขต
กรุงเทพฯ ปริมณฑล 3-7 วนัท ำกำร ต่ำงจงัหวดั 
7-14 วนัโดยประมำณค่ะ (ยกเวน้วนัอำทิตย์ 
และนักขตัฤกษ์) หำกสินคำ้เตรียมจดัส่งแล้ว
ก่อนกำรจดัส่งจะมีเจำ้หน้ำท่ีขนส่งติดต่อเพื่อ
นัดเข้ำส่งอีกคร้ังนะคะ หำกมีเบอร์แปลกๆ 
ติดต่อเข้ำไปแล้วไม่ได้รับสำย อำจจะเป็น
เจำ้หนำ้ท่ีขนส่ง ลูกคำ้สำมำรถโทรกลบัได้นะ
คะ  
 

 
If the order enters to system completely, we 
will check and pack for shipping within 1-2 
days on opening day ( our shop closed on 
Sunday and holiday)  Period of time for 
shipping in Bangkok Metropolitan Region 
about 3- 7 days Province about 7- 14 days 
(except on Sunday and holiday) If the product 
already for shipping, the transporter will call 
you make an appointment.  If getting a call 
from the strange number and you miss that 
call, you should call back maybe that's the 
transporter. Thank you. 
 

 
หำกท่ำนตอ้งกำรตรวจสอบสถำนะสินคำ้ 
สำมำรถดูรำยละเอียดตำมล๊ิงน้ีไดเ้ลยค่ะ   
http://www.lazada.co.th/helpcenter/shipping-
delivery/#answer-faq-trackorder-ans   
หำกเป็นกำรไม่รบกวนเม่ือไดรั้บสินคำ้แลว้
รบกวนรีววิสินคำ้ใหท้ำงร้ำนหน่อยนะคะ 
ขอบคุณค่ะ 
 

 
You can check and track your product by 
yourself at this link 
http://www.lazada.co.th/helpcenter/shipping-
delivery/#answer-faq-trackorder-ans  
If it's not too much trouble when you receive 
the product please, review gives our shop. 
Thank you. 

 
ส ำหรับระยะเวลำกำรจดัส่งสินคำ้ของทำงร้ำน
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 3-7 วนัท ำกำร 
ต่ำงจงัหวดั 7-14 วนัโดยประมำณค่ะ (ยกเวน้
วนัอำทิตยแ์ละนกัขตัฤกษ)์ ขอบคุณค่ะ  
 

 
Period of time for shipping in Bangkok 
Metropolitan Region about 3-7 days. Province 
about 7- 14 days ( except on Sunday and 
holiday) Thank you. 
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จำกกำรตรวจสอบสินคำ้ รำยกำรน้ียงัไม่ไดน้ ำ
ออกจำกทำงร้ำนคำ้เน่ืองจำกอยูร่ะหวำ่งเตรียม
สินคำ้เพื่อท ำกำรแพ็คสินคำ้ค่ะ ระยะเวลำกำร
จัดส่งสินค้ำของทำงร้ำนในเขตกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล 3-7 วนัท ำกำร ต่ำงจงัหวดั 7-14 วนั
โดยประมำณค่ะ หำกสินคำ้เตรียมจดัส่งแลว้จะ
มี  SMS แจ้ง เ ตือนให้ทรำบอีกค ร้ังนะคะ 
ขอบคุณค่ะ 
 

 
We already checked, this product still stays 
here because it is preparing to pack.  Period of 
time for shipping in the Bangkok Metropolitan 
Region about 3-7 days and province about 7-
14 days.  There is SMS to inform you again 
when the product will ship. Thank you. 
 

 
กำรจัดส่งพสัดุจะเร่ิมส่งตั้ งแต่เวลำ 08.00 – 
20.00 น. ทำงร้ำนไม่สำมำรถระบุเวลำท่ีชดัเจน
ได้ค่ะ ข้ึนอยู่กับเจ้ำหน้ำ ท่ีจัดส่งและสำขำ
ปลำยทำงก่อนเข้ำส่งพสัดุจะส่งมีเจ้ำหน้ำท่ี
โทรหำลูกคำ้ปลำยทำงอีกคร้ังนะคะ  
 

 
We will ship packages since 08.00 AM – 8.00 
PM.  We can’ t define the time, but it’ s 
depending on the carrier.  Before the 
transporter ship the product to you, they will 
call you again.  

 
หลงัจำกช ำระเงินค่ำสินคำ้เรียบร้อยแลว้  และ
ออเดอร์เข้ำระบบโดยสมบูรณ์  ทำงร้ำนจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบสินคำ้และแพคสินคำ้เพื่อ
จัดส่งภำยใน 1-2 วันท ำกำรนะคะ ส ำหรับ
ระยะเวลำกำรจดัส่งสินคำ้ของทำงร้ำนในเขต
กรุงเทพฯ ปริมณฑล 3-7 วนัท ำกำร ต่ำงจงัหวดั 
7-14วนัโดยประมำณค่ะ หำกไดรั้บสินคำ้แลว้
รบกวนรีวิว สินค้ำให้ทำง ร้ำนด้วยนะคะ 
ขอบคุณค่ะ  
 

 
If you already paid and the order enters to 
system completely, we will check and pack for 
shipping within 1-2 days on opening day (our 
shop closed on Sunday and holiday) Period of 
time for shipping in Bangkok Metropolitan 
Region about 3-7 days Province about 7-14 
days.   When you receive the product please, 
review gives our shop. Thank you. 
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ส ำหรับกำรคืนเงิน ทำง LAZADA จะเป็น
ผู ้รับผิดชอบในกำรคืนเงินค่ำสินค้ำให้กับ
ลูกค้ำนะคะ ลูกค้ำสำมำถติดตำมกำรคืนเงิน 
LAZADAท่ีhttp: / /www. lazada.co. th/contact 
หรือหมำยเลข 02-018-0000 ในเวลำ 09:00 – 
18:00 ทุกวนั ตอ้งขออภยัในควำมไม่สะดวก
ดว้ยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
For the refund of LAZADA, they will be 
responsible to refund for you. In addition, 
you can keep up about refund money of them 
at link http://www.lazada.co.th/contact/ or 
you can contact number 02-018-0000 by the 
time 09:00 AM – 6:00 PM. We are so sorry 
for any inconvenience. Thank you. 

 
จำกกำรตรวจสอบสินค้ำอยู่กับทำง Kerry 
เรียบร้อยแล้วนะคะ สำมำรถตรวจสอบเลข
พัส ดุ  https: / / th. kerryexpress. com/ th/ track/   
ขอบคุณค่ะ  
 

 
We have already checked the product; it’s 
staying with Kerry completely. You can 
check a parcel number 
https://th.kerryexpress.com/th/track/  

 
ทำงเรำไดรั้บรำยกำรสั่งซ้ือสินคำ้เรียบร้อยแลว้
ค่ะ ทำงร้ำนจะด ำเนินกำรตรวจสอบสินคำ้และ
แพคสินคำ้เพื่อจดัส่งภำยใน 1-2 วนัท ำกำรนะ
คะ   สินคำ้จะใช้ระยะเวลำกำรจดัส่งประมำณ 
3-7 วันท ำกำร ในเขตกรุงเทพมหำนคร – 
ป ริมณฑล  และ  7-14 วันท ำ ก ำ รใน เ ขต
ต่ำงจงัหวดัค่ะ (ไม่นบัวนัอำทิตย ์และ วนัหยุด
นกัขตัฤกษ์) จดัส่งโดยขนส่งเอกชน ค่ะ ก่อน
จัดส่งจะมี เจ้ำหน้ำ ท่ี ติดต่อหำลูกค้ำ ก่ อน
ล่วงหนำ้นะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
We got already purchase order and we will 
check and pack for shipping within 1-2 days in 
opening day. Period of time for shipping in the 
Bangkok Metropolitan Region about 3-7 days 
Province about 7-14 days (except on Sunday 
and holiday)  we use carriers from LAZADA. 
Before the transporter ship the product to you, 
they will call you again. Thank you. 
 

 
ไม่ทรำบว่ำมีเจ้ำหน้ำท่ีติดต่อนัดเข้ำส่งแล้ว
หรือไม ่
 

 
Do you have someone to contact you for 
shipping? 
 
 

http://www.lazada.co.th/contact
http://www.lazada.co.th/contact/
https://th.kerryexpress.com/th/track/
https://th.kerryexpress.com/th/track/
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เน่ืองจำกทำงร้ำนไม่ไดส่้งสินคำ้เอง ทำงเรำใช้
ขนส่งของทำงLAZADA ในกำรจดัส่ง ทำงเรำ
จึงไม่สำมำรถติดต่อหรือประสำนงำนกบัทำง
ขนส่งได้โดยตรง หำกสินค้ำมีกำรส่งออก
เรียบร้อยแล้ว เพื่อควำมรวดเร็ว แอดมิน
แนะน ำลูกคำ้ติดต่อ LAZADA โดยตรงอีกคร้ัง
ท่ีหมำยเลข 02-018-0000 อีกคร้ังนะคะ ตอ้งขอ
อภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ ท่ี น้ีนะคะ 
ขอบคุณค่ะ 
 

 
We use carrier from LAZADA for shipping. 
So, we aren’ t contact or coordinate with 
transporter directly.  If the product already 
shipping, we will recommend you to contact 
with LAZADA (Tel.02-018-0000). We are so 
sorry for any inconvenience.  
 
 

 
4.4 ขอแก้ไขทีอ่ยู่จัดส่ง (Do you want edit address?) 

 
เน่ืองจำกรำยกำรสั่งซ้ือเขำ้ระบบเรียบร้อยแลว้ 
จะไม่สำมำรถแก้ไขสินค้ำ ท่ีอยู่จ ัดส่ง เบอร์
โทร หรือช่องทำงกำรช ำระเงินได้แล้วนะคะ 
ตอ้งขออภยัค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

 
Due to purchase order logs into system 
already.  So, you can’ t change the product or 
edit address, telephone number and payment 
method. We apologize if there are any errors.  

 
ตอ้งขออภยัในควำมไม่สะดวกค่ะ ไม่ทรำบว่ำ
สะดวกรับสินคำ้ตำมท่ีอยูเ่ดิมหรือไม่ค่ะ  หำก
ไม่สะดวกสำมำรถยกเลิกรำยกำรสั่งซ้ือได้ค่ะ 
แลว้สั่งเขำ้มำใหม่อีกคร้ัง ไดน้ะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
We apologize for any inconvenience. Are you 
convenient to get the produce at the same 
address? If you aren’t free you can cancel and 
order again for change the address.  
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เน่ืองจำกออเดอร์เขำ้ระบบเรียบร้อยแลว้ จะไม่
สำมำรถแกไ้ขท่ีอยูจ่ดัส่งสินคำ้  เบอร์โทร และ 
สินคำ้ไดค้่ะ ไม่ทรำบว่ำสะดวกรับสินคำ้ท่ีอยู่
เดิมหรือไม่ค่ะ หำกไม่สะดวกสำมำรถแจง้ปฎิ
เสธกำรรับสินคำ้เพื่อยกเลิกรำยกำรสินค้ำได้
ค่ะ แล้วด ำเนินกำรสั่งเข้ำมำใหม่ตำมท่ีอยู่ท่ี
ตอ้งกำรอีกคร้ัง ตอ้งขออภยัในควำมไม่สะดวก
ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
Due to purchase order logs into system 
already.  So, you can’ t change the product or 
edit address and telephone number.  Are you 
convenient to get the produce at the same 
address? If you aren’t free you can cancel and 
order again for change the address.  We 
apologize if there are any errors. Thank you. 
 

 
ไม่ไดรั้บของแถม   
 

 
Do you receive giveaway? 

 
รบกวนคุณลูกค้ำถ่ำยรูปสินค้ำท่ีได้รับ แจ้ง
กลบัเขำ้มำทำง Live chat น้ีอีกคร้ังค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 
 

 
Please, take a photo of the product and send it 
back on Live Chat again. Thank you. 
 

 
สินคำ้ของแทไ้หม (Is your product genuine?) 
สินคำ้ของทำงร้ำนเป็นของแท ้100% ค่ะ ทำง
ร้ ำ น ไ ด้ เ ป็ น  Authorized Dealer Authentic 
Product (ตัวแทนจ ำหน่ำยท่ีได้รับอนุญำต) 
อยำ่งถูกตอ้งค่ะ ลูกคำ้มัน่ใจไดค้่ะ  
 

 
Our products are genuine 100%  guarantee. 
You can believe in our products because we 
are Authorized Dealer Authentic Product.  So, 
the products are genuine 100% guarantee. 
 

 
สินค้ำร้ำนเรำเป็นของแท้100% มีป้ำยรำคำ
อย่ำงถูกตอ้งนะคะ ลูกคำ้สำมำรถเช็คประวติั
ของร้ำนกบัทำง LAZADA ไดเ้ลยนะคะ 
 

 
Our product is genuine 100% and there is price 
tag correctly.  The customer can check the 
source of shop with LAZADA 
 
 

  



15 
 

 
สินคำ้ท่ีร้ำนของแท ้100% นะคะ 
   

 
This is original authentic 100%  
 

 
สินคำ้ทุกแบรนด์มีฐำนกำรผลิตท่ีหลำกหลำย 
บำงล็อตสินคำ้รุ่นเดียวกนัอำจจะผลิตกนัคนละ
ท่ีไดค้่ะ  
 

 
All of brand has a produce in several countries, 
but some product of model maybe produces 
some countries. 

 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั Distributor ท่ีน ำเขำ้สินคำ้นะคะ 
ร้ำนของเรำเป็นเพียงตัวแทนจ ำหน่ำย จึงไม่
สำมำรถเลือกไดค้่ะ  
 

 
This is to say it’ s depending Distributor that 
bring into the product.  Our shop is distributor 
to sell. 

 
Adidas บ ำ ง ล็ อ ต  ผ ลิ ต ท่ี  เ วี ย ดน ำม  จี น 
อินโดนีเซีย ส่วนConverse และ Vans บำงล็อต 
ผลิตท่ี ประเทศไทย เวียดนำม อินเดีย และ
กมัพูชำ ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมไดน้ะคะ ทำง
ร้ำนยนิดีใหบ้ริกำรค่ะ  
 

 
Some model of Adidas is produced in 
Vietnam, China and Indonesia in addition, 
Converse and Vans are produced in Vietnam, 
India and Cambodia If you would like to ask 
for information, we are at your service. 

 
หำกตอ้งกำรตรวจสอบสินคำ้วำ่ของแทห้รือไม่ 
ลูกค้ำสำมำรถน ำ สินค้ำไปตำมท่ีอยู่ของ
รำยละเอียดบริษทั  
 

 
If you want to check the product that authentic 
or not? You can bring it to the address of the 
distributor company. 

 
ฉนัอยำกจะขอโทษส ำหรับเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน  
 

 
I would like to apologize for having 
occurrence the matter. 
 

 
 
 



16 
 

4.5 ยกเลกิรายการสินค้า (Do you want to cancel your order?) 
 
หำกท่ำนตอ้งกำรยกเลิกค ำสั่งซ้ือ สำมำรถดู
รำยละเอียดตำม Link น้ีไดเ้ลยค่ะ 
https://www.lazada.co.th/contact/ หำกมีขอ้
สงสัยเพิ่มเติม หมำยเลข  02-018-0000 ในเวลำ 
09:00 – 18:00 ทุกวนั ตอ้งขออภยัในควำมไม่
สะดวกดว้ยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
If you want to cancel your order, you can 
read information from this 
https://www.lazada.co.th/contact/ Should you 
have any inquiries? call number 02-018-0000 
by the time 09:00 AM – 6:00 PM.  We are 
sorry for any inconvenience.   

 
หำกกรณีท่ีตอ้งกำรยกเลิก สำมำรถแจง้ปฏิเสธ
กำรรับสินคำ้กบัขนส่งไดเ้ลยนะคะ ขอบคุณค่ะ  
 

 
If you want to cancel the order you can refuse 
to receive with the transporter. 

 
ไม่ทรำบวำ่ตอ้งกำรยกเลิกเน่ืองจำกสำเหตุใด 

 
Why do you want to cancel the order? Thank 
you. 
 

 
หำกกรณีท่ีต้องกำรเปล่ียนช่องทำงกำรช ำระ
เงิน  ลูกคำ้สำมำรถท ำรำยกำรสั่งซ้ือเขำ้มำใหม่
ได้อีกคร้ังนะคะ  โดยเลือกช่องทำงช ำระเงิน
ปลำยทำงเขำ้มำค่ะ  
 

 
If you want to change payment method, you 
can make a purchase order again and you have 
to choose cash on delivery.  

 
ทำงร้ำนขออนุญำตเรียนแจง้รำยกำรสั่งซ้ือของ
ท่ำน เน่ืองจำกสินคำ้หมดท ำให้ไม่สำมำรถส่ง
สินค้ำให้ได้ค่ะ ไม่ทรำบว่ำสะดวกเปล่ียน
สินคำ้เป็นสีกรมท่ำ เบอร์เดิมหรือไม่คะ 
 

 
We apologize about your purchase order 
because the product is out of stock. Would you 
like to change color of the product, but still the 
same size?    
 
 

 
 

 



17 
 

 
จำกกำรตรวจสอบขอ้มูล ทำงร้ำนขออนุญำต
เรียนแจ้งรำยกำรสั่งซ้ือของท่ำน  เน่ืองจำก
สินคำ้หมด ท ำใหไ้ม่สำมำรถส่งสินคำ้ให้ไดค้่ะ 
ออเดอร์จึงถูกยกเลิกในระบบเรียบร้อยแลว้นะ
คะ ทำงร้ำนค้ำต้องขออภัยมำ ณ ท่ีน้ีด้วยค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 
 

 
We already checked your purchase order. The 
products are out of stock so, we could not 
deliver.  We are apologizing for any 
inconvenience. Thank you 
 

 
4.6 โปรโมช่ัน  

 
เน่ืองจำกโปรโมชั่นแต่ละช่วงเวลำจะมีกำร
อัพเดทอยู่ตลอดเวลำนะคะ แนะน ำติดตำม
โปรโมชัน่หนำ้เวบ็เพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
The promotion always updated, you can 
update the status of promotions on the website. 
 

 
เน่ืองจำกตอนน้ีสินคำ้เบอร์….. หมดค่ะ หำกมี
สินคำ้เขำ้มำในสต๊อกทำงเรำจะอพัเดทขอ้มูล
หน้ำเว็บแจ้งให้ทรำบอีกคร้ังนะคะ แนะน ำ
ติดตำมโปรโมชัน่หนำ้เวบ็เพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 
 

 
The size…. is out of stock. If the product back 
to stock, we will update again on the website. 
We recommend you update the status of 
promotions on the website. Thank you. 
 

 
ลูกค้ำสำมำรถติดตำมโปรโมชั่นสินค้ำรำคำ
พิเศษ 9.9 ได้ในวนัพรุ่งน้ีค่ะ ต้องขออภยัใน
ควำมไม่สะดวกค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

 
Tomorrow you can promotion tracking in 
special price.   We are apologizing for any 
inconvenience. Thank you. 
 
 

 
 
 
 

 



18 
 

 
โปร 9.9 เป็นแคมเปญใหญ่ของทำง LAZADA 
ค่ะ  สินค้ำรำคำพิ เศษค่ะ  เพื่อไม่ให้พลำด
โปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษท่ีคุม้ค่ำ แนะน ำ
ลูกคำ้กดติดตำมร้ำนคำ้ของเรำนะคะ ขอบคุณ
ค่ะ 
 

 
Pro 9.9 is a large campaign of LAZADA in 
special price.  You should not miss the 
promotion and discount.  You can follow our 
shop. Thank you. 

 
เ น่ืองจำกสินค้ำบำงรำยกำร เ ป็นกำรจัด
โปรโมชั่นและจะมีกำรอพัเดทอยู่ตลอดเวลำ
นะคะค่ะ  ท ำให้รำคำสินคำ้ไม่เท่ำกนั แนะน ำ
ติดตำมโปรโมชัน่หนำ้เวบ็เพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 
 

 
Some product is a campaign and always 
updated so, the price is not equal.  You can 
promotion tracking on the website. 
 
 

 
ขอบคุณส ำหรับกำรสั่งซ้ือสินค้ำของเรำค่ะ 
อ่ำนซกันิดนะคะ เน่ืองจำกช่วงโปรโมชัน่มีออ
เดอร์เขำ้มำเป็นจ ำนวนมำก หำกเกิดควำมล่ำชำ้
ในกำรขนส่งตอ้งขออภยัดว้ยนะคะ  เรำจะรีบ
ด ำเนินกำรท ำงำนอยำ่งดีท่ีสุดค่ะ ร้ำนจดัท ำออ
เดอร์ 2-3 วนันะคะ (ปิดวนัอำทิตย)์ 
 

 
Thank you for your order.  Please read this 
before, there are a lot of purchase orders when 
we have promotions.  We are sorry for the 
delay.  We will hurry to pack for shipping 
within 2- 3 days in opening day.  (Close on 
Sunday) 

 
ทำงร้ำนใช้ขนส่งเอกชนของ LAZADA ใน
กำรส่งสินคำ้นะคะ ก่อนกำรจดัส่งจะมีขนส่ง
ติดต่อก่อนเข้ำส่งนะคะ ระยะเวลำกำรจดัส่ง
เขตก รุง เทพฯ ป ริมณฑล 3-7 วันท ำกำร 
ต่ำงจังหวดั 7-14 วนัท ำกำรโดยประมำณค่ะ 
หำกสินคำ้เตรียมส่งเรียบร้อยแล้ว จะมี SMS 
แจง้ใหท้รำบอีกคร้ังนะคะ  
 
 

 
We use carriers from LAZADA for shipping. 
Period of time for shipping in Bangkok 
Metropolitan Region about 3-7 days and 
province about 7-14 days. There is SMS to 
inform you again. Thank you. 
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ลูกคำ้สำมำรถตรวจสอบสถำนะสินคำ้ดว้ย
ตวัเองไดต้ำม Link น้ีไดเ้ลยนะคะ 
http://www.lazada.co.th/helpcenter/shipping-
delivery/#answer-faq-trackorder-ans  
หำกตอ้งกำรติดตำมสินคำ้ สำมำรถติดตำมกบั 
LAZADA หมำยเลข 02-018-0000 ไดเ้ลยค่ะ  
 

 
You can check status by yourself at the link 
 http://www.lazada.co.th/helpcenter/shipping-
delivery/#answer-faq-trackorder-ans  
You can product tracking with LAZADA by 
call number 02-018-0000. Thank you. 
 

 
ทำงร้ำนตอ้งขออภยัในควำมล่ำช้ำท่ีเกิดข้ึนค่ะ  
เน่ืองจำกมีออเดอร์เขำ้มำเป็นจ ำนวนมำก ท ำ
ให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรจดัส่ง  ทำงร้ำนก ำลงั
เร่งด ำเนินกำรส่งออกสินคำ้ให้ลูกคำ้อยู่นะคะ 
เรำจะรีบด ำเนินกำรท ำงำนอยำ่งดีท่ีสุดค่ะ หำก
สินคำ้เตรียมส่งเรียบร้อยแล้ว จะมี SMS แจง้
ใหท้รำบอีกคร้ังนะคะ ขอบคุณค่ะ (^_^) 
 

 
We apologize for the delay because there are a 
lot of purchase orders. We will do the best.  If 
the product already to send, there is SMS to 
inform you again when the product will ship. 
Thank you. 
 

 
ขอบคุณท่ีสั่งซ้ือสินคำ้จำกร้ำนเรำค่ะ เน่ืองจำก
ช่วงน้ีเป็นโปรโมชัน่ใหญ่ หำกเกิดควำมล่ำชำ้
ในกำรขนส่งตอ้งขออภยัด้วยนะคะ เรำจะรีบ
ด ำเนินกำรท ำงำนอยำ่งดีท่ีสุดค่ะ (^_^) 
 

 
Thank you for ordering from us.  At this time 
there is a large promotion if the delay we have 
to sorry about that.  We will hurry to pack for 
shipping. 
 

 
ทำงร้ำนตอ้งขออภยัในกำรจดัส่งสินคำ้ล่ำช้ำ
นะคะ  ตอนน้ีทำงร้ำนท ำกำรแพคสินค้ำเพื่อ
เตรียมส่งออกเรียบร้อยแลว้ ก ำลงัรอทำงขนส่ง
ของทำง LAZADA เข้ำรับสินค้ำเพื่อท ำกำร
จดัส่งให้นะคะ  หำกสินคำ้เตรียมส่งแล้วจะมี 
SMS แจง้ใหท้รำบค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
We apologize for the delay.  We are packing 
for preparing shipping which are waiting the 
transporter come to bring the product to 
shipping. If the product prepares for shipping, 
we will send the message or SMS to inform 
you. 

http://www.lazada.co.th/helpcenter/shipping-delivery/#answer-faq-trackorder-ans
http://www.lazada.co.th/helpcenter/shipping-delivery/#answer-faq-trackorder-ans
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4.7 การรับประกนัสินค้า (Product Warranty) 
 
สินคำ้ไม่มีกำรรับประกนัค่ะ หำกกรณีท่ีไดรั้บ
สินคำ้ช ำรุด เสียหำยไม่สำมำรถใชง้ำนได ้หรือ
ตอ้งกำรเปล่ียนสินคำ้ สำมำรถแจง้กลบัมำทำง
ร้ำนคำ้ ภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัท่ีไดรั้บสินคำ้
เรียบร้อยแล้วค่ะ สินค้ำท่ีส่งคืนต้องอยู่ใน
กล่อง /ห่อสินค้ำในสภำพสมบูรณ์ ป้ำยและ
รำคำสินคำ้ยงัไม่มีกำรแกะออกจำกตวัสินค้ำ
และพื้นรองเทำ้ตอ้งไม่เลอะนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
The product doesn’ t have a warranty.  If your 
product was damaged and you want to change, 
you can inform to us within 7  days when you 
already got the product.  The product that you 
want to send it back, you should keep it in the 
same box or the package and don’t remove the 
tag label and price tag. Thank you. 

 
ขอบคุณส ำหรับกำรรีวิวค่ะ หวงัว่ำลูกค้ำจะ
กลบัมำอุดหนุนสินคำ้กบัทำงร้ำนอีกคร้ังนะคะ 
อย่ ำ ลืมกด ติดตำม ร้ ำน  Landco Sport and 
Musical ของเรำนะคะ  
 

 
Thank you for your review and we look 
forward to hearing from you again.  Don’ t 
forget to follow our shop Landco Sport and 
Musical. 

 
ขอบคุณส ำหรับกำรรีววิค่ะ หวงัวำ่ลูกคำ้จะ
กลบัมำอุดหนุนสินคำ้กบัทำงร้ำนอีกคร้ังนะคะ 
อยำ่ลืมกดติดตำมร้ำน Sportland ของเรำนะคะ  
 

 
Thank you for your review and we look 
forward to hearing from you again. Don’t 
forget to follow our shop Sportland. 

 
อย่ ำ ลืมกด ติดตำม ร้ ำน  Landco Sport and 
Musical ของเรำเพื่อติดตำมโปรโมชัน่ดีดีของ
ทำงร้ำนเรำนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณส ำหรับ
กำรสั่งซ้ือสินค้ำของเรำค่ะ  เพื่อไม่ให้พลำด
โปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษท่ีคุ้มค่ำ แนะน ำ
ลูกคำ้กดติดตำมร้ำนคำ้ของเรำนะคะ ขอบคุณ
ค่ะ 
 
 

 
Don’ t forget to follow our shop Landco Sport 
and Musical to update the status of 
promotions.  Thank you.  Thank you for your 
order. We recommend you update the status of 
promotions on the website. 
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ขอบคุณท่ีไวใ้จในสินคำ้และบริกำร  Landco 
Sport and Musical ได้ดูแลนะคะ เพื่อไม่ให้
พลำดโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษท่ีคุ้มค่ำ 
แนะน ำลูกคำ้กดติดตำมร้ำนคำ้ของเรำนะคะ 
ขอบคุณค่ะ 
 

 
Thank you for believing in our service and the 
product.  We recommend you follow our shop 
Landco Sport and Musical to update the status 
of promotions. Thank you. 
 

 
ทำงร้ำนขอน้อมรับทุกค ำแนะน ำและค ำติชม
ในกำรให้บริกำรค่ะ เพื่อน ำไปปรับปรุงขอ้มูล
และกำรให้บริกำรให้ดียิ่งข้ึนค่ะ  ขอบคุณท่ี
ไวใ้จในสินค้ำและบริกำร Landco Sport and 
Musical  
 

 
We will take your suggestion to improve to be 
better.  Thank you for believing in our service 
and the product. Thank you. 
 

 
4.8 แจ้งการวดัไซส์สินค้า (How to measure the size of product) 

 
ส ำหรับไซส์สินค้ำตำมท่ีหน้ำเว็บแจ้งนะคะ 
รบกวนทำงคุณลูกคำ้วดัขนำดของฝ่ำมือตำม
รูปดำ้นล่ำงแลว้แจง้กลบัเขำ้มำอีกคร้ังนะคะ 
 

 
For the size of product on website, please 
measure your hand following below and 
inform back to us. Thank you. 

 
แนะน ำวดัควำมยำวเท้ำเป็นเซนติเมตรแจ้ง
กลบัเขำ้มำอีกทีนะคะ  
 

 
We recommend you should to measure your 
foot and inform back to us. 

 
ร้ำนจะเทียบตำรำงไซต์ให้ค่ะ ควำมยำวเทำ้ก่ี
เซนติเมตรคะลูกคำ้ 
 

 
We will compare your length foot with size 
table. How your foot length? 
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สอบถำมเพิ่มเติมค่ะ ไม่ทรำบว่ำคุณลูกค้ำใส่
ไซส์อะไรค่ะ เพื่อท ำกำรตรวจสอบให้ค่ะ  
ขอบคุณค่ะ 
 

 
Let me know what size do you wear; we will 
check on stock again. Thank you. 
 

 
แนะน ำให้ลูกคำ้ลองวดัขนำดฝ่ำมือก่อนค่ะ วิธี
วดัคือวดัรอบฝ่ำมือโดยไม่รวมน้ิวโป้งค่ะ แจง้
กลบัเขำ้มำอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบขอ้มูลให้นะ
คะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
We recommend you to measure your hand. 
You should measure your hand without 
Thumb.  After you measure, please inform us 
again to check on stock. Thank you. 

 
รบกวนทำงลูกคำ้ วดัขนำดของฝ่ำมือแนวนอน  

โดยกำงมือ ออกเล็กนอ้ย โดยใชไ้มบ้รรทดัวดั

ตำมแนวนอนไม่รวมน้ิวโป้งค่ะ  แจง้ขนำด

เซนติเมตรเขำ้มำอีกคร้ังค่ะ เพื่อตรวจสอบ 

ขอบคุณค่ะ 

 

 
Please measure your hand horizontal spread 
out a little bit by use ruler (without Thumb) . 
After that, please send size back to us to check 
on stock. Thank you. 
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4.9 เง่ือนไขการเปลีย่นสินค้า (How to change the product?) 
 
หำกกรณีท่ีไดรั้บสินคำ้ช ำรุด เสียหำย มีต ำหนิ  
หรือตอ้งกำรเปล่ียนไซส์สินคำ้(สินคำ้ท่ีเปล่ียน
ตอ้งเป็นรุ่นเดียวกนัเท่ำนั้นค่ะ) ลูกคำ้สำมำรถ
เปล่ียนสินค้ำได้ภำยใน 7 วัน นับจำกวันท่ี
ไดรั้บสินคำ้นะคะ ทำงเรำรบกวนถ่ำยรูปสินคำ้ 
กล่อง พื้นรองเท้ำ รูปภำยในของสินค้ำ ป้ำย
สินค้ำ  และ  ก ล่ อง  แจ้ง กลับ เข้ ำ ม ำ เพื่ อ
ตรวจสอบนะคะ  ทำงร้ำนของสงวนสิทธ์ิใน
กำรเปล่ียนคืนสินค้ำ หำกสินค้ำท่ีส่งกลับมำ
นั้น มีรอยเลอะ สภำพกล่อง ถุง หรือตวัสินคำ้
ไม่ตรงตำมท่ีลูกค้ำถ่ำยรูปสินค้ำแจ้งเข้ำมำ
เบ้ืองตน้นะคะ  ทำงร้ำนขอนุญำตส่งคืนสินคำ้
เดิมกลบัใหลู้กคำ้ค่ะ  
*** ขอ้ควรระวงั *** เม่ือได้รับรองเท้ำแล้ว 
กรุณำทดลองสวมใส่ภำยในห้องท่ีพื้นสะอำด
เสมอรองเท้ำท่ีผ่ำนกำรใช้งำนภำยนอกห้อง
แลว้จะไม่สำมำรถเปล่ียนหรือคืนไดน้ะคะ 
 

 
If you receive the wrong product, for example 
damage, defective, flaw or you want to change 
the size ( the product has to only the same of 
the model)  so, you can change the product 
within 7 days after you get it.  We disturb you 
take a photo about box, shoe soles, tag, label 
and inside the product to check. If the product 
sends back that have been soiled or they’re not 
the same that you take a photo that you inform 
so, we have to send back to you. 
* * * warning* * * When you get the shoes 
please, try to wear in the clean room.  Shoes 
that have been used outside the room cannot 
be changed or returned. 
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4.10 กรณเีปลีย่นกระเป๋า เส้ือผ้า และ หมวก ถุงมือ (In case of change bag, clothes, cap and 
gloves) 

 
ลูกคำ้สำมำรถเปล่ียนสินคำ้ไดภ้ำยใน 7 วนั นบั
จำกวนัท่ีไดรั้บสินคำ้นะคะ 
- รบกวนถ่ำยรูปสินคำ้ ถุงบรรจุ และป้ำยสินคำ้ 
แจง้กลบัเขำ้มำเพื่อตรวจสอบนะคะ 
- สินคำ้ตอ้งอยูใ่นสภำพเดิมเช่นเดียวกบัตอนท่ี
ได้รับสินค้ำ  คือย ังไม่ผ่ำนกำรใช้งำน ห่อ  
สินคำ้ในสภำพสมบูรณ์ ป้ำยและรำคำสินคำ้ยงั
ไม่มีกำรแกะออกจำกตวัสินคำ้นะคะ ใบก ำกบั
ภำษีท่ีแนบไปพร้อมกับสินค้ำในกล่องเม่ือ
ไดรั้บสินคำ้ 
 

 
You can change the product within 7 days after 
you get the product 
-We disturb you take a photo about package 
and tag label for inform to check. 
-The product that you want to send it back, you 
should keep it in the same box or the package 
and don’ t remove the tag label, price tag and 
tax invoice that enclose inside the product 
when you get it. 
 

 
4.11 ทีอ่ยู่การจัดส่งสินค้า 

 
รบกวนทำงลูกคำ้ส่งสินคำ้กลบัเขำ้มำทั้งหมด
นะคะ กล่องหรือถุง บรรจุสินคำ้ตอ้งไม่มีรอย
ขำด กระดำษห่อ ตอ้งอยูค่รบ และสมบูรณ์นะ
คะ  พร้อมทั้งระบุหมำยเลขค ำสั่งซ้ือ ไซส์ สี 
รุ่น  ยี่ห้อสินค้ำ  ท่ีต้องกำร ลงบนเอกสำร
ใบก ำกับแนบเอกสำรกลับมำพร้อมสินค้ำท่ี
ตอ้งกำรเปล่ียน ท่ีอยู่ท่ีตอ้งกำรให้จดัส่งสินคำ้ 
แจง้กลบัเขำ้มำในกล่องนะคะ   แลว้ส่งกลบัคืน
มำทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือ EMS เท่ำนั้น 
ตำมท่ีอยูด่ำ้นล่ำงน้ี  
 
 

 
Please send all of the products back perfectly 
include box or package and paper.  Please you 
identify purchase order, size, color, model and 
brand what you want on the paper and also 
identify your address where you want to get 
the product.  After that, send it back by 
Registered Mail or Express Mail Service and 
identify address follow below 
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ทำงร้ำนของสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนคืนสินคำ้ 
หำกสินคำ้ท่ีส่งกลบัมำนั้น มีรอยเลอะ สภำพ
กล่อง ถุง หรือตัวสินค้ำไม่ตรงตำมท่ีลูกค้ำ
ถ่ำยรูปสินค้ำแจ้งเข้ำมำเบ้ืองต้นนะคะ  ทำง
ร้ำนขออนุญำตส่งคืนสินคำ้เดิมกลบัให้ลูกคำ้
ค่ะ  
 

 
We reserve the right to change the product.  If 
the product has smear and a box or package 
not like the picture what you send, we will 
send the same product back to you. 
 

 
หำกด ำเนินกำรจดัส่งสินค้ำกลับมำเรียบร้อย
แลว้ รบกวนแจง้เลข Tracking  หรือ Slip กำร
ส่งสินคำ้กลบัเขำ้มำอีกคร้ังเพื่อติดตำมสินคำ้
นะคะ  
 

 
If you already sent the product back, please 
inform tracking number or slip to track the 
product. 
 

 
หลงัจำกทำงร้ำนไดรั้บสินคำ้แลว้  ทำงร้ำนคำ้
จะด ำเนินกำรตรวจสอบสินคำ้และจะจดัส่งให้
ภำยใน 3-5 วนัท ำกำร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระยะเวลำ
กำรจดัส่งสินคำ้แต่ละพื้นท่ีของไปรษณีย ์หำก
ทำงเรำส่งสินคำ้แลว้จะแจง้เลขพสัดุกลบันะคะ  
ขอบคุณค่ะ  
 

 
After we already got the product, we will 
check and ship the product within 3-5 days. It's 
depending on the period of time in shipment 
each area of the post office. If we already send, 
we will inform tracking number. Thank you. 
 

 
4.12 ข้อขัดข้องจากระบบ LZD (system error in LAZADA) 

 
เ น่ืองจำกเ กิดจำกข้อผิดพลำดของระบบ 
LAZADA รบกวนทำงลูกคำ้สั่งเขำ้มำใหม่อีก
คร้ังนะคะ ต้องขอภัยในควำมไม่สะดวกค่ะ 
ขอบคุณค่ะ  
 
 

Due to a system error in LAZADA.  Please 
order again.  We are apologizing for any 
inconvenience, Thank you 
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จำกกำรตรวจสอบขอ้มูลสินคำ้ถูกยกเลิกโดย
ระบบเรียบร้อยแลว้นะคะ เน่ืองจำกเกิดควำม
ขดัขอ้งของระบบสั่งซ้ือสินคำ้ทำง LAZADA 
ค่ะ ท ำให้รำยกำรสินค้ำถูกยกเลิกในระบบ 
รบกวนลูกคำ้ท ำรำยกำรเขำ้มำใหม่อีกคร้ังนะ
คะ ตอ้งขออภยัเป็นอยำ่งสูงค่ะ ขอบคุณค่ะ 
  

 
We already checked the product.  They 
cancelled order by system.  Due to a system 
error in LAZADA make the order cancel in the 
system.  Please order again.  We are terribly 
sorry. Thank you. 
 

 
ทำงเรำตอ้งขออภยัในควำมล่ำช้ำ ท่ีเกิดข้ึนค่ะ 
เน่ืองจำกเกิดปัญหำจำกทำงระบบขนส่งสินคำ้
ของทำง LAZADA ท ำให้สินค้ำยงัไม่ได้ถูก
จดัส่งค่ะ ตอนน้ีทำงเรำก ำลงัเร่งประสำนงำน
ใหท้ำง LAZADA เร่งแกไ้ขใหน้ะคะ ซ่ึงคำดวำ่
สินคำ้จะจดัส่งออกให้ได้ภำยในสัปดำห์หน้ำ
ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
We are sorry for the delay because we have a 
problem within the system transporter of 
LAZADA so, the product still stays here.  We 
will hurry coordinate with LAZADA for edit 
which expect the product will be shipped 
within the next week. Thank you.  
 

 
ทำงเรำตอ้งขออภยัในควำมล่ำช้ำ ท่ีเกิดข้ึนค่ะ 
เน่ืองจำกเกิดปัญหำจำกทำงระบบขนส่งสินคำ้
ของทำง LAZADA ท ำให้สินค้ำยงัไม่ได้ถูก
จดัส่งค่ะ ตอนน้ีทำงเรำก ำลงัเร่งประสำนงำน
ใหท้ำง LAZADA เร่งแกไ้ขใหน้ะคะ ซ่ึงตอนน้ี
สินคำ้มีกำรออกจดัส่งเรียบร้อยแล้ว น่ำจะได้
ภำยในสัปดำห์หนำ้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
We are sorry for the delay because we have a 
problem within the system transporter of 
LAZADA so, the product still stays here.  We 
will hurry coordinate with LAZADA for edit.  
The product already shipped, you may be 
receiving it within the next week. 
 

 
ทำง ร้ ำนค้ำต้องขออภัย เ ป็นอย่ ำ ง สู งค่ ะ 
เน่ืองจำกทำงร้ำนจะไม่สำมำรถเลือกช่องทำง
ช ำระเงินปลำยทำงไดค้่ะ 
 
 

 
We are terribly sorry because we cannot 
choose cash on delivery. 
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ขณะน้ีสินคำ้หมดค่ะ 
 

 
The products are not available to sell now. 
 

 
ไม่ทรำบวำ่มีเจำ้หนำ้ท่ีติดต่อนดัเขำ้ส่งแลว้
หรือไม่ค่ะ  

 
May we ask you about contacting of 
delivery?  
May we ask you about contacting of deliver?   
Have you pick up the call from deliver? 
 

 
สินคำ้ขำยเป็นคู่ค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

 
The product is sold in pairs. 

 
ทำงร้ำนคำ้ขออนุญำตตรวจสอบใหน้ะคะ   
 

 
We will check the product to you. 

 
จำกตรวจสอบเรียบร้อยแลว้จะแจง้กลบัอีกคร้ัง
ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
If we already check, we will inform you again. 
 

 
หำกสนใจสั่งซ้ือสินค้ำ สำมำรถท ำรำยกำร
สั่งซ้ือเขำ้มำไดเ้ลยนะคะ  
 

 
If you interested in our product, you can order. 
 

 
ทำงร้ำนคำ้ตอ้งขออภยัค่ะ สินคำ้เบอร์ …. หมด
ค่ะ หำกมีสินคำ้เขำ้มำทำงร้ำนคำ้จะอพัเดทให้
ทรำบหนำ้เวบ็ไซดอี์กคร้ังนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
We are so sorry, the product…  size… out of 
stock. If there are enter product, we will update 
on the website again. Thank you. 
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สินคำ้เป็นสินคำ้ใหม่ท่ีมีกำรผลิตล่ำสุดนะคะ  
ออกน ำมำวำงขำยบนหน้ำเว็บโดยกำรจัด
โปรโมชั่นรำคำพิเศษของหน้ำเว็บเท่ำนั้ นค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 
 

 
This is a new product; it’s sold on the website. 
We have the product special price only on the 
website. Thank you. 
 

 
หำกตอ้งกำรเปล่ียน Size สินคำ้ คุณสำมำรถส่ง
สินค้ำกลับมำตำมท่ีอยู่ น้ี  พร้อมระบุ  Size 
สินคำ้ท่ีตอ้งกำรเขำ้มำในกล่อง 
 

 
If you want to change product size, you can 
send the product back in this address as below 
and specify the size what you want to enter the 
box. 
 

 
ขออภัยค่ะ ขณะน้ีเจ้ำหน้ำท่ีก ำลังให้บริกำร
ลูกคำ้ท่ำนอ่ืนอยู ่กรุณำรอสักครู่ค่ะ  
 

 
Sorry, our agents are currently serving another 
customer. Please wait for a moment. 

 
ถ้ำคุณไม่พอใจในสินคำ้ตวัน้ี เรำยินดีคืนเงิน
เตม็จ ำนวน 
 

 
We will refund your money to you if you are 
not satisfied. 

 
ลูกคำ้สำมำรถเปล่ียนสินคำ้ท่ีร้ำนเท่ำนั้น 
 

 
You can send change product to shop only. 

 
หำกด ำเนินกำรจดัส่งสินค้ำกลับมำเรียบร้อย
แล้ว รบกวนแจง้เลข Tracking หรือ Slip กำร
ส่งสินคำ้กลบัเขำ้มำอีกคร้ังเพื่อติดตำมสินคำ้
นะคะ  
 

 
If you already sent the product back, please 
inform tracking number or slip to track the 
product.   Do not click return in LAZADA 
system.  

 
 

 



Shopee 
 
รบกวนทำงลูกคำ้ท ำกำรระบุไซส์ สี รุ่น ยี่ห้อ
สินค้ำ ท่ีต้องกำร ลงบนเอกสำรและแนบ
เอกสำรกลบัมำพร้อมสินคำ้ท่ีตอ้งกำรเปล่ียน 
พร้อมทั้ งระบุท่ีอยู่ท่ีต้องกำรให้จัดส่งสินค้ำ 
แจง้กลบัเขำ้มำในกล่องนะคะ แลว้ส่งกลบัคืน
มำทำงไปรษณียล์งทะเบียนหรือ EMS เท่ำนั้น 
ตำมท่ีอยูด่ำ้นล่ำงน้ี  
 

 
We disturb you specify size, color and model 
of the product that you want into document 
and enclose with the product you want to 
change along with the specify of the address 
you want to ship after that send it back the way 
post office by only register or EMS in this 
address as below. 

 
รบกวนระบุหมำยเลขค ำสั่งซ้ือท่ีข้ึนต้นด้วย 
181 ไม่งั้ นแอดมินจะไม่สำมำรถเช็คได้จ้ำ 
ขอบคุณค่ะ  
 

 
Please identify your purchase order so, we 
cannot check Thank you. 

 
หำกส่งกลับเรียบร้อยแล้ว ขอเลขพัสดุเพื่อ
ติดตำมดว้ยนะคะ  
 

 
If you have already returned, we disturb you 
send number, parcel for product tracking. 

 
ทำงร้ำนตอ้งขออภยัในควำมล่ำช้ำท่ีเกิดข้ึนค่ะ 
เน่ืองจำกมีออเดอร์เขำ้มำเป็นจ ำนวนมำก ท ำ
ให้ ล่ ำช้ำในกำรจัดส่ ง  ทำง ร้ำนก ำลัง เ ร่ ง
ด ำเนินกำรส่งออกสินค้ำให้ลูกค้ำอยู่นะคะ 
ขอบคุณค่ะ 
 
 

 
We are sorry for the delay because there are a 
lot of orders.  We will take immediate action. 
Thank you. 
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หำกกรณีท่ีสั่งสินค้ำเข้ำมำเรียบร้อย ถูกต้อง
ตำมท่ีสั่ง ซ้ือ ทำงเรำขอสงวนสิทธ์ิในกำร
เปล่ียน รุ่น ไซส์ สินคำ้นะคะ หำกไม่สะดวก
รับสินคำ้สำมำรถท ำกำรส่งเร่ืองขอคืนสินคำ้
และขอคืนเงินกับทำง Shopee ได้เลยนะคะ 
ตอ้งขออภยัในควำมไม่สะดวก มำ ณ ท่ีน้ีค่ะ 
ขอบคุณค่ะ  
 

 
In the case of you already ordered and it’s right 
purchased order.   We reserve the right to 
change the product. If you inconvenience you 
can return the product and get refund money 
with Shopee.  We are sorry for any 
inconvenience. 
 

 
สินคำ้ทำงร้ำนรับจำกบริษทัโดยตรงนะคะ มี
ป้ำยหอ้ยแสดงรำคำและแหล่งผลิต ซ่ึงขอ
อนุญำตแจง้ใหท้รำบวำ่ Made in มีหลำกหลำย 
ทั้ง อินเดีย จีน เวยีดนำม อินโด กมัพูชำ ไทย 
พม่ำ เป็นตน้ค่ะ แลว้แต่รุ่นแต่ละกลุ่มสินคำ้ 
และแต่ละรอบทำงบริษทัจะมีกำรเปล่ียนแปลง
แหล่งผลิตไป ทำงเรำเป็นเพียงตวัแทนผูจ้ดั
จ  ำหน่ำยไม่ใช่ผูผ้ลิตค่ะ  ไม่สำมำรถควบคุมได้
ค่ะวำ่บริษทัจะผลิตมำจำกประเทศไหน   
 

 
Our product receives directly from the 
company. There are price tag and source 
production. We would like to inform you 
about that it made in several countries as 
India, China, Vietnam, Indonesia, Thailand 
and Myanmar. We are distributor isn’t 
Manufacturer so, we cannot control that. 
  

 
หำกลูกคำ้รับสินคำ้ไปแลว้ made in China, 
Vietnam ทำงเรำยนืยนัไดว้ำ่ไม่ไดป้ลอมนะคะ 
ซ่ึงถำ้ไม่มัน่ใจ แนะน ำใหซ้ื้อใน Shop  
ขอบคุณค่ะ  
*** อยำ่รีบกดซ้ือช่วงลดรำคำแลว้มำบอก
ปลอมทีหลงันะคะ ***  
 
 

 
It is confirmed that no doubt about it. Our 
product is a 100 % guarantee if you’re not 
confident about that you can buy in the shop. 
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ทำงร้ำนตอ้งขออภยัในกำรจดัส่งสินค้ำล่ำช้ำ
นะคะ  ตอนน้ีทำงร้ำนท ำกำรแพคสินคำ้เพื่อ
เตรียมส่งออกเรียบร้อยแลว้ ก ำลงัรอทำงขนส่ง
ของทำง LAZADA เข้ำรับสินค้ำเพื่อท ำกำร
จดัส่งใหน้ะคะ   
หำกสินค้ำเตรียมส่งแล้วจะมี SMS แจ้งให้
ทรำบค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

 
We apologize for the delay.  We are packing 
for preparing shipping which are waiting the 
transporter come to bring the product to 
shipping. If the product prepares shipping, we 
will send the message or SMS to inform you. 
 

 
เน่ืองด้วยเข้ำสู่ช่วงเทศกำล Promotion ของ
ธุรกิจ Ecommerce ในวนัท่ี 11 พฤศจิกำยน อำจ
มีผลกระทบต่อกำรจดัส่งพสัดุท ำให้ล่ำช้ำ 1-2 
วนัท ำกำรจำกกำรส่งปกติ ทำงบริษทัจึงขอแจง้
ให้ทรำบเพื่อท่ำนจะได้วำงแผนกำรจัดส่ง
ล่วงหนำ้  ขอบพระคุณท่ีไวว้ำงใจบริกำร Kerry 
Express ค่ะ  
 

 

" Please be informed that due to Promotion 
from various commerce on 11 of November, 
Kerry Express delivery services might be 
impacted by surging shipment.  We estimate 
there might be a 1-2 days delay to the delivery 
of your shipment.  However, our delivery 
teams in all provinces and cities are working 
with very high spirit to get your shipment 
delivered as soon as they can. Thank you very 
much for your understanding and continuous 
support." 
 

 

รบกวนทำงลูกคำ้ส่งสินคำ้กลบัเขำ้มำในสภำพ
สมบูรณ์ทั้งหมดนะคะ พร้อมทั้งระบุหมำยเลข
ค ำสั่งซ้ือ ไซส์ สี รุ่น ยี่ห้อสินคำ้ ท่ีตอ้งกำร ลง
บนเอกสำรใบก ำกบัแนบเอกสำรกลบัมำพร้อม
สินค้ำท่ีต้องกำรเปล่ียน ท่ีอยู่ ท่ีต้องกำรให้
จัดส่งสินค้ำ แจ้งกลับเข้ำมำในกล่องนะคะ 
แล้วส่งกลับคืนมำทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือ EMS/Kerry เท่ำนั้น ตำมท่ีอยูด่ำ้นล่ำงน้ี  

 

We disturb you send it back the product to us 
in the same way and specify order number, 
size, color and model you want to write in 
document after that enclose with the product 
you want to change.  In addition, the address 
that you want to use shipping the product. 
Please send it back the way post office by only 
register or EMS/ Kerry at this address as 
below. 
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หำกด ำเนินกำรจดัส่งสินค้ำกลับมำเรียบร้อย
แล้ว รบกวนแจง้เลข Tracking หรือ Slip กำร
ส่งสินคำ้กลบัเขำ้มำอีกคร้ังเพื่อติดตำมสินคำ้
นะคะ 
 

 
If you already ship send it back.  We disturb 
you inform Slip for product tracking. 
 

 
กรณีกำรคืนเงินค่ำสินค้ำทำง LAZADA จะ
เป็นผูด้  ำเนินกำรคืนเงินค่ำสินค้ำให้กับลูกค้ำ
นะคะ  
 

 
For the refund of LAZADA, they will be 
responsible to refund for you. 
 

 
ระยะเวลำกำรคืนเงินดงัน้ี  เครดิต 14 วนัท ำกำร   
เดบิต 45 วนัท ำกำร  
 

 
Period of time the refund. Credit card:  refund 
14 working day. Debit card: 45 working day.  

 
สวสัดีค่ะ Landco Sport and Musical ยนิดี
ใหบ้ริกำรค่ะ  
 

 
Hello! We are Landco Sport and Musical. We 
are at your service. 

 
ลูกคำ้สำมำรถเปล่ียน/ คืน สินคำ้ไดภ้ำยใน 7 
วนั นบัจำกวนัท่ีไดรั้บสินคำ้นะคะ 
 

 
You can change or return within 7 days when 
you get the product. 

 
(สินคำ้ท่ีเปล่ียนตอ้งเป็นรุ่นเดียวกนัเท่ำนั้นนะ
คะ)   
 

 
(The product what you want to change have 
to same model) 

 
ไม่ทรำบวำ่ตอ้งกำรคืนสินคำ้เพื่อขอคืนเงิน 
หรือเปล่ียนสินคำ้ค่ะ   
 

 
Do you want to change the product or return 
for refund? 
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หำกตอ้งกำรเปล่ียนสินคำ้ตอ้งกำรเปล่ียนเป็น
ไซส์ใดคะ  
 

 
If you want to change the product, what size 
do you want to change? 

 
เ ง่ือนไขกำรขอคืนเงิน หรือ เปล่ียนสินค้ำ   
(ภำยใน 7 วนั นบัจำกวนัท่ีไดรั้บสินคำ้นะคะ) 
รบกวนลูกคำ้ถ่ำยรูปสินคำ้ ถุงหรือกล่องบรรจุ
สินคำ้ รูปพื้นรองเทำ้ รูปภำยในของสินคำ้ ป้ำย
สินคำ้  แจง้กลบัเขำ้มำเพื่อตรวจสอบนะคะ 
   

 
Condition for return for refund or change the 
product ( within 7 days when you get the 
product) 
Please take a photo of product include a box or 
package, sole of shoe, shoe and tag label 
inform to check the product. 
 

 
กรณีขอเป ล่ียนสินค้ำ  สินค้ำต้อง เ ป็น รุ่น
เดียวกนัเท่ำนั้นนะคะหรือถำ้รุ่นอ่ืนตอ้งเป็นรุ่น
ท่ีรำคำเท่ำกนัค่ะ  
 

 
In case you want to change the product, it has 
to same model or the same price. 
 

 
สินคำ้ตอ้งอยู่ในสภำพเดิมเช่นเดียวกบัตอนท่ี
ได้รับสินคำ้ คือยงัไม่ผ่ำนกำรใช้งำน (ยกเวน้
กำรลองใส่ในห้องท่ีพื้นสะอำด) ไม่มีรอยขีด
ข่วนหรือร่องรอยควำมสกปรกต่ำงๆ สินค้ำ
จะตอ้งกลบัมำพร้อมกบัส่ิงท่ีส่งไปพร้อมกัน
นะคะกล่อง /ห่อสินคำ้ในสภำพสมบูรณ์ ป้ำย
และรำคำสินค้ำยงัไม่มีกำรแกะออกจำกตัว
สินคำ้นะคะ ใบก ำกบัภำษีท่ีแนบไปพร้อมกบั
สินคำ้ในกล่องเม่ือไดรั้บสินคำ้ 
 
 

 
The product has not been used before and the 
quality has to the same like when you get.  If 
you want to send the product back, please send 
all of the things in the box or package back and 
also tax invoice 
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รบกวนลูกคำ้ส่งรูปสินคำ้กลบัเขำ้มำภำยใน 3 
วนั หลงัจำกท่ีมีกำรกดขอคืนสินคำ้เขำ้มำใน
ระบบนะคะ  เ น่ื อ ง จ ำก ระบบขอ งท ำ ง 
LAZADA มีระยะเวลำด ำเนินกำรในระบบ
เพียง 3 วนั เท่ำนั้นค่ะ  หลงัจำกเกินระยะเวลำ
ดงักล่ำว ระบบ LAZADA จะปฎิเสธกำรขอคืน
สินคำ้โดยระบบอตัโนมติันะคะ  ลูกคำ้จะไม่
สำมำรถขอคืนสินคำ้หรือขอคืนเงินได้นะคะ 
ขอบคุณค่ะ 
 

 
When you return the product to the system, 
please send a photo of the product within 3 
days because the system of LAZADA has the 
period of time only 3 days. If you don’t make 
requests at the specified time, LAZADA will 
reject your request.  So you can’ t change or 
return.  
 

 
รบกวนทำงลูกคำ้ท ำกำรส่งคืนสินคำ้กลบัเขำ้
ม ำภำย ใน  7 วันนับหลัง จ ำก ท่ีท ำ ง ร้ ำน
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแจง้เง่ือนไขกำรคืน
สินคำ้ให้ทรำบเรียบร้อยแลว้นะคะ หำกไม่ได้
ท ำกำรส่งคืนสินค้ำเข้ำมำตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนดดงักล่ำว ทำงเรำขออนุญำตท ำกำรปฎิ
เสธกำรคืนสินคำ้และกำรขอคืนเงินในระบบ
นะคะ  ตอ้งขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี ขอบคุณค่ะ  
 

 
Please return the product back within 7 days 
when we have already checked and inform you 
about condition for return.  If you don’ t make 
requests at the specified time, we will reject 
your request in the system.  We are sorry for 
any inconvenience. Thank you. 
 

 
ทำงร้ำนของสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียน/คืน
สินคำ้ หำกสินคำ้ท่ีส่งกลบัมำนั้น มีสภำพผำ่น
กำรใช้งำนมำแล้ว หรือ มีรอยเลอะ สภำพ
กล่อง/ ถุง หรือตัวสินค้ำไม่ตรงตำมท่ีลูกค้ำ
ถ่ำยรูปสินค้ำ แจ้งเข้ำมำเบ้ืองต้นนะคะ ทำง
ร้ำนขออนุญำตส่งคืนสินค้ำเดิมกลับคืนให้
ลูกคำ้นะคะ   
 

 
We reserve the right to change or return the 
product.  If we find the product has been used 
before or not like the picture what you send, 
we will send the same product back to you. 
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4.13 คืนสินค้าและคืนเงิน 
 
รบกวนทำงลูกค้ำท ำกำรปร้ินเอกสำรใบปะ
หน้ำได้จำกหน้ำระบบตรงค ำว่ำ Print return 
label  เพื่อท ำกำรส่งสินคำ้กลบัมำนะคะ  หำก
ไม่ได้รับให้ติดต่อ LAZADA เพื่อขอเอกสำร
นะคะ ลูกค้ำสำมำรถส่งกลบัคืนสินค้ำได้ฟรี
ทำง Kerryหรือ Thaipost เท่ำนั้นนะคะ  
 

 
Please print paper from the system ( Print 
Return Label)  of LAZADA, for sending the 
product back.  If you don’ t get, please contact 
directly LAZADA for request the paper.  You 
can send the product free shipping by Kerry or 
Thailand Post 
 

 
กรณี ท่ีต้องกำรขอคืนสินค้ำและ คืน เ งิน  
รบกวนทำงลูกคำ้ส่งสินคำ้กลบัเขำ้มำในสภำพ
สมบูรณ์ทั้งหมดนะคะ  ทำงร้ำนขออนุญำตปฎิ
เสธกำรคืนเงินค่ำสินค้ำหำกกรณีท่ีสินค้ำท่ี
ไดรั้บไม่ถูกตอ้งกบัขอ้มูลท่ีแจง้นะคะ  
 

 
In case, that you want to return and refund, 
please send the perfect product back. If we get 
the product not like the information that we got 
before, we will reject refund your order. 
 

 
หำกด ำเนินกำรจดัส่งสินค้ำกลับมำเรียบร้อย
แล้ว รบกวนแจง้เลข Tracking หรือ Slip กำร
ส่งสินคำ้กลบัเขำ้มำอีกคร้ังเพื่อติดตำมสินคำ้
นะคะ 
 

 
If you already sent the product back, please 
inform tracking number or slip to track the 
product. 

 
ทำงร้ำนได้รับสินค้ำ เ รียบร้อยแล้วนะคะ  
รบกวนทำงลูกค้ำกด Dispute ในส่วนระบบ
ของทำงลูกค้ำเพื่อท ำกำรขอคืนเงินกับทำง 
LAZADA นะคะ ขอออภยัในควำมไม่สะดวก
ค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 
 

 
We already got the product, please click 
Dispute for refund from LAZADA. We are so 
sorry for any inconvenience. Thank you. 
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ลูกคำ้น ำเอกสำร Return Label แปะหนำ้กล่อง
สินคำ้นะคะ แลว้ไปท่ีKerry ค่ะ เพื่อท ำกำร
จดัส่งค่ะ 
 

 
Please stick Return Label paper in front of the 
box and send to Kerry for shipping. 
 

 
4.14 เปลีย่นคืนสินค้า  

 
ไปท่ีบญัชีของฉัน  เลือกกำรส่งคืนสินคำ้และ
ยกเลิก  ซ้ำยมือจะมีค ำว่ำ กำรคืนสินคำ้ เลือก
ออเดอร์ท่ีมีกำรกดขอคืนสินคำ้ไวค้่ะ  ขวำมือ
จะ มี  ค ำ ว่ ำ  Print return label ( ต้อ งท ำ ใน
คอมพิวเตอร์เท่ำนั้น) 
 

 
You can do the following below for make 
request. 
Your Account> Manage My Account> My 
Return> choose order> Select Shipment 
method> Pick up or Drop off> Print Return 
Label (You have to do on a laptop) 
 

 

สินค้ำท่ีส่งกลบัเขำ้มำ ถุง ป้ำย  กระดำษ ห่อ  
กล่องสินคำ้  ตอ้งอยูใ่นสภำพสมบูรณ์ทั้งหมด 
นะคะพร้อมทั้งระบุหมำยเลขค ำสั่งซ้ือไซส์ สี 
รุ่น ยี่ห้อสินค้ำ  ท่ีต้องกำร ลงบนเอกสำร
กระดำษ หรือ ใบก ำกับแนบเอกสำรกลับมำ
พร้อมสินคำ้ท่ีตอ้งกำรเปล่ียน ท่ีอยู่ท่ีตอ้งกำร
ใหจ้ดัส่งสินคำ้  แจง้กลบัเขำ้มำในกล่องนะคะ  
 

 

We disturb you send it back the product to us 
in the same way and specify order number, 
size, color and model you want to write in 
document after that enclose with the product 
you want to change.  In addition, the address 
that you want to use shipping the product. 
Please send it back the way post office by only 
register or EMS/ Kerry at this address as 
below. 
 

 
หำกด ำเนินกำรจดัส่งสินค้ำกลับมำเรียบร้อย
แล้ว รบกวนแจง้เลข Tracking หรือ Slip กำร
ส่งสินคำ้กลบัเขำ้มำอีกคร้ังเพื่อติดตำมสินคำ้
นะคะ 
 
 

 
If you already ship send it back, we disturb you 
inform Slip for product tracking. 
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หลงัจำกทำงร้ำนไดรั้บสินคำ้แลว้  ทำงร้ำนคำ้
จะด ำเนินกำรตรวจสอบสินคำ้และจะจดัส่งให้
ภำยใน 3-5 วนัท ำกำร ไม่รวมวนัหยุดเสำร์ 
อำทิตย ์และนักขตัฤกษ์ นะคะทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ
ระยะเวลำกำรจัดส่งสินค้ำแต่ละพื้นท่ีของ
ไปรษณีย ์ ขอบคุณค่ะ  
 

 
After we get the product, we will check the 
product and we will ship within 3-5 working 
day except on Saturday Sunday and holiday. It 
is to say that it’ s depending on the period of 
time in shipment each area of the post office 
 

 
หำกทำงเรำส่งสินคำ้แลว้จะแจง้เลขพสัดุกลบั
นะคะ  ขอบคุณค่ะ 
 

 
If we already be shipping, we will inform you 
immediately. 

 
สวสัดีค่ะ ไม่ทรำบว่ำยงัตอ้งกำรคืนสินค้ำอยู่
หรือไม่ค่ะ ทำงแอดมินขอรูปสินค้ำเพิ่มเติม 
เพื่อท ำกำรพิจำรณำในขั้นตน้ก่อนนะคะ หรือ
หำกไม่ตอ้งกำรคืนสินคำ้แลว้รบกวนกดยกเลิก
กำรคืนสินค้ำในระบบให้แอดมินด้วยนะคะ 
ขอบคุณค่ะ 
 

 
Hello!  We want to know that, you want to 
return the product or not? We want to 
additional photo from you for considering 
before or if you don’ t want to return it, we 
disturb you cancel order into the system. 
Thank you. 

 
4.15 ติดตามการช าระเงิน Unpaid 

 
สวัส ดีค่ ะ   Landco Sport and Musical ยิน ดี
ให้บ ริก ำรค่ ะ  คุณย ัง มี ร ำยกำร สินค้ำ รอ
ด ำเนินกำรช ำระเงิน  ไม่ทรำบวำ่ยงัสนใจสินคำ้
อยู่หรือไม่ค่ะ หำกยงัสนใจสินคำ้สำมำรถกด
เลือกช่องทำงกำรช ำระเงินแลว้ท ำตำมขั้นตอน
ไดเ้ลยนะคะ 
 

 
Hello!! We are Landco Sport and Musical. We 
are at your service.  You have the order that 
unpaid. Let us know, are you interested in that 
product? If you interested in the product, you 
can choose payment method and follow the 
step. 
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สวสัดีค่ะ Sportland ยินดีให้บริกำรค่ะคุณยงัมี
รำยกำรสินคำ้รอด ำเนินกำรช ำระเงิน  ไม่ทรำบ
ว่ำยงัสนใจสินคำ้อยู่หรือไม่ค่ะ หำกยงัสนใจ
สินคำ้สำมำรถกดเลือกช่องทำงกำรช ำระเงิน
แลว้ท ำตำมขั้นตอนไดเ้ลยนะคะ 
 

 
Hello! !  We are Sportland.  We are at your 
service. You have the order that unpaid. Let us 
know, are you interested in that product? 
If you interested in the product, you can 
choose payment method and follow the step. 

 
สวสัดีค่ะ  SPORTLAND ยินดีให้บริกำรค่ะ 
ลูกคำ้สำมำรถเปล่ียน/ คืน สินคำ้ได้ภำยใน 7 
วนั นับจำกวนัท่ีได้รับสินค้ำนะคะ (สินค้ำท่ี
เปล่ียนตอ้งเป็นรุ่นเดียวกนัเท่ำนั้นนะคะ) ไม่
ทรำบว่ำต้องกำรคืนสินค้ำหรือเปล่ียนสินคำ้ 
ดว้ยสำเหตุใดค่ะ   
 

 
Hello! !  We are Sportland.  We are at your 
service.  You can change or return within 7 
days when you get the product (The product 
what you want to change have to same model). 
Please inform us. Why you want to change the 
product? 

 
4.16 ผ่อนสินค้า 

 
หำกท่ำนตอ้งกำรผอ่นสินคำ้ สำมำรถดู
รำยละเอียดวธีิช ำระเงินตำมล๊ิงน้ีไดเ้ลยครับ  
http://www.lazada.co.th/payment-methods/ 
หำกมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิกำรช ำระค่ำ
สินคำ้ กรุณำติดต่อแผนกลูกคำ้สัมพนัธ์ของ
ทำงลำซำดำ้ ท่ี 
http://www.lazada.co.th/contact/   
 

 
If you want to pay by installment, you can 
read more information from this link   
http://www.lazada.co.th/payment-methods/. 
Should you have any inquiries? Please do not 
hesitate to contact Customer service of 
LAZADA http://www.lazada.co.th/contact/  

 
 

 

 

http://www.lazada.co.th/contact/
http://www.lazada.co.th/contact/
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4.17 รวมค าศัพท์ทีส่ าคัญ  

สินคำ้ลดรำคำ 
Sale ลดรำคำ 

Clearance กำรขำยสินคำ้คำ้งสต๊อก ผูข้ำยตอ้งกำรขำยสินคำ้คำ้งสต๊อกน้ีให้
หมด เพื่อน ำสินคำ้ชุดใหม่มำลง 

Discount ลดรำคำ 

Promotion โปรโมชัน่ 

Special offer สินคำ้ขอ้เสนอพิเศษ อำจเป็นกำรลดรำคำ ไดใ้นรำคำพิเศษ หรือ
มีของแถมจำกกำรซ้ือปกติ 

Deals of the day /  Today's 
deals / Daily deals 

ขอ้เสนอท่ีมีจ ำหน่ำยส ำหรับวนัน้ีเท่ำนั้น 

Flash deals ขอ้เสนอท่ีมีจ ำหน่ำยภำยในเวลำอนัสั้นไม่ก่ีชัว่โมงน้ีเท่ำนั้น 

 
รำยกำรสินคำ้ 

New arrivals สินคำ้มำใหม่ 

Editor picks สินคำ้ท่ีผูข้ำยเลือกน ำเสนอใหแ้ก่ผูซ้ื้อ 

Best sellers สินคำ้ขำยดี 

Trending now สินคำ้ท่ีไดรั้บควำมนิยมในขณะน้ี 

Recently viewed สินคำ้ท่ีคุณเพิ่งชม  

Wish list บำงเวบ็ไซต ์คุณสำมำรถกดเลือกสินคำ้ท่ีคุณสนใจและ save ไว้
ก่อนได ้เพื่อตดัสินใจซ้ือในภำยหลงั  

  
เง่ือนไขของร้ำนคำ้ 

Payment method s กำรจ่ำยเงินวธีิต่ำงๆ  

Shipping rates เรทค่ำส่งสินคำ้ อำจข้ึนอยูก่บัสถำนท่ีผูรั้บหรือน ้ำหนกัสินคำ้ 

Returns conditions เง่ือนไขในกำรคืนสินคำ้ 

Customer Service ฝ่ำยใหบ้ริกำรลูกคำ้ กรณีคุณตอ้งกำรติดต่อกบัผูข้ำย 
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จ ำนวนสินคำ้ท่ีมี 
In stock มีสินคำ้ในสตอ๊ก 

Limited quantity สินคำ้จ ำนวนจ ำกดั 

Only 1 left เหลือเพียงช้ินเดียวเท่ำนั้น 

Out of stock ไม่มีสินคำ้ในสตอ๊ก 

Coming soon สินคำ้ท่ีก ำลงัจะเขำ้มำในสตอ๊กเพื่อขำยในเร็วๆน้ี 

 
สภำพสินคำ้ 

Item condition สภำพสินคำ้ 

New สินคำ้ใหม่ 

Used สินคำ้ใชแ้ลว้ 

With tags สินคำ้มีป้ำยติด บำงคร้ังสินคำ้อำจจะไม่ไดอ้ยูใ่นบรรจุภณัฑ์เดิม 
แต่เป็นสินคำ้ท่ียงัมีป้ำยสินคำ้ติดอยู ่

In original package สินคำ้อยูใ่นบรรจุภณัฑเ์ดิม 

Manufacturer refurbished สินค้ำท่ีผู ้ผลิตรับซ้ือคืนมำจำกผู ้ซ้ือ และน ำมำซ่อม/บ ำรุง/
ปรับปรุงใหใ้ชไ้ดอ้ยำ่งเดิมและขำยต่อในรำคำท่ีถูกลง 

Seller refurbished สินค้ำท่ีร้ำนค้ำรับซ้ือคืนมำจำกผูซ้ื้อ และน ำมำซ่อม/บ ำรุง/
ปรับปรุง/ใหใ้ชไ้ดอ้ยำ่งเดิมและขำยต่อในรำคำท่ีถูกลง 

For parts / Not working สินค้ำท่ีพัง ไม่สำมำรถใช้งำนได้แล้ว แต่ช้ินส่วน/อะไหล่
บำงส่วนของสินคำ้นั้นสำมำรถน ำไปใส่ในสินคำ้ตวัอ่ืนเพื่อให้
สินคำ้นั้นๆใชง้ำนได ้

 
วธีิกำรสั่งสินคำ้ 

Order สั่งซ้ือสินคำ้ หรือสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือ 

Add to cart เพิ่มในตะกร้ำ คือกำรเพิ่มสินคำ้เขำ้ในรำยกำรท่ีผูซ้ื้อตอ้งกำร
สั่งซ้ือ 

Checkout สั่งซ้ือสินคำ้ทั้งหมดท่ีไดก้ดเลือกไวแ้ลว้ในรำยกำรแสดงสินคำ้ 

Continue shopping กดเพื่อกลบัไปหนำ้ท่ีแลว้เพื่อดูสินคำ้อ่ืนๆท่ีตอ้งกำรซ้ือต่อ 
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Quantity จ ำนวนสินคำ้ท่ีสั่งซ้ือทั้งหมด 

Total amount จ ำนวนเงินค่ำสินคำ้ทั้งหมด 

Shipping cost รำคำค่ำส่ง 

Tax ภำษี 

 
ขอ้มูลกำรขนส่งสินคำ้ 

Order processing time เวลำท่ีผูข้ำยใชก่้อนจะส่งสินคำ้ใหผู้ซ้ื้อหลงัจำกผูซ้ื้อจ่ำยเงินแลว้ 

Estimated delivery time ประมำณระยะเวลำผูซ้ื้อจะไดรั้บสินคำ้ 

Carrier กำรส่งสินค้ำโดยใช้บริกำรของบริษัทท่ีให้บริกำรส่งพัสดุ/
สินคำ้ 

Tracking number หมำยเลขพสัดุ 

Free shipping ส่งฟรี ผูข้ำยไม่คิดค่ำขนส่ง 

Size ขนำด 

Weight น ้ำหนกั 

Import charges ภำษี(อำกร)ขำเขำ้ท่ีผูซ้ื้อตอ้งจ่ำยใหแ้ก่กรมศุลกำกร 

 
วธีิท่ีผูข้ำยใชใ้นกำรส่งสินคำ้ 

Shipping method วธีิท่ีผูข้ำยใชใ้นกำรส่งสินคำ้ 

Economy international 
shipping 

วธีิกำรส่งสินคำ้ท่ีถูกท่ีสุดและชำ้ท่ีสุด 

Standard international 
postage 

วิธีกำรส่งสินคำ้ในรำคำและเวลำเฉล่ียทัว่ๆไป รำคำไม่แพงไป 
ไม่ถูกไป เวลำท่ีส่งสินคำ้ไม่ชำ้แต่ก็ไม่เร็ว 

Express shipping /  Priority 
mail 

ส่งด่วนพิเศษ แต่รำคำแพง 

Registered Air Mail ส่งสินค้ำแบบลงทะเบียน จะถูกส่งโดยเค ร่ืองบินและมี
หมำยเลขพสัดุหรือ Tracking number ส ำหรับติดตำมของท่ีถูก
ส่ง 
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ไดล้ดรำคำ 
Coupon / Voucher / Discount 
code / Promo code 

คูปอง/วอชเชอร์/รหสัลดรำคำ/รหสัโปรโมชัน่ 

Gift ก๊ิฟ 

 
สถำนท่ีจดัส่ง 

First name ช่ือ 

Last name นำมสกุล 

Shipping address ท่ีอยูท่ี่ตอ้งกำรใหส่้งสินคำ้ 

Billing address ท่ีอยู่ ท่ีต้องกำรรับบิลค่ำสินค้ำ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นท่ีอยู่
เดียวกบัท่ีอยูท่ี่ตอ้งกำรใหส่้งสินคำ้ 

 
สถำนะกำรสั่งซ้ือ 

Order status สถำนะกำรสั่งซ้ือ 

Payment confirmed ผูข้ำยไดรั้บเงินจำกผูซ้ื้อเรียบร้อยแลว้ 

Partial shipment สินคำ้บำงส่วนไดถู้กส่งโดยผูข้ำยแลว้ 

Waiting for shipment สินคำ้รอกำรส่ง 

Shipped สินคำ้ไดถู้กส่งเรียบร้อยแลว้ 

Delivered ผูซ้ื้อไดรั้บสินคำ้แลว้ 

Cancelled order กำรสั่งซ้ือสินคำ้นั้นถูกยกเลิกโดยผูซ้ื้อหรือผูข้ำย 
 



บทที ่5  

สรุปและข้อเสนอแนะ  

  

5.1 สรุปผลโครงงาน   

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานท่ีบริษทัแลนด์โก ้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จ ากดั ใน 

ต าแหน่ง content แผนก E-commerce เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ โดยการปฏิบติังานในต าแหน่ง

ดงักล่าว นอกจากการส่ือสารกบัลูกคา้ชาวต่างชาติผ่านทางโทรศพัท์ ตอบแชทลูกคา้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ แลว้ ยงัรวมถึงการจดัหาขอ้มูลมาสนบัสนุนสินคา้ต่างๆให้ดูน่าเช่ือถือ และสามารถให้

ชาวต่างชาติ อ่านและเขา้ใจง่ายข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงท าให้คณะผูจ้ดัท าไดท้ราบถึงปัญหาในการส่ือสารกบั

ชาวต่างชาติโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกัจึงท าใหท้างคณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นแนวทางในการแกปั้ญหาท่ี

จะจดัท า โครงงานเร่ือง คู่มือการตอบกลบัลูกคา้ต่างชาติDealing with Customer Chat: A Case Study 

of SHOPEE and LAZADAข้ึนมาซ่ึงโครงงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในบริษทัและ

ลูกคา้ชาวต่างชาติ ดงัต่อไปน้ี  

5.1.1 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

5.1.1.1 ใช้เป็นแนวทางให้กบัพนักงานท างานได้สะดวกและรวดเร็วข้ึนในการ

ใหบ้ริการลูกคา้ชาวต่างชาติ 

5.1.1.2 อ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ชาวต่างชาติเม่ือเขา้มาใช้บริการกบัทาง

บริษทั 

5.1.1.3 เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการ

ใหบ้ริการ 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  

5.1.2.1 ค าศัพท์ท่ีใช้เป็นค าศัพท์เฉพาะ ทั้ งในเร่ืองเก่ียวกับกีฬา อุปกรณ์กีฬา

ส่วนประกอบต่างๆทางดา้นกีฬา เพราะแต่ละส่วนของของอุปกรณ์กีฬามีค าศพัทท่ี์

แตกต่างกนัออกไปและไม่ไดใ้ช้ในชีวิตประจ าวนั จึงตอ้งศึกษาเพิ่มเติมในส่วน

ของการท าโครงงาน 

5.1.2.2 การอธิบายเป็นประโยค และให้ถูกหลกัไวยากรณ์ในการใช้โครงสร้าง

ต่างๆในภาษาองักฤษ 

5.1.2.3 ระยะเวลาในการท ารูปเล่มและการน าเสนอมีเวลาจ ากดั 

 



2 
 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีกิจกรรมภาษาองักฤษวนัละ 2- 3 ประโยคในกิจกรรม Morning-talk  

5.2 สรุปผลปฏิบัติงานสหกจิ  

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา      

5.2.1.1 ช่วยใหส้ถาบนัการศึกษาไดรั้บการยอมรับจากตลาดแรงงาน   

5.2.1.2 เกิดความร่วมมือทางวชิาการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการศึกษา     

5.2.1.3 ไดรั้บประสบการณ์จริงนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน    

5.2.1.4 เกิดการเรียนรู้และพฒันาตนเอง        

5.2.1.5 การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบ และมีความมัน่ใจในตนเอง      

5.2.1.6 มีความเขา้ใจในเน้ือหาวชิามากข้ึนจากประสบการณ์การปฏิบติังาน 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

5.2.2.1 ไม่สามารถให้ขอ้มูล รายละเอียด ไดค้รบถว้นเน่ืองจากคณะผูจ้ดัท าไม่มี

ความรู้ทางดา้นการขายทั้งทางระบบ LAZADA และ SHOPEE     

5.2.2.2 ไม่สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ชาวต่างชาติผา่นทางโทรศพัทไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว    

5.2.2.3 มีการใชค้  าศพัทโ์ดยเฉพาะ ในการส่ือสาร   

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ  

   ควรมีการอบรม หรือสอนการใชร้ะบบ LAZADA และ SHOPEE ก่อนเร่ิมงาน ทั้ง 

ในเร่ืองการอพัเดตสินคา้ วธีิการตอบแชทลูกคา้ การส่ือสาร เป็นตน้  
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ภาคผนวก ก 

ภาพการปฏิบติังาน ณ บริษทั แลนดโ์ก ้สปอร์ต แอนด ์มิวสิคเคิล จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ประวตัิคณะผู้จัดท ำ 

 

รหสันกัศึกษา  :  5904500007 

ช่ือ-นามสกุล  :  นางสาวเบญจมาศ  อานนัทนะรักษ ์

คณะ   :  ศิลปศาสตร์ 

สาขา   :  ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 

ท่ีอยู ่  :  16 ซอยศิริเกษม19 แยก 6  

    แขวงบางไผ ่เขตบางแค  

    กรุงเทพมหานคร 10160 

 

 

 

รหสันกัศึกษา  :  5904500027  

ช่ือ-นามสกุล  :  นางสาวณฐัริการ์  บุญเกิด 

คณะ   :  ศิลปศาสตร์ 

สาขา   :  ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 

ท่ีอยู ่  :  1/32 ซอยพรมแดน 5  

   แขวงบางบอน เขตบางบอนใต ้ 

   กรุงเทพมหานคร 10150 
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