
Website Check Stage1 Rev1.20.10.2020 

ล ำดบั รำยกำรแก้ไข ภำพรำยกำรแก้ไข 

1. หน้ำ Pop up  
: หลงับ้ำน 
เพิม่ เมนูหลงับา้น เพือ่ใหส้ามารถเปลีย่น
รปูภาพได ้

 
2. หน้ำ Pop up  

: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
แกไ้ข ปุ่ ม เขา้สูร่ะบบผ่าน Facebook 
เนื่องจาก เขา้สูร่ะบบผ่าน Facebook ไม่ได ้

 
3. หน้ำ Pop up  

: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
แกไ้ข ลงิก ์ลมืรหสัผ่าน ? 
 
เนื่องจากหลงักดยนืยนัแลว้ หน้าเวบ็ error   
และใสร่หสัผ่านใหม่ ไม่สามารถเขา้สูร่ะบบได ้

 
4. หน้ำแรก > แทบ็ ปร้ิน  

: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
แกไ้ขขอ้ความ “ปริน้” เป็น กระบวนกำร
ผลิต 
 

 



5. หน้ำแรก  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
แกไ้ข ปุ่ ม ดาวน์โหลดขอ้มลู / Download 
Company Profile   อพัโหลดแลว้ ไม่อพัเดต 
ดาวน์โหลดแลว้ยงัเป็นไฟลเ์ก่า 

 
6. หน้ำแรก > มำตรฐำนรบัรองคณุภำพ 

: หลงับ้ำน 
ขอ้ 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 
เพิม่ ช่อง ใหส้ามารถแกไ้ขขอ้ความได ้  

7. หน้ำแรก > มำตรฐำนรบัรองคณุภำพ 

 
8. หน้ำแรก > มำตรฐำนรบัรองคณุภำพ 

: หลงับ้ำน 
เพิม่ ช่องใสล่งิกเ์วบ็ไซต ์ 
เพือ่ใหค้ลกิภาพ แลว้เชื่อมต่อไปยงัลงิกท์ี่
ตอ้งการได ้

 
9. หน้ำแรก 

 



10. หน้ำแรก > Why Us  

 
11. หน้ำแรก > Why Us  

 

 
12. หน้ำแรก > Why Us : หลงับ้ำน 

ไม่สามารถเพิม่ขอ้มลูได ้

 
13. หน้ำแรก > Why Us  

: หลงับ้ำน 
เพิม่ ช่องใสล่งิกเ์วบ็ไซต ์เพือ่ใหค้ลกิภาพ  
แลว้เชื่อมต่อไปยงัลงิกท์ีต่อ้งการได ้

 
14. หน้ำแรก  

 
15. หน้ำแรก > พำรท์เนอร ์

 
 

16. หน้ำแรก > พำรท์เนอร ์ 
: หลงับ้ำน 
เพิม่ ช่องใสล่งิกเ์วบ็ไซต ์ เพือ่ใหค้ลกิภาพ  
แลว้เชื่อมต่อไปยงัลงิกท์ีต่อ้งการได ้

 
17. หน้ำแรก 

 



18. หน้ำแรก 

 
19. หน้ำแรก  

: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
แกไ้ข ปุ่ ม Reset กดแลว้ลบขอ้ความ  
แต่ยงัอยู่ต าแหน่งเดมิ ไม่เลื่อนไปดา้นบน 

  
20. หน้ำแรก 

: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
แกไ้ข ปุ่ ม Register เมื่อกรอกขอ้มลู แลว้กด
ปุ่ ม 
ใหข้อ้มลูทีก่รอกไว ้ไปใสใ่นหน้าสมคัรสมาชกิ
อตัโนมตั ิ

 

21. หน้ำ สมคัรสมำชิก  : หน้ำเวบ็ / มือถอื 
เพิม่ช่อง ต่อ / Extension 
ขา้งๆ ช่อง Telephone / เบอรโ์ทรศพัท ์  
ส าหรบัลูกคา้ทีม่เีบอรต์อิต่อภายใน 

 
 

 
22. หน้ำ สมคัรสมำชิก > ขอ้มลูส่วนบุคคล  

: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
-แกไ้ขขอ้ความ “เราทราบมาจาก” เป็น  
ได้รู้จกัเรำจำก 
แกไ้ขขอ้ความ “We know from” เป็น  
Which Source do you know us from? 
 
-เปล่ียนกล่องข้อควำมเป็น List 
ให้ลูกค้ำเลือก ดงัน้ี 
1. Google 
2. Website 
3. Facebook 
4. Line 

  
 

 



5. เพือ่นแนะน า 
6. กจิกรรม/ออกบูธ/Event 
7. อื่นๆ (โปรดระบ)ุ 
 
-ต่อจากหวัขอ้ ไดรู้จ้กัเราจาก 
เพิม่กล่องขอ้ความ  
ขอ้เสนอแนะ / Suggestion 

23. หน้ำ สมคัรสมำชิก > ขอ้มลูส่วนบุคคล  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
แกไ้ขขอ้ความ “ท่านใหค้วามส าคญั โดย 1 = 
ส าคญัทีส่ดุ และ 4 คอืน้อยทีสุ่ด” เป็น  
เหตุผลในกำรตดัสินใจสัง่ซ้ือ 
แกไ้ขขอ้ความ “You value where 1 = the 
most important and 4 the least.” เป็น 
Reasons affect Purchase Intention 

 
 

 

24. หน้ำ สมคัรสมำชิก > ขอ้มลูส่วนบุคคล  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
แกไ้ข ใหแ้สดง  ล าดบั, ราคา, คุณภาพ
ผลติภณัฑ,์ บรกิาร, ความน่าเชื่อถอืของ
บรษิทั 

มุมมองมอืถอื 

  
 

มุมมองเวบ็ 

 



25. หน้ำ สมคัรสมำชิก > ขอ้มลูส่วนบุคคล  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
แกไ้ขขอ้ความ  
- PRODUCT QUALITY เป็น QUALITY 
- TRUST OF THE COMPANY เป็น  
THE RELIABILITY OF THE COMPANY 

มุมมองเวบ็ 

 

26. หน้ำ สมคัรสมำชิก > รหสัผ่ำน   
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
เพิม่ การแจง้เตอืน เมื่อมกีารใสร่หสัผ่านที่
ไม่ใช่ภาษาองักฤษและตวัเลข 
เนื่องจากสามารถตัง้รหสัผ่านภาษาไทย  
และเขา้สูร่ะบบดว้ยรหสัภาษาไทยได ้   

27. หน้ำ เก่ียวกบัเรำ 
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื / หลงับำ้น 
แกไ้ขขอ้ความ “ปณิธาน” เป็น  พนัธกจิ 

 

28. หน้ำ เก่ียวกบัเรำ 
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื / หลงับำ้น 
บรรทดัต่อจาก พนัธกจิ 
เพิม่ หวัขอ้  
value / คุณค่าองคก์ร 

  
29. หน้ำ เก่ียวกบัเรำ 

: หลงับ้ำน 
เพิม่ฟังกช์นั การล าดบั  
เพือ่ใหส้ามารถ จดัล าดบั post ได ้
 

ตวัอย่าง 

 
30. หน้ำ กลอ่ง / Box  

หน้ำ สต๊ิกเกอร ์/ Sticker  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื  
แกไ้ขแทบ็ “ค าอธบิาย” เป็น รำยละเอียด 
แกไ้ขแทบ็ “Description” เป็น Detail 

 

 



31. หน้ำ กลอ่ง / Box  
หน้ำ สต๊ิกเกอร ์/ Sticker 
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื  
อพัโหลดไฟล ์Catalog บางอนัไม่โชว ์

หลงับา้น 

 
หน้าเวบ็ 

   
32. หน้ำ กลอ่ง / Box  

หน้ำ สต๊ิกเกอร ์/ Sticker  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื  
แสดงขอ้ความไม่สมบูรณ์ 

 

33. หน้ำ กลอ่ง / Box : หลงับ้ำน 
หน้ำ สต๊ิกเกอร ์/ Sticker  
: หลงับ้ำน 
-แกไ้ขสตีวัอกัษร รายละเอยีดไฟลเ์ป็นสดี า  

34. หน้ำ ใบเสนอรำคำ > Box  
หน้ำ ใบเสนอรำคำ > Sticker  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื  
แกไ้ข “link to the FAQ link to read more 
original information.” เป็น  
link to the FAQ for more description  

 

35. หน้ำ ใบเสนอรำคำ > Box  
หน้ำ ใบเสนอรำคำ > Sticker  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื  
แกไ้ข “* กรุณากรอกแบบฟอรม์ดา้นล่างเพือ่
รบัสทิธปิระโยชน์ของคุณ กรณุาเวน้ว่างไว้
ส าหรบัรายละเอยีดทีไ่มแ่น่นอนแลว้เราจะ
ตดิต่อกลบัโดยเรว็” เป็น  
โปรดกรอกขอ้มลูให้ครบถว้นเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรประเมินรำคำของท่ำน 

 
 

 



หำกไม่ทรำบข้อมูลในส่วนใดให้เว้นว่ำง
ไว้ และเจ้ำหน้ำท่ีจะท ำกำรติดต่อกลบั
โดยเรว็ท่ีสุด 

36. หน้ำ ใบเสนอรำคำ > Box  
หน้ำ ใบเสนอรำคำ > Sticker  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื  
แกไ้ขขอ้ความ “Print file / sample print 
max size: 50MB, type: pdf., jpeg, .ai, 
.psd FAQ” เป็น  
รองรบัขนำดไฟลสู์งสุดไม่เกิน 50 mb 
ประเภท : .pdf, .jpeg, .ai, .psd FAQ  

 

 

37. หน้ำ ใบเสนอรำคำ > Box  
หน้ำ ใบเสนอรำคำ > Sticker  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื  
เพิม่ช่อง  

1. ชื่อ-นามสกุล / Name & Last name 
2. เบอรโ์ทร / Telephone 
3. เบอรต์่อ / Extension 
4. อเีมล ์/ Email 

เป็นช่องทีบ่งัคบักรอก จงึจะสง่ขอ้มลูได ้

 
ตวัอย่าง 

 
38. หน้ำ ใบเสนอรำคำ > Box  

หน้ำ ใบเสนอรำคำ > Sticker  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื  
แกไ้ขขอ้ความ “Add on” เป็น เพิม่เตมิ 

 

39. หน้ำ ใบเสนอรำคำ > Box  
หน้ำ ใบเสนอรำคำ > Sticker  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื  
หวัขอ้ Add-on เพิม่ list --- Blank --- 

 
เพิม่ 

 



40. หน้ำ ใบเสนอรำคำ > กลอ่ง  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื  
แกไ้ขขอ้ความ 
“Offset Corrugate Box” เป็น กล่องพิมพอ์อฟ
เซทประกบลูกฟกู 
“Offset Folding Box” เป็น กล่องพิมพอ์อฟเซท 
“Carton Box” เป็น กล่องลูกฟูก 
“Stand / Shelves” เป็น ชัน้วำงสินค้ำ 
“Partition” เป็น แผ่นกัน้ 

 

41. หน้ำ ใบเสนอรำคำ > กลอ่ง  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื  
แกไ้ขขอ้ความ  
Glazing Coating เป็น ขดัเงำ 
OPP Clear Gloss เป็น เคลือบ OPP เงำ 
OPP Matte เป็น เคลือบ OPP ด้ำน 
Clear Gloss Water base เป็น เคลือบน ้ำยำ วอ
เตอรเ์บสเงำ 
Matte Water base เป็น เคลือบน ้ำยำ วอเตอร์
เบสด้ำน 
UV Clear Gloss เป็น เคลือบ UV เงำ 
Spot UV เป็น เคลือบ UV เฉพำะจดุ 
Print Vanish เป็น พิมพน์ ้ำมนั 
Hot Stamping Foil เป็น ปัม๊ฟอยด์ 
Window with PET เป็น เจำะหน้ำต่ำงติด PET 
Window with PVC เป็น เจำะหน้ำต่ำงติด PVC 

 

 หน้ำ ใบเสนอรำคำ > สต๊ิกเกอร ์ 
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื  
ยา้ยหวัขอ้ Size ไปดา้นบน หวัขอ้ Print 
Color 

 



42. หน้ำ ใบเสนอรำคำ > สต๊ิกเกอร ์ 
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื  
แกไ้ขขอ้ความ 
OPP Clear Gloss เป็น เคลือบ OPP เงำ 
OPP Matte เป็น เคลือบ OPP ด้ำน 
Vanish Clear Gloss เป็น เคลือบน ้ำยำ วำนิชเงำ 
Vanish Matte เป็น เคลือบน ้ำยำ วำนิชด้ำน 
Vanish Texture เป็นเคลือบน ้ำยำ วำนิชเทกซ์
เจอร ์
Spot UV เป็น เคลือบ UV เฉพำะจุด 
Hot Stamping Foil เป็น ปัม๊ฟอยลด์้วยควำม
ร้อน 
Cold Stamping Foil เป็น ปัม๊ฟอยลไ์ม่ใช้ควำม
ร้อน 
Bulge เป็น ปัม๊นูน 
Hologram เป็น โฮโลแกรม 

 

43. หน้ำ ปร้ิน   
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
ไม่โชว ์หน้าเวบ็เวอรช์ัน่ภาษาองักฤษ 

 

44 หน้ำปร้ิน  
: หลงับ้ำน 
แกไ้ข ใหส้ามารเปลีย่นสไีด ้

 
45. แทบ็เมนู ถำมตอบ (Faq) : หลงับ้ำน 

แกไ้ข ช่อง รายละเอยีด(ภาษาไทย) และ 
รายละเอยีด(ภาษาองักฤษ)  เป็นกล่อง
ขอ้ความ 

 



46. หน้ำแรก > แทบ็ โปรโมชัน่ / Promotion  
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
แกไ้ข รายละเอยีดภายใน  
ไม่ใหโ้ชวใ์นรายละเอยีดย่อ 

 
47. หน้ำแรก > แทบ็ รว่มงำนกนัเรำ   

: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
แกไ้ข แทบ็ย่อย Rainbow Printing Co., Ltd. 
(Chachengsao Branch) 
เป็น Rainbow Printing Co., Ltd. 
(Chachoengsao Branch) 

 

48. หน้ำแรก > แทบ็ รว่มงำนกนัเรำ   
: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
โชวภ์าพไม่ครบ 

 
49. หน้ำแรก > แทบ็ รว่มงำนกนัเรำ   

: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
หน้าตดิต่อเรา ยา้ยลงิกแ์ผนทีไ่ปใตภ้าพแผน
ที ่และท าเป็นตวัเอยีง (Italic) 

 



50. แทบ็เมนู สิทธิประโยชน์ / ติดตำม, 
สมำชิก 
: หลงับ้ำน 
เพิม่ ปุ่ ม Export ขอ้มลูลูกคา้เป็นไฟล ์.elsx  
และ .csv ได ้  

 
51. แทบ็เมนู สิทธิประโยชน์ / ติดตำม 

(Privilege / Subscibe), สมำชิก 
(Member) 
: หลงับ้ำน 
เพิม่ สถานะ รอด าเนินการ และด าเนินการ
แลว้ 
เมื่อผูใ้ชใ้หม่กรอกขอ้มลูเขา้มา จะขึน้สถานะ 
รอด าเนินการ 

 

52. แทบ็เมนู  
: หลงับ้ำน 
เรยีงเมนูตามหน้า website 

 
53. : หลงับ้ำน 

หลงับา้น เพิม่แทบ็เมนู Static เป็น เมนูแทบ็
สุดทา้ย 

 

54 : หลงับ้ำน 
เพิม่แทบ็เมนู SEO ต่อจากแทบ็เมนู Static 

 



55. : หลงับ้ำน 
กล่องขอ้ความ เพิม่ฟังกช์ัน่ ความห่าง
ระหว่างบรรทดั เหมอืนใน MS Word 

 
56. หน้ำแรก 

: หน้ำเวบ็ / มอืถอื 
เพิม่ Mascot ทางซา้ยมอื 
 
: มือถอื 
และลดขนาดสถติการเขา้ชมเวบ็ไซต ์3 
รายการใหเ้ลก็ลง และจดัใหอ้ยู่กึง่กลาง 
เพือ่ไม่ให ้Chat และ Mascot บงัหรอืทบั 
ขอ้ความ 

 
 

 
57. หน้ำแรก 

: หลงับ้ำน 
เพิม่ แทบ็เมนู Mascot ใหส้ามารถเปลีย่น
ภาพ Mascot ได ้

 

58. หน้ำแรก 
: มือถอื 
แทบ็เมนู ไม่โชวเ์มนู Contact Us / ตดิต่อเรา 

 



59. หลงับ้ำน 
เพิม่ ช่องใสอ่เีมล ์
ส าหรบัรบัขอ้มลูการขอใบเสนอราคา และ 
ตดิต่อเรา ทีลู่กคา้กรอกหน้าเวบ็ 
 

จาก Demo เก่า 

 
สว่นทีต่อ้งการใหส้ง่ขอ้มลูเขา้อเีมลแ์อดมนิ 

   
 

 
60. นบัสถติหิน้าเวบ็ ต่อจากเวบ็เดมิ  

 


