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คู่มือ Qwik สําหรับผู้ขาย  

 

ภาพรวม  

เว็บไซต์พอร์ทัลของ Qwik จัดทําขึน้เพื่อให้ความสะดวกกับผู้ขายที่ลงทะเบียนกับ Qwik เพื่อใช้งานในเชิงธุรกิจ  

ผู้ขายสามารถเข้าเว็บไซต์นีเ้พื่อตรวจสอบและติดตามรายการ และสามารถค้นหารายการชําระเงินทัง้จากบัตรและเงินสด 

ในกรณีที่รายการทําผ่านบตัร ผู้ขายสามารถทํารายการยกเลิก หรือทําเงินคืนบตัรได้ด้วย  

เว็บไซต์: https://qwik.asia/qwikportal 

การเข้าใช้งาน: ลอ็คอินด้วยอีเมล์ และ Passcode (เลข 6 หลกั) 

เว็บไซต์พอร์ทัลของ Qwik มี 3 เมนหูลกั 

Payments (การชําระเงิน) 

• ผู้ขายสามารถติดตามรายการชําระเงินทุกรายการจากผู้ ซือ้ และสามารถค้นหารายการด้วยการระบวุนั 

หรือระบคุ่าอื่นที่ต้องการทราบ 

• ผู้ขายสามารถ “Void” (ยกเลกิรายการ) บนพอร์ทัล ผ่านเมน ูPayment สาํหรับรายการที่แสดง สถานะ 

“Approved” เท่านัน้ 

• ถ้ารายการชําระเงินแสดงสถานะ “Completed” ผู้ขายสามารถทํา “Refund” (การทําเงินคืน) ได้เท่านัน้  

ในกรณีที่ผู้ ขายต้องการทํา  Refund ต้องมั่นใจว่ามีเงินคงเหลือในระบบเพียงพอในการทําเงินคืน  

ผู้ขายจะเห็นจํานวนเงินในการทํา Refund ถกูลบจากจํานวนเงินคงเหลอืที่มีในระบบ จงึถือว่ารายการ 

Refund นัน้สาํเร็จ  

     

 

https://qwik.asia/qwikportal
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หลังจากกด “Refund” 

• กรณีรับชําระเงินผ่านเงินสด ไม่อนญุาตให้มีการทํา Refund ในระบบ  

• กรณีรับชําระผ่านบตัร ผู้ขายต้องตรวจสอบจํานวนเงินคงเหลอืในระบบว่ามีเพียงพอที่จะทํา Refund ถ้ายอดเงิน

คงเหลอืในระบบไม่เพียงพอ จะไม่สามารถทํา Refund ได้     

• กรณีรับชําระเงินผ่านบตัร สามารถทํารายการ Refund ได้ทัง้แบบเต็มจํานวน และบางสว่น   

• การทํารายการ Refund สามารถทําได้ทนัที  
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วิธีการทํารายการ Refund 

• กดที่สญัลกัษณ์ ที่แสดง Refund จากนัน้เลอืกรายละเอียด และจํานวนเงินที่ต้องการ  

 
 

ในตวัอย่างเป็นรายการที่เลอืกทํา Refund เต็มจํานวน หลงัจากกด Refund ระบบ

จะแสดงผลให้ทราบว่า การทํา Refund ครัง้นีส้ําเร็จตามภาพ  

สาํหรับรายการที่ไม่ได้ทํา Refund รายการจะแสดงสถานะ  “Completed” ใน

ขณะเดียวกนั หากมีการกด Refund รายการจะแสดงสถานะ “Refunded” และไม่

มีสญัลกัษณ์ให้ทําการ Refund อีก  
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ในกรณีที่มีจํานวนเงินทํา Refund มากกว่าจํานวนเงินของรายการนัน้ๆ ระบบจะแสดงข้อความด้านลา่ง เพื่อ

แจ้งให้ทราบว่า จํานวนเงินที่ต้องการทํา Refund มากกว่าจํานวนเงินในรายการ ระบบจะไม่อนญุาตให้ทํารายการต่อ  

 

 

คําจํากัดความของรายการต่างๆ บนพอร์ทัล 

 

สถานะรายการบนพอร์ทัล Qwik  

เงนิสด บัตร 

Pending – รอการตรวจสอบ (processing) Pending  - รอการตรวจสอบ (processing) 

Expired – หมดเวลา Approved – ตรวจสอบแล้ว รอการ Settled (ตอน 20:30 น.) 

 Voided  - ยกเลกิรายการ 

Completed – ชําระเงินแล้ว Completed (Settled) – รายการชําระเงินแล้ว 

 Failed – รายการไม่สําเร็จ 

Failed – รายการไม่สาํเร็จ 

Refunded –คืนเงินเข้าบตัร 
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Account tab (เมนบูญัชี) 

ผู้ขายสามารถติดตามรายการเดินบัญชี เพื่อตรวจสอบยอดเงินเข้า และออก และค่าดําเนินการที่โดนหกัในแต่ละรายการ  
 

Receive หมายถงึรายการสาํเร็จ รายการสามารถทําการยกเลิกได้ โดยยอดจะถกูหกัจากผู้ขาย  

 

Full settlement หมายถงึ รายการที่ settle แล้วหลงัจากเวลาที่กําหนดไว้ และรายการจะอพัเดทเป็นยอดเงินคงเหลอืใน

บญัชีผู้ขาย รายการนีจ้ะไม่สามารถยกเลกิ (Cancel) แต่สามารถทําเร่ืองคืนเงิน (Refund)  

 

Pay out หมายถงึจํานวนยอดเงินรวมที่จะโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้ขายในแต่ละสปัดาห์  โดยระบบจะทําการแจ้งยอดที่

จะทําการโอนในคืนวันพุธ เวลา 20:30 น.  
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คําถาม: ผู้ขายสามารถถอนเงนิได้เม่ือไหร่  

คําตอบ:   ตารางการ Payout จะเร่ิมคํานวณตัง้แต่วนัจนัทร์แรก หลงั 20.30 น. ถงึจนัทร์ถดัไป เวลา 20.30 น.  รายการที่ทํา

หลงัจาก 20.30 น. เป็นต้นไปจะคํานวณเป็น Payout งวดถดัไป ผู้ขายจะได้รับเงินโอนในวนัจนัทร์อีกสปัดาห์ หากวนัดงักลา่ว

เป็นวนัหยดุราชการ วนัโอนจะเลือ่นเป็นวนัถดัไป   

กรุณาดตูวัอย่างจากภาพ: 

 

 

สัปดาห์แรก  (26 กันยายน–3 ตุลาคม) - Payout จะโอนเงินให้วนัที่  10 ตลุาคม 2016. 

สัปดาห์ที่สอง (3 - 10 ตุลาคม) - Payout จะโอนเงินให้วนัที่  17 ตลุาคม 2016. 

สัปดาห์ท่ีสาม (10 -17 ตุลาคม) - Payout จะโอนเงินให้วนัที่  25 ตลุาคม 2016. (เพราะวนัจนัทร์ที่ 24 ตุลาคม เป็นวนัหยดุ

ธนาคาร) 

 

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้รับเงนิโอนตามกําหนด 

กรุณาตรวจสอบอีเมล์ที่ลงทะเบียน ผู้ขายอาจจะได้รับการแจ้งว่า มียอดขายเกิดกําหนดที่ตัง้ไว้ ซึง่ยอดขายต่อสปัดาห์ ระบบ

กําหนดไว้สงูสดุที่ 20,000 บาท   หากผู้ขายมียอดขายเกินที่กําหนด ทาง Qwik by 2C2P ระบใุห้มีการสง่เอกสารเพิ่มเติมเพื่อ

ยืนยนัผู้ขาย ผู้ขายสามารถอพัโหลดเอกสารบนพอร์ทัล หรือส่งเอกสารทางอีเมล์ไปที่ verification@2c2p.com โดยกําหนดให้

เอกสารไม่หนกัเกิน 2MB. เอกสารสาํหรับการยืนยนัผู้ขายคือ 

• สาํเนาบตัรประชาชน หรือพลาสปอร์ต หรือ เลขที่จดทะเบียนการค้า  

• สาํเนาหน้าสมดุบัญชีธนาคารที่แจ้งช่ือบัญชี และเลขบัญชีชัดเจน  

 

 

mailto:verification@2c2p.com
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ในกรณีที่ ผู้ขายต้องการเพิ่มยอดในการทํารายการ ผู้ขายต้องแจ้งความจํานงค์ผ่านทางอีเมล์ที่ 

verification@2c2p.com. 

โดยแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ 

• สาํเนาบตัรประชาชน หรือพลาสปอร์ต หรือ เลขที่จดทะเบียนการค้า  

• สาํเนาหน้าสมดุบัญชีธนาคารที่แจ้งช่ือบัญชี และเลขบัญชีชัดเจน  

Settings tab (เมนูตัง้ค่า) 

เป็นเมน ูที่ผู้ขายสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลง Passcode เปลี่ยนบัญชีที่รับโอน หรืออพัโหลดเอกสาร สาํหรับการลงทะเบียนใช้

งานครัง้แรก ผู้ขายต้องระบเุลขบญัชีธนาคารเพื่อโอนยอด Pay Out หากต้องการเปลีย่นแปลงเลขบัญชีธนาคาร ผู้ขายต้องเลอืก

ปุ่ ม  “Change payout method” หลงัจากการเปลี่ยนเลขบัญชีในพอร์ทลั เลขบัญชีจะไม่อพัเดททนัที จนกว่าผู้ขายจะอพัโหลด

สาํเนาหน้าสมดุบัญชี และบัตรประชาชนเพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนมุัติอีกขัน้หนึง่ 
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หลงัจากที่ผู้ขายเลอืกรายการ “Change payout method”  ผู้ขายจะได้รับข้อความสแีดง เพื่อแจ้งให้ทําการ

อพัโหลดเอกสารตามทีแ่จ้งข้างต้น  

 

 

 

 

 

 

ผู้ขาย สามารถ

อัพโหลดเอกสาร

โดยไปท่ีเมนูตัง้ค่า และเลือกส่วนอัพโหลดเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

Qwik by 2c2p จะส่งอีเมล์ให้ผู้ขายในกรณีดังต่อไปนี ้  

การลงทะเบียน: โดยส่งรหัส OTP  ในการเปิดใช้บริการ Qwik by 2C2P  
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การลงทะเบียนสําเร็จ:  ยินดีต้อนรับสู่บริการ Qwik by 2C2P ท่านสามารถรับชําระเงิินผ่าน facebook ได้แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงเงนิที่ทํารายการเกินที่กําหนด:  เยี่ยมมาก! ธุรกรรมการเงินของท่านกําลังเกินวงเงนิที่กําหนด กรุณาส่ง

เอกสารเพ่ิมเติม 

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02 026 3000 / www.facebook.com/qwikasia / LineID: @qwik 
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