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คูม
่ อ
ื การใชง้ าน การสม ัครใชง้ าน (Register)

การสม ัครใชง้ าน (Register)
สําหรับการสมัครใช ้บริการ สามารถสมัครได ้ที www.chillpay.co

1. เลือก
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2. กรอกข ้อมูลรายละเอียดให ้ครบถ ้วน
2.1 บริษัท/ ชือ
2.2 เบอร์โทรศัพท์
2.3 อีเมล
2.4 รหัสผ่าน
2.5 ยืนยันรหัสผ่าน
ยอมรับข ้อตกลงและเงือนไขการใช ้งาน
3. เลือก
4. เมือกรอกรายละเอียดและเลือกยอมรับข ้อตกลงและเงือนไขการใช ้งานแล ้ว ให ้กด
เมือกดสมัครใช ้บริการเรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะแจ ้งเตือน ‘สมัครบริการสําเร็จแล ้ว’ กรุณายืนยันตัวตนทีอีเมลของ
คุณ ภายใน 24 ชัวโมง * * เพือเป็ นการยืนยันบัญชีผู ้ใช ้งานและเปิ ดใช ้บริการ ตรวจสอบใน Inbox, Junk Box, Spam Box

ระบบจะส่งอีเมลอัตโนมัต ิ สําหรับยืนยันตัวตน ให ้เลือก

เพือยืนยันบัญชีผู ้ใช ้งาน
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เมือยืนยันบัญชีผู ้ใช ้งานเรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะนํ ามาหน ้าเว็บไซต์ เป็ นอันเสร็จสินการสมัครใช ้บริการ

คูม
่ อ
ื การใชง้ าน การเข้าสูร่ ะบบ (Login)

การเข้าสูร่ ะบบ (Login)
สําหรับการเข ้าสูร่ ะบบเพือใช ้งาน สามารถเข ้าสูร่ ะบบได ้ที www.chillpay.co โดยเลือก
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กรอกข ้อมูล อีเมลและรห ัสผ่าน ทีทําการสมัครใช ้บริการให ้เรียบร ้อย และเลือก

เมือเข ้าสูร่ ะบบเรียบร ้อยแล ้ว ด ้านบนของเว็บไซต์จะแสดงชือทีสมัครบริการไว ้

ลืมรห ัสผ่าน (Forget Password)
ในกรณีทลื
ี มรหัสผ่านสําหรับเข ้าใช ้งานระบบ สามารถแก ้ปั ญหาได ้ที www.chillpay.co โดยการเลือก
เข ้าสูร่ ะบบ > ลืมรหัสผ่าน
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ระบบจะให ้ระบุอเี มลทีได ้ทําการสมัครใช ้บริการไว ้ และเลือก

ระบบจะส่ง Auto email สําหรับรีเซ็ต (Reset) รหัสผ่านในอีเมล ให ้เลือก
รหัสผ่านใหม่

เพือยืนยันข ้อมูล

เพือทําการเปลียน

เมือเลือก RESET PASSWORD แล ้ว ระบบจะนํ ามาหน ้าเว็บไซต์เพือทําการตังรหัสผ่านใหม่อก
ี ครัง ให ้กรอกรหัส
ผ่านใหม่ทต
ี ้องการ และเลือก

เพือยืนยันข ้อมูล
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เมือยืนยันรหัสผ่านใหม่เรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะทําการ Reset Passsword โปรดเข ้าสูร่ ะบบใหม่อก
ี ครัง

คูม
่ อ
ื การใชง้ าน แดชบอร์ด (Dashboard)

แดชบอร์ด (Dashboard)
แดชบอร์ด (Dashboard)
หน ้ากระดานทีใช ้ในการแสดงภาพรวมของรายการชําระเงินทังหมดของร ้านค ้า รายงานยอดขาย, Transaction
Summary, Transaction Amount และข ้อมูลโดยรวมของการใช ้งาน
ผู ้ใช ้งานสามารถเข ้าใช ้แดชบอร์ด (Dashboard) โดยการคลิกเลือกชือผู ้ใช ้งานด ้านบน > Dashboard
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เมือเลือก Dashboard เรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะแสดงผลหน ้าแดชบอร์ด (Dashboard)

ส่วนที 1:
ส่วนที 2:
ส่วนที 3:
ส่วนที 4:
ส่วนที 5:
ส่วนที 6:

Transaction Summary
Top 5 Transaction Channel
Transaction Amount
Channel Percentage / per trans.
News & Events
Lastest Transaction
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ปุ่ม Refresh ในหน้า Dashboard คืออะไร?
นอกจากดูภาพรวมของรายการชําระเงินทังหมดแล ้ว ร ้านค ้ายังสามารถตังเวลาในการ refresh ข ้อมูลได ้อีกด ้วย
สามารถตังค่าทีมุมขวามือ (ในกรอบสีแดงตามภาพ) โดยสามารถตังค่าได ้ 4 แบบ ดังนี
●
●
●
●

Refresh
Refresh
Refresh
Refresh

Manual = ระบบจะรีเฟรชข ้อมูลหน ้าแดชบอร์ดทุกครังทีร ้านค ้ากดปุ่ ม Refresh
Every 5 mins = ระบบจะรีเฟรชข ้อมูลหน ้าแดชบอร์ดอัตโนมัตท
ิ ก
ุ ๆ 5 นาที
Every 20 mins = ระบบจะรีเฟรชข ้อมูลหน ้าแดชบอร์ดอัตโนมัตท
ิ ก
ุ ๆ 20 นาที
Every 1 hr. = ระบบจะรีเฟรชข ้อมูลหน ้าแดชบอร์ดอัตโนมัตท
ิ ก
ุ ๆ 1 ชัวโมง

ั (Transaction)
ทรานแซคชน
Payment Transaction
ใช ้สําหรับตรวจสอบรายการการชําระเงินทีลูกค ้า (End-user) ได ้ทําการชําระเข ้ามาให ้กับร ้านค ้า (Merchant)
โดยสามารถคัดกรองการค ้นหารายการตามความต ้องการได ้ และสามารถดาวน์โหลด (Download) รายงานการ
ชําระเงินเป็ นไฟล์ Excel ได ้
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ส่วนที 1: ใช ้สําหรับคัดกรองการค ้นหาเพือให ้การค ้นหาตรงกับความต ้องการ
ส่วนที 2: ส่วนแสดงผลการค ้นหา
Settlement Report
ใช ้สําหรับดูรายงานการโอนเงินทีทางชิวเพย์ (ChillPay) ชําระให ้กับร ้านค ้า (Merchant) โดยผู ้ใช ้งานสามารถคัด
กรองการค ้นหาเพือให ้การค ้นหารายงานตรงกับความต ้องการได ้ และสามารถดาวน์โหลด (Download) รายงาน
การชําระเงินเป็ นไฟล์ Excel และไฟล์ PDF ได ้

ส่วนที 1: ใช ้สําหรับคัดกรองการค ้นหาเพือให ้การค ้นหาตรงกับความต ้องการ
ส่วนที 2: ส่วนแสดงผลรายการโอนเงิน
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เครดิตการ์ด (Credit Card)
Void
หากผู ้ใช ้งานต ้องการยกเลิกรายการชําระเงินเต็มจํานวน สามารถทําได ้ทีเมนู Void โดยการ Void เป็ นการยกเลิก
รายการก่อนเวลาสรุปยอดประจําวัน (Settlement) เวลา 21.00 น. สําหรับรายการทีชําระผ่านช่องทางบัตร
เครดิตเท่านัน หากเป็ นรายการทีชําระผ่านช่องทางชําระเงินอืนๆ นอกเหนือจากบัตรเครดิต ทางชิวเพย์ขอสงวน
สิทธิในการยกเลิกรายการ

ขนตอนการ
ั
Void Transaction
1.

เลือกรายการทีต ้องการ Void

2. เมือเลือกรายการทีต ้องการเรียบร ้อยแล ้ว ให ้กด

เพือทําการ Void
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3. ระบบจะแจ ้งเตือนรายการทีท่านต ้องการทํารายการ ให ้ตรวจสอบความถูกต ้องของรายการให ้เรียบร ้อย
แล ้วกด

อีกครัง เพือยืนยันการทํารายการ

4. เมือยืนยันรายการเรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะแจ ้งเตือนทํารายการเสร็จสิน สถานะจะเปลียนเป็ น
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เพย์ลงิ ก์ (Paylink)
Paylink List
สําหรับผู ้ใช ้งาน Paylink สามารถดูรายละเอียดเกียวกับลิงก์ชาํ ระเงินทีผู ้ใช ้งานได ้สร ้างไว ้ สําหรับรับชําระเงิน
จากลูกค ้าผ่านช่องทาง Social

ส่วนที 1: สําหรับค ้นหาลิงก์ชาํ ระเงิน (Paylink) โดยผู ้ใช ้งานสามารถคัดกรองการค ้นหาเพือให ้การค ้นหาตรง
กับความต ้องการได ้
ส่วนที 2: แสดงรายการทังหมดทีผู ้ใช ้งานได ้สร ้างลิงก์ชาํ ระเงิน (Paylink) โดยรายละเอียดทีแสดงบนหน ้า
จอประกอบไปด ้วย
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Link. ID: หมายเลข ID ของลิงก์ชาํ ระเงิน
Product: ชือสินค ้า/บริการ
Amount: ราคาสินค ้า/บริการ
Currency: สกุลเงิน
Added Date: วันทีและเวลาทีสร ้างลิงก์ชาํ ระเงิน
Number of uses: จํานวนครังทีลิงก์ชาํ ระเงินถูกใช ้
Is Multiple: ส่วนนีแสดงสถานะว่าลิงชําระเงินนันสามารถชําระเงินได ้หลายครัง
Status: สถานะของลิงก์การชําระเงิน
Delete: สําหรับลบรายการลิงก์ชาํ ระเงิน

Transaction
สําหรับให ้ผู ้ใช ้งานดูรายงานการทํารายการของลิงก์ชาํ ระเงิน โดยระบบจะแสดงรายละเอียดการทํารายการ
ทังหมดทีเกิดขึนแบบ Real-Time
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ส่วนที 1: สําหรับค ้นหารายการชําระเงิน โดยผู ้ใช ้งานสามารถคัดกรองการค ้นหาเพือให ้การค ้นหาตรงกับความ
ต ้องการได ้
ส่วนที 2: แสดงรายละเอียดการทํารายการทังหมด โดยรายละเอียดทีแสดงบนหน ้าจอประกอบไปด ้วย
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Trans. ID: หมายเลขรายการ
Transaction Date: วันและเวลาในการทํารายการ
Product: ชือสินค ้า/บริการ
Customer: ชือลูกค ้า
Phone Number: เบอร์โทรศัพท์ลก
ู ค ้า
Amount: ค่าสินค ้า/บริการ
Fee: ค่าธรรมเนียม
Net Amount: ยอดรวมสุทธิ
Currency: สกุลเงิน
Status: สถานะของรายการ

Add New Link
สําหรับให ้ผู ้ใช ้งานสร ้างลิงก์ชาํ ระเงิน (Paylink) เพือรับชําระเงินจากลูกค ้าผ่านช่องทาง Social โดยการสร ้าง
ลิงก์รับชําระเงินนัน ผู ้ใช ้งานต ้องกรอกรายละเอียดของสินค ้าหรือบริการให ้ครบถ ้วนตามรายละเอียดด ้านล่าง
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ส่วนที 1: สกุลเงิน ในส่วนนีทางผู ้ใช ้งานต ้องกําหนดสกุลเงินให ้กับสินค ้าหรือบริการ
ส่วนที 2: จํานวนเงิน ระบุจํานวนเงินของสินค ้าหรือบริการ
ส่วนที 3: รูปสินค ้า ในส่วนนีให ้ผู ้ใช ้งานใส่รป
ู ของสินค ้าหรือบริการ โดยต ้องเป็ นไฟล์นามสกุล jpg หรือ png
เท่านัน และต ้องมีขนาดไม่เกิน 2MB
ส่วนที 4: ชือสินค ้าหรือบริการ
ส่วนที 5: รายละเอียด ในส่วนนีให ้ผู ้ใช ้งานระบุรายละเอียดของสินค ้าหรือบริการ
ส่วนที 6: จํากัดอายุการใช ้งาน ในส่วนนีผู ้ใช ้งานสามารถกําหนดอายุการใช ้งานของลิงก์ชาํ ระเงินได ้ ขึนอยูก
่ บ
ั
ความต ้องการของผู ้ใช ้งาน
ส่วนที 7: ใช ้รับชําระเงินหลายครัง ในส่วนนีผู ้ใช ้งานสามารถกําหนดให ้ลิงก์ชาํ ระเงินนัน ๆ สามารถรับชําระได ้
แค่ครังเดียวหรือหลายครังก็ได ้ หากต ้องการรับชําระเงินหลายครังให ้เลือก
และใส่จํานวนครังที
ต ้องการ (ใส่เลข 0 สําหรับไม่จํากัดจํานวนครังในการใช ้งาน)
และเมือกรอกรายละเอียดเรียบร ้อยแล ้ว ให ้เลือก
หน ้า Paylink List

ระบบจะทําการบันทึกรายการและจะแสดงใน

หากผู ้ใช ้งานต ้องการดูรายละเอียดของลิงก์ชาํ ระเงินนัน ๆ ให ้เลือกที Link. ID ของรายการทีต ้องการ ระบบจะ
แสดงรายละเอียดทังหมดของลิงก์การชําระเงินทีเลือก โดยรายละเอียดตามรูปถัดไป
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โค้ดเทมเพลต (Code Template)
Code Template
สําหรับผู ้ใช ้งานทีเชือมต่อระบบแบบ Code Template สามารถคัดลอก Code HTML Template และวางบนหน ้า
เว็บไซต์ของผู ้ใช ้งานได ้เลย

18

ปลกอิ
ั น (Plug-in)
Plug-in
หน ้าปลักอินสําหรับผู ้ใช ้งานระบบ WordPress - WooCommerce สามารถดูขนตอนการติ
ั
ดตังและโหลด Plugin
- ChillPay WooCommerce สําหรับใช ้งานระบบ และมี Parameter และ MD5 Secret Key สําหรับให ้ผู ้ใช ้งาน
นํ าไปใช ้งาน
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ขนตอนการติ
ั
ดตงั
1. ติดตัง Plugin WooCommerce Version 3.5.5 ขึนไป
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Download Plugin : ChillPay WooCommerce
Upload File Plugin ทีได ้จากการ Download ข ้อ 2 ใน Wordpress
เมือติดตังแล ้ว เข ้าไปทีเมนู ChillPay เพือตังค่า
หากต ้องการใช ้งานโหมด UAT ให ้เลือก Enable to using UAT mode.
Field Merchant Code/ Api key/ MD5 Secret Key ให ้ระบุข ้อมูลตรงกันกับเว็ปไซต์ ChillPay
Field Route No. ถ ้าหากมีหลาย Route ให ้ระบุ Route ทีต ้องการใช ้ให ้ถูกต ้อง
เลือกภาษาทีต ้องการให ้แสดงในหน ้าชําระเงิน
กดปุ่ ม Save Setting เพือบันทึกค่า
เว็บไซต์แสดงรายการ Payment Method ขึนมา
ในส่วนของ Payment Method หากต ้องการเปิ ดช่องทางการชําระแบบใด ให ้คลิก config ของช่อง
ทางนัน
12. เลือก Enable เพือเปิ ดช่องทางการชําระ
13. เมือเปิ ดช่องทางการชําระแล ้ว ให ้ copy URL Background และ URL Result ไปใส่ในเว็ปไซต์
ChillPay โดยระบุท ี Field URL Background และ URL Result ในเมนู Payment Channel

ข้อมูลผูใ้ ชง้ าน (User Profile)
User Profile
ในส่วน
●
●
●
●

User Profile ผู ้ใช ้งานสามารถแก ้ไขข ้อมูลเบืองต ้นได ้ โดยข ้อมูลทีสามารถแก ้ไขได ้
รูปผู ้ใช ้งานระบบ
ชือ-นามสกุลผู ้ใช ้งานระบบ
ทีอยู่
ID Line

*ข ้อมูล Merchant Code, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์จะไม่สามารถแก ้ไขได ้
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Change Password
ผู ้ใช ้งานสามารถเปลียนรหัสผ่านเข ้าใช ้งานระบบได ้ในหน ้า Change Password โดยผู ้ใช ้งานต ้องกรอกราย
ละเอียด
● รหัสผ่านเก่า
● รหัสผ่านใหม่
● ยืนยันรหัสผ่านอีกครัง
เมือผู ้ใช ้งานกรอกรายละเอียดและกด “ตกลง” เรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะเปลียนรหัสผ่านใหม่ แนะนํ าให ้ผู ้ใช ้งาน
ออกจากระบบและทําการล็อคอินเข ้าระบบอีกครัง
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จ ัดการผูใ้ ชง้ าน (User Manage)
Users
ผู ้ใช ้งานสามารถสร ้างบัญชีสําหรับเข ้าใช ้งานระบบเพิมให ้กับทีมงานของตนเอง โดยสามารถกําหนดสิทธิและ
เงือนไขในการใช ้งานได ้

ขนตอนการสร้
ั
างบ ัญช ี
ผู ้ใช ้งานสามารถสร ้างบัญชีตามขันตอนต่อไปนี
1. เลือก
2. กรอกรายละเอียดให ้ครบถ ้วน
ี ารสร ้างได ้ในหัวข ้อถัดไป
Roles: ใช ้กําหนดบทบาทหรือหน ้าทีให ้กับบัญชีนัน ๆ ซึงสามารถดูวธิ ก
Status: ใช ้กําหนดให ้บัญชี Active หรือ InActive
ื
ื
ชอ-นามสกุ
ล: ใส่ชอและนามสกุ
ลของผู ้ใช ้งานบัญชีนัน ๆ
อีเมล: ใส่อเี มลสําหรับเข ้าใช ้งานระบบ
รห ัสผ่าน: กําหนดรหัสผ่านสําหรับเข ้าใช ้งาน
3. กด

เพือให ้ระบบสร ้างบัญชีใช ้งาน
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เมือสร ้างบัญชีใช ้งานเรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะแสดงรายการบัญชีใช ้งานทังหมดทีผู ้ใช ้งานได ้สร ้างไว ้

Roles
ใช ้สําหรับกําหนดบทบาทและหน ้าทีให ้กับบัญชีใช ้งานแต่ละบัญชี โดยแต่ละบทบาทสามารถกําหนดสิทธิในการ
เข ้าใช ้งานแต่ละส่วนได ้

23

ขนตอนการสร้
ั
าง Roles
ผู ้ใช ้งานสามารถสร ้าง Roles ตามขันตอนต่อไปนี
1. เลือก
2. กรอกรายละเอียดให ้ครบถ ้วน
ื
Name: ใส่ชอของบทบาทที
ต ้องการ
Description: ใส่คําอธิบายของบทบาท
3. กด

เพือให ้ระบบสร ้าง Roles

เมือสร ้าง Roles เรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะแสดงรายการของ Roles ทังหมดทีผู ้ใช ้งานได ้สร ้างไว ้
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ผู ้ใช ้งานสามารถกําหนดสิทธิให ้กับ Roles ต่าง ๆ ทีได ้สร ้างไว ้ได ้ ซึงสามารถทําได ้ตามขันตอนต่อไปนี
1. เลือก Roles ทีต ้องการกําหนดสิทธิ (Permission) โดยเลือกหัวข ้อการกําหนดสิทธิ ของ Roles ที
ต ้องการ

2. ในหน ้าของ Roles Permission ผู ้ใช ้งานสามารถเลือกอนุญาต (Granted) สําหรับยินยอมให ้เข ้าถึง
สิทธิ หรือเลือกปฏิเสธ (Denied) สําหรับไม่ยน
ิ ยอมให ้เข ้าถึงสิทธิ ในหัวข ้อสิทธิการเข ้าถึงได ้
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3. เมือกําหนดสิทธิเรียบร ้อยแล ้วให ้เลือก

เพือทําการบันทึก

ตงค่
ั า (Setting)
API
สําหรับผู ้ใช ้งานทีเชือมต่อระบบแบบ API สามารถ Generate API Key และ Generate MD5 Key ได ้ในหน ้านี

ผู ้ใช ้งานสามารถ Generate API Key ใหม่ได ้ โดยการเลือก
ระบบจะทําการสร ้าง API Key
ใหม่อก
ี ครัง ผู ้ใช ้งานสามารถคัดลอกไปใช ้งานได ้ เช่นเดียวกันกับ MD5 Key หากต ้องการ Generate MD5 Key
ใหม่ให ้เลือก

ระบบจะทําการสร ้าง MD5 Key ใหม่อก
ี ครัง
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Payment Channel
ผู ้ใช ้งานสามารถตรวจสอบช่องการทางชําระเงินและ URL ในการแสดงผลลัพธ์ได ้ในหน ้า Payment Channel

่ งทางการชําระเงินต่าง ๆ ได ้ โดยเลือกประเภทของช่องทางการชําระเงิน และหากไม่
ผู ้ใช ้งานสามารถดูชอ
ต ้องการให ้ช่องทางการชําระเงินใดแสดงในหน ้าชําระเงิน ท่านสามารถเลือกปิ ดช่องทางการชําระเงินได ้ตาม
ความต ้องการได ้

Payment Fee
สําหรับตรวจสอบค่าธรรมเนียมในแต่ละช่องทาง รวมถึงข ้อกําหนดในการทํารายการการชําระเงิน ยกตัวอย่างเช่น
จํานวนเงินตําสุดและสูงสุดในการชําระเงินแต่ละช่องทาง ค่าธรรมเนียมแต่ละช่องทาง เป็ นต ้น โดยสามารถตรวจ
สอบค่าธรรมเนียมแต่ละช่องได ้ โดยเลือกประเภทของช่องทางการชําระเงิน
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ข่าวสารและกิจกรรม (News & Event)
News & Event
สําหรับติดตามข่าวสารและกิจกรรมทีทาง ChillPay ประชาสัมพันธ์ บทความทีเกียวข ้องกับการเงิน หรือการแจ ้ง
อัพเดทฟี เจอร์ใหม่ ๆ เพือให ้ผู ้ใช ้งานสามารถอัพเดทข่าวสารได ้อย่างรวดเร็ว
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ข้อกําหนดและเงือนไข (Terms & Condition)
Terms & Condition
ข ้อกําหนดและเงือนไขการให ้บริการ ChillPay ผู ้ใช ้งานสามารถอ่านข ้อกําหนดการใช ้งาน ขอบเขตการให ้บริการ
คุณสมบัตผ
ิ ู ้ใช ้บริการ รวมถึงข ้อมูลการกําหนดวิธก
ี ารชําระเงิน การโอนคืน และการชําระค่าบริการ ได ้ใน Terms
& Condition

