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คูม่อืการใชง้าน การสมคัรใชง้าน (Register) 

 

การสมคัรใชง้าน (Register) 

สําหรับการสมคัรใชบ้รกิาร สามารถสมคัรไดท้ี�  www.chillpay.co  
 

 
 

1. เลอืก 

 

http://www.chillpay.co/
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2. กรอกขอ้มลูรายละเอยีดใหค้รบถว้น 
2.1 บรษัิท/ ชื�อ 
2.2 เบอรโ์ทรศพัท ์
2.3 อเีมล 
2.4 รหสัผา่น 
2.5 ยนืยนัรหสัผา่น 

3. เลอืก  ยอมรับขอ้ตกลงและเงื�อนไขการใชง้าน 

4. เมื�อกรอกรายละเอยีดและเลอืกยอมรับขอ้ตกลงและเงื�อนไขการใชง้านแลว้ ใหก้ด  
 
เมื�อกดสมคัรใชบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแจง้เตอืน ‘สมคัรบรกิารสําเร็จแลว้’ กรณุายนืยนัตวัตนที�อเีมลของ
คณุ  ภายใน 24 ชั�วโมง   ** เพื�อเป็นการยนืยนับญัชผีูใ้ชง้านและเปิดใชบ้รกิาร  ตรวจสอบใน Inbox, Junk Box, Spam Box  
 

 

ระบบจะสง่อเีมลอตัโนมตั ิสําหรับยนืยนัตวัตน ใหเ้ลอืก  เพื�อยนืยนับญัชผีูใ้ชง้าน 
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เมื�อยนืยนับญัชผีูใ้ชง้านเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะนํามาหนา้เว็บไซต ์เป็นอนัเสร็จสิ�นการสมคัรใชบ้รกิาร 
 

 

 

คูม่อืการใชง้าน การเขา้สูร่ะบบ (Login) 

 

การเขา้สูร่ะบบ (Login) 

สําหรับการเขา้สูร่ะบบเพื�อใชง้าน สามารถเขา้สูร่ะบบไดท้ี�  www.chillpay.co โดยเลอืก  
 

 

http://www.chillpay.co/
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กรอกขอ้มลู  อเีมลและรหสัผา่น  ที�ทําการสมคัรใชบ้รกิารใหเ้รยีบรอ้ย และเลอืก  
 

 
 
เมื�อเขา้สูร่ะบบเรยีบรอ้ยแลว้ ดา้นบนของเว็บไซตจ์ะแสดงชื�อที�สมคัรบรกิารไว ้
 

 
 

 

ลมืรหสัผา่น (Forget Password) 

ในกรณีที�ลมืรหสัผา่นสําหรับเขา้ใชง้านระบบ สามารถแกปั้ญหาไดท้ี�  www.chillpay.co โดยการเลอืก 
เขา้สูร่ะบบ > ลมืรหสัผา่น 
 

 
 

http://www.chillpay.co/
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ระบบจะใหร้ะบอุเีมลที�ไดทํ้าการสมคัรใชบ้รกิารไว ้และเลอืก  เพื�อยนืยนัขอ้มลู 
 

 
 

ระบบจะสง่ Auto email สําหรับรเีซต็ (Reset) รหสัผา่นในอเีมล ใหเ้ลอืก  เพื�อทําการเปลี�ยน
รหสัผา่นใหม ่
 

 
 
 
เมื�อเลอืก RESET PASSWORD แลว้ ระบบจะนํามาหนา้เว็บไซตเ์พื�อทําการตั �งรหสัผา่นใหมอ่กีครั �ง ใหก้รอกรหสั

ผา่นใหมท่ี�ตอ้งการ และเลอืก  เพื�อยนืยนัขอ้มลู 
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เมื�อยนืยนัรหสัผา่นใหมเ่รยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะทําการ Reset Passsword โปรดเขา้สูร่ะบบใหมอ่กีครั �ง 
 

 

 

คูม่อืการใชง้าน แดชบอรด์ (Dashboard) 

 

แดชบอรด์ (Dashboard) 

แดชบอรด์ (Dashboard) 
 
หนา้กระดานที�ใชใ้นการแสดงภาพรวมของรายการชาํระเงนิทั �งหมดของรา้นคา้ รายงานยอดขาย, Transaction 
Summary, Transaction Amount และขอ้มลูโดยรวมของการใชง้าน 
 
ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชแ้ดชบอรด์ (Dashboard) โดยการคลิ�กเลอืกชื�อผูใ้ชง้านดา้นบน > Dashboard 
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เมื�อเลอืก Dashboard เรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงผลหนา้แดชบอรด์ (Dashboard) 
 

 
 
สว่นที� 1: Transaction Summary 
สว่นที� 2: Top 5 Transaction Channel 
สว่นที� 3: Transaction Amount 
สว่นที� 4: Channel Percentage / per trans. 
สว่นที� 5: News & Events 
สว่นที� 6: Lastest Transaction 
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ปุ่ ม Refresh ในหนา้ Dashboard คอือะไร? 
 
นอกจากดภูาพรวมของรายการชาํระเงนิทั �งหมดแลว้ รา้นคา้ยงัสามารถตั �งเวลาในการ refresh ขอ้มลูไดอ้กีดว้ย 
สามารถตั �งคา่ที�มมุขวามอื (ในกรอบสแีดงตามภาพ) โดยสามารถตั �งคา่ได ้4 แบบ ดงันี� 
 

● Refresh Manual = ระบบจะรเีฟรชขอ้มลูหนา้แดชบอรด์ทกุครั �งที�รา้นคา้กดปุ่ ม Refresh 
● Refresh Every 5 mins = ระบบจะรเีฟรชขอ้มลูหนา้แดชบอรด์อตัโนมตัทิกุๆ 5 นาท ี
● Refresh Every 20 mins = ระบบจะรเีฟรชขอ้มลูหนา้แดชบอรด์อตัโนมตัทิกุๆ 20 นาท ี
● Refresh Every 1 hr. = ระบบจะรเีฟรชขอ้มลูหนา้แดชบอรด์อตัโนมตัทิกุๆ 1 ชั�วโมง 

 

 
 

 

ทรานแซคชนั (Transaction) 

Payment Transaction 
 
ใชสํ้าหรับตรวจสอบรายการการชาํระเงนิที�ลกูคา้ (End-user) ไดทํ้าการชาํระเขา้มาใหก้บัรา้นคา้ (Merchant) 
โดยสามารถคดักรองการคน้หารายการตามความตอ้งการได ้และสามารถดาวนโ์หลด (Download) รายงานการ
ชาํระเงนิเป็นไฟล ์Excel ได ้
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สว่นที� 1: ใชสํ้าหรับคดักรองการคน้หาเพื�อใหก้ารคน้หาตรงกบัความตอ้งการ 
สว่นที� 2: สว่นแสดงผลการคน้หา 
 
Settlement Report 
 
ใชสํ้าหรับดรูายงานการโอนเงนิที�ทางชวิเพย ์(ChillPay) ชาํระใหก้บัรา้นคา้ (Merchant) โดยผูใ้ชง้านสามารถคดั
กรองการคน้หาเพื�อใหก้ารคน้หารายงานตรงกบัความตอ้งการได ้และสามารถดาวนโ์หลด (Download) รายงาน
การชาํระเงนิเป็นไฟล ์Excel และไฟล ์PDF ได ้
 

 
 
สว่นที� 1: ใชสํ้าหรับคดักรองการคน้หาเพื�อใหก้ารคน้หาตรงกบัความตอ้งการ 
สว่นที� 2: สว่นแสดงผลรายการโอนเงนิ 
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เครดติการด์ (Credit Card) 

Void 
 
หากผูใ้ชง้านตอ้งการยกเลกิรายการชาํระเงนิเต็มจํานวน สามารถทําไดท้ี�เมนู Void โดยการ Void เป็นการยกเลกิ
รายการกอ่นเวลาสรปุยอดประจําวนั (Settlement) เวลา 21.00 น. สําหรับรายการที�ชาํระผา่นชอ่งทางบตัร
เครดติเทา่นั�น หากเป็นรายการที�ชาํระผา่นชอ่งทางชาํระเงนิอื�นๆ นอกเหนอืจากบตัรเครดติ ทางชวิเพยข์อสงวน
สทิธิ�ในการยกเลกิรายการ 
 

 
 
ข ั�นตอนการ Void Transaction 
 

1.  เลอืกรายการที�ตอ้งการ Void 
2. เมื�อเลอืกรายการที�ตอ้งการเรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ด  เพื�อทําการ Void 
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3. ระบบจะแจง้เตอืนรายการที�ทา่นตอ้งการทํารายการ ใหต้รวจสอบความถกูตอ้งของรายการใหเ้รยีบรอ้ย

แลว้กด  อกีครั �ง เพื�อยนืยนัการทํารายการ 
 

 
 

4. เมื�อยนืยนัรายการเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแจง้เตอืนทํารายการเสร็จสิ�น สถานะจะเปลี�ยนเป็น  
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เพยล์งิก ์(Paylink) 

Paylink List 
 
สําหรับผูใ้ชง้าน Paylink สามารถดรูายละเอยีดเกี�ยวกบัลงิกช์าํระเงนิที�ผูใ้ชง้านไดส้รา้งไว ้สําหรับรับชาํระเงนิ
จากลกูคา้ผา่นชอ่งทาง Social 
 

 
 
สว่นที� 1: สําหรับคน้หาลงิกช์าํระเงนิ (Paylink) โดยผูใ้ชง้านสามารถคดักรองการคน้หาเพื�อใหก้ารคน้หาตรง  
             กบัความตอ้งการได ้
สว่นที� 2: แสดงรายการทั �งหมดที�ผูใ้ชง้านไดส้รา้งลงิกช์าํระเงนิ (Paylink) โดยรายละเอยีดที�แสดงบนหนา้ 
             จอประกอบไปดว้ย 
 

● Link. ID: หมายเลข ID ของลงิกช์าํระเงนิ 
● Product: ชื�อสนิคา้/บรกิาร 
● Amount: ราคาสนิคา้/บรกิาร 
● Currency: สกลุเงนิ 
● Added Date: วนัที�และเวลาที�สรา้งลงิกช์าํระเงนิ 
● Number of uses: จํานวนครั�งที�ลงิกช์าํระเงนิถกูใช ้
● Is Multiple: สว่นนี�แสดงสถานะวา่ลิ�งชาํระเงนินั�นสามารถชาํระเงนิไดห้ลายครั�ง 
● Status: สถานะของลงิกก์ารชาํระเงนิ 
● Delete: สําหรับลบรายการลงิกช์าํระเงนิ 

 
Transaction 
 
สําหรับใหผู้ใ้ชง้านดรูายงานการทํารายการของลงิกช์าํระเงนิ โดยระบบจะแสดงรายละเอยีดการทํารายการ
ทั �งหมดที�เกดิขึ�นแบบ Real-Time 
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สว่นที� 1: สําหรับคน้หารายการชาํระเงนิ โดยผูใ้ชง้านสามารถคดักรองการคน้หาเพื�อใหก้ารคน้หาตรงกบัความ 
             ตอ้งการได ้
 
สว่นที� 2: แสดงรายละเอยีดการทํารายการทั �งหมด โดยรายละเอยีดที�แสดงบนหนา้จอประกอบไปดว้ย 
 

● Trans. ID: หมายเลขรายการ 
● Transaction Date: วนัและเวลาในการทํารายการ 
● Product: ชื�อสนิคา้/บรกิาร 
● Customer: ชื�อลกูคา้ 
● Phone Number: เบอรโ์ทรศพัทล์กูคา้ 
● Amount: คา่สนิคา้/บรกิาร 
● Fee: คา่ธรรมเนยีม 
● Net Amount: ยอดรวมสทุธ ิ
● Currency: สกลุเงนิ 
● Status: สถานะของรายการ 

 
 
Add New Link 
 
สําหรับใหผู้ใ้ชง้านสรา้งลงิกช์าํระเงนิ (Paylink) เพื�อรับชาํระเงนิจากลกูคา้ผา่นชอ่งทาง Social โดยการสรา้ง
ลงิกรั์บชาํระเงนินั�น ผูใ้ชง้านตอ้งกรอกรายละเอยีดของสนิคา้หรอืบรกิารใหค้รบถว้นตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 
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สว่นที� 1: สกลุเงนิ ในสว่นนี�ทางผูใ้ชง้านตอ้งกําหนดสกลุเงนิใหก้บัสนิคา้หรอืบรกิาร 
สว่นที� 2: จํานวนเงนิ ระบจํุานวนเงนิของสนิคา้หรอืบรกิาร 
สว่นที� 3: รปูสนิคา้ ในสว่นนี�ใหผู้ใ้ชง้านใสร่ปูของสนิคา้หรอืบรกิาร โดยตอ้งเป็นไฟลน์ามสกลุ jpg หรอื png  
             เทา่นั�น และตอ้งมขีนาดไมเ่กนิ 2MB 
สว่นที� 4: ชื�อสนิคา้หรอืบรกิาร 
สว่นที� 5: รายละเอยีด ในสว่นนี�ใหผู้ใ้ชง้านระบรุายละเอยีดของสนิคา้หรอืบรกิาร 
สว่นที� 6: จํากดัอายกุารใชง้าน ในสว่นนี�ผูใ้ชง้านสามารถกําหนดอายกุารใชง้านของลงิกช์าํระเงนิได ้ขึ�นอยูก่บั 
             ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
สว่นที� 7: ใชรั้บชาํระเงนิหลายครั�ง ในสว่นนี�ผูใ้ชง้านสามารถกําหนดใหล้งิกช์าํระเงนินั�น ๆ สามารถรับชาํระได ้
             แคค่รั �งเดยีวหรอืหลายครั�งกไ็ด ้หากตอ้งการรับชาํระเงนิหลายครั�งใหเ้ลอืก และใสจํ่านวนครั�งที� 
             ตอ้งการ (ใสเ่ลข 0 สําหรับไมจํ่ากดัจํานวนครั�งในการใชง้าน) 
 
และเมื�อกรอกรายละเอยีดเรยีบรอ้ยแลว้ ใหเ้ลอืก  ระบบจะทําการบนัทกึรายการและจะแสดงใน
หนา้ Paylink List  
 
หากผูใ้ชง้านตอ้งการดรูายละเอยีดของลงิกช์าํระเงนินั�น ๆ ใหเ้ลอืกที� Link. ID ของรายการที�ตอ้งการ ระบบจะ
แสดงรายละเอยีดทั �งหมดของลงิกก์ารชาํระเงนิที�เลอืก โดยรายละเอยีดตามรปูถดัไป 
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โคด้เทมเพลต (Code Template) 

Code Template 
 
สําหรับผูใ้ชง้านที�เชื�อมตอ่ระบบแบบ Code Template สามารถคดัลอก Code HTML Template และวางบนหนา้
เว็บไซตข์องผูใ้ชง้านไดเ้ลย 
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ปล ั�กอนิ (Plug-in) 

Plug-in 
 
หนา้ปลั�กอนิสําหรับผูใ้ชง้านระบบ WordPress - WooCommerce สามารถดขูั �นตอนการตดิตั �งและโหลด Plugin 
- ChillPay WooCommerce สําหรับใชง้านระบบ และม ีParameter และ MD5 Secret Key สําหรับใหผู้ใ้ชง้าน
นําไปใชง้าน 
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ข ั�นตอนการตดิต ั�ง 
 

1. ตดิตั �ง Plugin WooCommerce Version 3.5.5 ขึ�นไป 

2. Download Plugin : ChillPay WooCommerce  
3. Upload File Plugin ที�ไดจ้ากการ Download ขอ้ 2 ใน Wordpress 
4. เมื�อตดิตั �งแลว้ เขา้ไปที�เมนู ChillPay เพื�อตั �งคา่ 
5. หากตอ้งการใชง้านโหมด UAT ใหเ้ลอืก Enable to using UAT mode. 
6. Field Merchant Code/ Api key/ MD5 Secret Key ใหร้ะบขุอ้มลูตรงกนักบัเว็ปไซต ์ChillPay 
7. Field Route No. ถา้หากมหีลาย Route ใหร้ะบ ุRoute ที�ตอ้งการใชใ้หถ้กูตอ้ง 
8. เลอืกภาษาที�ตอ้งการใหแ้สดงในหนา้ชาํระเงนิ 
9. กดปุ่ ม Save Setting เพื�อบนัทกึคา่ 
10. เว็บไซตแ์สดงรายการ Payment Method ขึ�นมา 
11. ในสว่นของ Payment Method หากตอ้งการเปิดชอ่งทางการชาํระแบบใด ใหค้ลกิ config ของชอ่ง

ทางนั�น 
12. เลอืก Enable เพื�อเปิดชอ่งทางการชาํระ 
13. เมื�อเปิดชอ่งทางการชาํระแลว้ ให ้copy URL Background และ URL Result ไปใสใ่นเว็ปไซต ์

ChillPay โดยระบทุี� Field URL Background และ URL Result ในเมนู Payment Channel 
 

 

ขอ้มลูผูใ้ชง้าน (User Profile) 

User Profile 
 
ในสว่น User Profile ผูใ้ชง้านสามารถแกไ้ขขอ้มลูเบื�องตน้ได ้โดยขอ้มลูที�สามารถแกไ้ขได ้

● รปูผูใ้ชง้านระบบ 
● ชื�อ-นามสกลุผูใ้ชง้านระบบ 
● ที�อยู ่
● ID Line 

 
*ขอ้มลู Merchant Code, อเีมล และเบอรโ์ทรศพัทจ์ะไมส่ามารถแกไ้ขได ้
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Change Password 
 
ผูใ้ชง้านสามารถเปลี�ยนรหสัผา่นเขา้ใชง้านระบบไดใ้นหนา้ Change Password โดยผูใ้ชง้านตอ้งกรอกราย
ละเอยีด 

● รหสัผา่นเกา่ 
● รหสัผา่นใหม ่
● ยนืยนัรหสัผา่นอกีครั �ง 

 
เมื�อผูใ้ชง้านกรอกรายละเอยีดและกด “ตกลง” เรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะเปลี�ยนรหสัผา่นใหม ่แนะนําใหผู้ใ้ชง้าน
ออกจากระบบและทําการล็อคอนิเขา้ระบบอกีครั �ง 
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จดัการผูใ้ชง้าน (User Manage) 

Users 
 
ผูใ้ชง้านสามารถสรา้งบญัชสํีาหรับเขา้ใชง้านระบบเพิ�มใหก้บัทมีงานของตนเอง โดยสามารถกําหนดสทิธิ�และ
เงื�อนไขในการใชง้านได ้
 

 
 
ข ั�นตอนการสรา้งบญัช ี
 
ผูใ้ชง้านสามารถสรา้งบญัชตีามขั �นตอนตอ่ไปนี� 
 

1. เลอืก   
2. กรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น 

Roles: ใชกํ้าหนดบทบาทหรอืหนา้ที�ใหก้บับญัชนัี�น ๆ ซึ�งสามารถดวูธิกีารสรา้งไดใ้นหวัขอ้ถดัไป 
Status: ใชกํ้าหนดใหบ้ญัช ีActive หรอื InActive  
ชื�อ-นามสกลุ:  ใสช่ื�อและนามสกลุของผูใ้ชง้านบญัชนัี�น ๆ 
อเีมล:  ใสอ่เีมลสําหรับเขา้ใชง้านระบบ 
รหสัผา่น:  กําหนดรหสัผา่นสําหรับเขา้ใชง้าน 

3. กด  เพื�อใหร้ะบบสรา้งบญัชใีชง้าน 
 



22 

 
 
เมื�อสรา้งบญัชใีชง้านเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงรายการบญัชใีชง้านทั �งหมดที�ผูใ้ชง้านไดส้รา้งไว ้
 

 
 
Roles 
 
ใชสํ้าหรับกําหนดบทบาทและหนา้ที�ใหก้บับญัชใีชง้านแตล่ะบญัช ีโดยแตล่ะบทบาทสามารถกําหนดสทิธิ�ในการ
เขา้ใชง้านแตล่ะสว่นได ้
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ข ั�นตอนการสรา้ง Roles 
 
ผูใ้ชง้านสามารถสรา้ง Roles ตามขั �นตอนตอ่ไปนี� 
 

1. เลอืก  
2. กรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น 

Name: ใสช่ื�อของบทบาทที�ตอ้งการ 
Description: ใสคํ่าอธบิายของบทบาท 

3. กด  เพื�อใหร้ะบบสรา้ง Roles 
 

 
 
เมื�อสรา้ง Roles เรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงรายการของ Roles ทั �งหมดที�ผูใ้ชง้านไดส้รา้งไว ้
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ผูใ้ชง้านสามารถกําหนดสทิธิ�ใหก้บั Roles ตา่ง ๆ ที�ไดส้รา้งไวไ้ด ้ซึ�งสามารถทําไดต้ามขั �นตอนตอ่ไปนี� 
 

1. เลอืก Roles ที�ตอ้งการกําหนดสทิธิ� (Permission) โดยเลอืกหวัขอ้การกําหนดสทิธิ� ของ Roles ที�
ตอ้งการ 

 

 
 

2. ในหนา้ของ Roles Permission ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกอนุญาต (Granted) สําหรับยนิยอมใหเ้ขา้ถงึ
สทิธ ิหรอืเลอืกปฏเิสธ (Denied) สําหรับไมย่นิยอมใหเ้ขา้ถงึสทิธ ิในหวัขอ้สทิธิ�การเขา้ถงึได ้
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3. เมื�อกําหนดสทิธิ�เรยีบรอ้ยแลว้ใหเ้ลอืก  เพื�อทําการบนัทกึ 
 

 

ต ั�งคา่ (Setting) 

API 
 
สําหรับผูใ้ชง้านที�เชื�อมตอ่ระบบแบบ API สามารถ Generate API Key และ Generate MD5 Key ไดใ้นหนา้นี� 
 

 
 
ผูใ้ชง้านสามารถ Generate API Key ใหมไ่ด ้โดยการเลอืก  ระบบจะทําการสรา้ง API Key 
ใหมอ่กีครั �ง ผูใ้ชง้านสามารถคดัลอกไปใชง้านได ้เชน่เดยีวกนักบั MD5 Key หากตอ้งการ Generate MD5 Key 

ใหมใ่หเ้ลอืก  ระบบจะทําการสรา้ง MD5 Key ใหมอ่กีครั �ง 
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Payment Channel 
 
ผูใ้ชง้านสามารถตรวจสอบชอ่งการทางชาํระเงนิและ URL ในการแสดงผลลพัธไ์ดใ้นหนา้ Payment Channel 
 

 
 
ผูใ้ชง้านสามารถดชูอ่งทางการชาํระเงนิตา่ง ๆ ได ้โดยเลอืกประเภทของชอ่งทางการชาํระเงนิ และหากไม่
ตอ้งการใหช้อ่งทางการชาํระเงนิใดแสดงในหนา้ชาํระเงนิ ทา่นสามารถเลอืกปิดชอ่งทางการชาํระเงนิไดต้าม
ความตอ้งการได ้
 

 
 
Payment Fee 
 
สําหรับตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมในแตล่ะชอ่งทาง รวมถงึขอ้กําหนดในการทํารายการการชาํระเงนิ ยกตวัอยา่งเชน่ 
จํานวนเงนิตํ�าสดุและสงูสดุในการชาํระเงนิแตล่ะชอ่งทาง คา่ธรรมเนยีมแตล่ะชอ่งทาง เป็นตน้ โดยสามารถตรวจ
สอบคา่ธรรมเนยีมแตล่ะชอ่งได ้โดยเลอืกประเภทของชอ่งทางการชาํระเงนิ 
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ขา่วสารและกจิกรรม (News & Event) 

News & Event 
 
สําหรับตดิตามขา่วสารและกจิกรรมที�ทาง ChillPay ประชาสมัพันธ ์บทความที�เกี�ยวขอ้งกบัการเงนิ หรอืการแจง้
อพัเดทฟีเจอรใ์หม ่ๆ เพื�อใหผู้ใ้ชง้านสามารถอพัเดทขา่วสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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ขอ้กาํหนดและเงื�อนไข (Terms & Condition)  

Terms & Condition 
 
ขอ้กําหนดและเงื�อนไขการใหบ้รกิาร ChillPay ผูใ้ชง้านสามารถอา่นขอ้กําหนดการใชง้าน ขอบเขตการใหบ้รกิาร 
คณุสมบตัผิูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึขอ้มลูการกําหนดวธิกีารชาํระเงนิ การโอนคนื และการชาํระคา่บรกิาร ไดใ้น  Terms 
& Condition  
 

 
 

 

 

 

 


