
  
FAQs ค ำถำมที่พบบ่อย 

 PARTS.CAT.COM – ECOMMERCE PLATFORM  

Q: PARTS.CAT.COM คืออะไร 

PARTS.CAT.COM คือ เว็บไซตส์ัง่ซ้ืออะไหล่ออนไลน์ผ่านตวัแทนจ าหน่ายของแคตเตอรพ์ิลล่าร ์ ท่ีจะสรา้งประสบการณแ์ละ

ความประทบัใจใหแ้ก่ลูกคา้ในการสัง่อะไหล่ออนไลน์ผ่านมาตรฐานท่ีปลอดภยั PARTS.CAT.COM เป็นเคร่ืองมือคน้หา

อุปกรณอ์ะไหล่ท่ีหลากหลาย โดยระบบจะแสดงถึงขอ้มลูทั้งหมายเลขอะไหล่ ราคา การขนส่ง และรายละเอียดต่างๆเพื่อให้

สามารถเลือกซ้ือช้ินส่วนไดถู้กตอ้ง 

Q: ประโยชนข์องกำรลงทะเบียน PARTS.CAT.COM คืออะไร 

 เช็คความพรอ้มอะไหล่และราคาอะไหล่CAT 24 ชัว่โมง 

 สามารถเขา้ใชง้านหาเบอรอ์ะไหล่ท่ีถูกตอ้งกบัเคร่ืองจกัร ผ่าน Parts Manual หรือ โปรแกรม SIS 

 ประหยดัเวลาการตั้งค่าเร่ิมตน้ 

 แจง้ประวติัการสัง่ซ้ือสินคา้ผ่าน PARTS.CAT.COM เมื่อท าการลงทะเบียน 

 บนัทึกและใชร้ายการค าสัง่ซ้ือบ่อยครั้งเพื่อการสัง่ซ้ือใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

Q: ฉนัสำมำรถใหผู้ใ้ชห้ลำยคนลงช่ือเขำ้ใชบ้ญัชีเดียวกนัไดห้รือไม่ 

PARTS.CAT.COM ไม่รองรบัผูใ้ชห้ลายคนในบญัชีเดียวกนั ลงช่ือเขา้ใชไ้ดค้รั้งละหน่ึงคนเท่าน้ัน 

Q: หำกฉนัลืมช่ือบญัชีผูใ้ชห้รอืรหสัผ่ำนตอ้งท ำอยำ่งไร 

คุณสามารถติดต่อตวัแทนจ าหน่ายของคุณ เพื่อขอรบัช่ือบญัชีผูใ้ชห้รือรหสัผ่าน 

Q: เว็บไซต ์SIS ยงัสำมำรถใชง้ำนไดห้รือไม ่

การใชง้านเวบ็ไซต ์ SIS ยงัคงสามารถใชง้านได ้ โดยการเขา้ใชง้านจะอยูท่ี่แถบรายการขอ้มลูดา้นบนของหน้าจอหลงัจากท่ี

คุณลงทะเบียนเขา้ใช ้

Q: ฉนัสำมำรถคน้หำอะไหล่ออนไลนไ์ดอ้ยำ่งไร 

กรณีท่ี1: คุณทราบหมายเลขอะไหล่: กรอกหมายเลขอะไหล่ลงในช่องคน้หา 

กรณีท่ี2: คุณไม่ทราบหมายเลขอะไหล่: มีหลายวิธีท่ีคุณสามารถคน้หาสินคา้ท่ีตอ้งการได ้ดงัน้ี 

 คน้หาโดยหมวดหมู่ของสินคา้: ในหน้าหลกั คุณจะพบเมนูแบบหมวดหมู่จากดา้นบนของแถบเมนู 

 คน้หาโดยรุ่นเคร่ืองจกัร: ใชปุ่้มเพิ่มอุปกรณถ์ดัจากการคน้หาหลกัและป้อนหมายเลขรุ่นเคร่ืองจกัรของคุณเพื่อ

กรองผลการคน้หาทั้งหมดใหเ้หมาะกบัรุ่นอปุกรณน้ั์น 

 คน้หาโดยหมายเลขเคร่ืองจกัร: ใชปุ่้มเพิ่มอปุกรณถ์ดัจากการคน้หาหลกัและป้อนหมายเลขประจ าเคร่ืองจกัรของ

คุณ เพื่อกรองผลการคน้หาทั้งหมดใหเ้ป็นผลการคน้หาท่ีพอดีกบัชิ้ นส่วนอุปกรณน้ั์นๆ 
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 กรณีท่ี3: หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือในการระบุช้ินส่วน ส าหรบับริการหรือการซ่อมแซมโดยเฉพาะ คุณสามารถคน้หา

โดยใชลิ้งกค์ู่มืออะไหล่ท่ีดา้นบนสุดของหน้าแรก และคู่มือการใชง้านและการบ ารุงรกัษา (OMM) หรือติดต่อตวัแทน

จ าหน่ายของคุณ 

Q: กำรคน้หำตวัแทนจ ำหน่ำยท ำอยำ่งไร 

ส าหรบัลูกคา้ท่ีไม่ไดท้ าการลงทะเบียน ระบบจะใหเ้ลือกคน้หาสาขาก่อนท่ีจะท าการตรวจเช็คราคาและสัง่สินคา้ได ้ โดยจะ

แสดงรายช่ือสาขาท่ีมีอยูใ่นระบบทั้งหมด 

ส าหรบัลูกคา้เดิมท่ีท าการลงทะเบียนไวแ้ลว้ จะสามารถท าการสัง่ซ้ืออะไหล่ไดท้นัที หากลูกคา้ตอ้งการเปล่ียนสาขา 

สามารถเลือกเปล่ียนสาขาได ้

Q: ลกูคำ้เดิมจำก PartStore สำมำรถลงทะเบียนเขำ้ใช ้PARTS.CAT.COM หรือไม ่

ได ้ ลูกคา้เดิมท่ีมีการลงทะเบียนไวแ้ลว้ สามารถใชบ้ญัชีและรหสัผ่านท่ีไดท้ าการลงทะเบียนไวก้บั PartStore ในการเขา้

ระบบ Parts.cat.com ไดเ้ลย ระบบจะแสดงขอ้มลูตวัแทนจ าหน่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง ลูกคา้จ าเป็นจะตอ้งเลือกตวัแทนจ าหน่ายจาก

สาขาท่ีตอ้งการ ระบบจะแสดงราคา ภาษีมลูค่าเพิ่ม และค่าขนส่งตามขอ้มลูของลูกคา้ 

Q: ควำมปลอดภยัจำกกำรสัง่สนิคำ้ผ่ำนช่องทำง PARTS.CAT.COM 

การรกัษาความปลอดภยัจะเกิดขึ้ นเมื่อลูกคา้เลือกสาขาของตวัแทนจ าหน่าย ระบบจะตรวจสอบ ท่ีอยู ่ IP ของลูกคา้ หากท่ี

อยู ่IP  อยูน่อกขอบเขตของสาขาน้ัน ลูกคา้จะไมส่ามารถเห็นราคาได ้และจะสามารถท าการสัง่ซ้ือสินคา้ผ่านอีเมลไ์ดเ้ท่าน้ัน 

ก่อนลูกคา้จะท าการสัง่ซ้ือได ้ ลูกคา้จ าเป็นจะตอ้งกรอกขอ้มลูส่วนตวั ซ่ึงระบบจะท าการตรวจสอบวา่มีขอ้มลูลูกคา้ใน

ฐานขอ้มลูหรือไม่หรือเป็นลูกคา้ท่ีอยูใ่นรายช่ือตอ้งหา้มหรือไม่ หากเป็นเช่นน้ัน ลูกคา้จะไม่สามารถท าการสัง่ซ้ือได ้ โดย

ลูกคา้จะไดร้บัขอ้ความ “ไม่สามารถท าการสัง่ซ้ือในขณะน้ีได”้ 

Q: PARTS.CAT.COM สำมำรถจดจ ำรำยกำรสัง่สินคำ้ท่ีลกูคำ้ซ้ือเป็นประจ  ำไดห้รือไม่ 

ได ้ลูกคา้สามารถสรา้งรายการสัง่สินคา้ แกไ้ขรายการ ลบรายการ และเพิ่มรายการในตะกรา้รถเขน็ได้ 

Q: จะแสดงสินคำ้ทดแทนใน PARTS.CAT.COM หรือไม ่

เมื่อลูกคา้เพิ่มสินคา้ลงตะกรา้รถเขน็ หากมสิีนคา้ทดแทน ระบบจะแสดงตวัเลือกสินคา้เหมือนกบัการใช ้ PartStore โดยจะ

มีรายละเอียดของสินคา้ทดแทนน้ันท่ีมาจากระบบของตวัแทนจ าหน่าย 

Q: ฉนัจะไดร้บักำรยนืยนักำรสัง่ซ้ือหรือไม่ 

คุณจะไดร้บัการยนืยนัการสัง่ซ้ือ หากคุณตั้งค่าก าหนดไว ้ คุณจะไดร้บัอีเมลย์นืยนัการสัง่ซ้ือ คลิก "ดูสรุปค าสัง่ซ้ือ" เพื่อดู

รายละเอียดของค าสัง่ซ้ือน้ี 
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 Q: จะใช ้PARTS.CAT.COM เป็นไดอ้ยำ่งไร 

จะมีการใหค้ าแนะน า วธีิการใชง้าน จากวิดีโอคลิปในหนา้เว็บไซตแ์ละการแนะน าจากตวัแทนจ าหน่าย 

Q: จะมีสินคำ้จำกตวัแทนจ ำหน่ำยใน PARTS.CAT.COM หรือไม ่

มี ลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้ไดต้ามหมายเลขอะไหล่ท่ีระบุ โดยตวัแทนจ าหน่ายสามารถน ารายการสินคา้ของตวัแทนจ าหน่าย

เองขึ้ นท่ี PARTS.CAT.COM ได ้หากตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตวัแทนจ าหน่าย 

Q: ตวัแทนจ ำหน่ำยสำมำรถซ้ืออะไหลผ่่ำน PARTS.CAT.COM ไดห้รือไม ่

ได ้ตวัแทนจ าหน่ายสามารถสัง่อะไหล่ไดใ้นนามของลูกคา้ 

Q: PARTS.CAT.COM สำมำรถใชไ้ดบ้นเครื่องมือรุน่ใดไดบ้ำ้ง 

PARTS.CAT.COM  สามารถใชไ้ดบ้นโปรแกรม Microsoft Window ทุกรุ่น 

Web Browser ท่ีสามารถใชง้านไดบ้นคอมพิวเตอร ์

Browser Feature 

Microsoft Internet Explorer Version 9 X 

Microsoft Internet Explorer Version 10 X 

Microsoft Internet Explorer Version 11 X 

Firefox Version 3.6 and later X 

Firefox Version 10 and later X 

Safari Version 5 X 

Safari Version 6 X 

Google Chrome Version 13 and later X 

Web Browser ท่ีสามารถใชง้านไดบ้นเคร่ืองมือส่ือสาร 

สมำรต์โฟน (Mobile Web) แท็บเล็ต (Mobile Web) 

Android 2.2, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2 and 4.3 Android 4.0, 4.1, 4.2 and 4.3 

Iphone IOS 5, 6 and 7 Ipad IOS 5, 6 and 7 

BlackBerry 10 OS BlackBerry 10 OS 

Window Phone 8 Window Phone 8 

Other Webkit-based Web Browser  

 

 


