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Merchant Platform (website : merchant.ksher.net) 
Web-based management system provided to merchants, can use to check all transaction & settlement Reports



1. Transaction Management  ส ำหรบัตรวจสอบยอดธุรกรรมรำ้นคำ้

Step 1：Go to transaction Management      
Step 2 : Choose the date
Step 3：Press Search
Step 4：Add Download

Merchant can download data in to Excel files , Please Follow step files step below,   รา้นคา้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มูลออกมาเป็นไฟลเ์อ็กเซลไดต้ามขัน้ตอนดา้นล่าง



1. Transaction Management (Cont. ) 

Step 5：Put Task Name ตัง้ช ือ่ไฟล ์

Step 6：Refreshing Task Status

• Step 7：Download



1. Transaction Management (Cont. ) 

Step 8：Download Accomplish (Excel Files)  ดาวนโ์หลดส าเรจ็

- Merchant No. = รหสัรา้คา้

- Merchant name =ช่ือเต็มรา้นคา้

- Merchant Short Name =ช่ือย่อรา้นคา้

- Trans. time(BJ) = เวลาท่ีท ารายการ เวลาจีน

- Trans. Time = เวลาท่ีท ารายการ เวลาไทย

- Trans. Type = ประเภทการท ารายการ

- Payment channel = ช่องทางการช าระเงิน

- Channel order No = เลขอา้งอิงค าสั่งซือ้ของแตล่ะช่องทางช าระเงิน

- Ksher order No = เลขอา้งอิงค าสั่งซือ้ของเคเชอร ์

- Operator Device = ผูท้  ารายการ 

- Merchant order No. = เลขอา้งอิงค าสั่งซือ้ของรา้นคา้

- Transaction status = สถานะการท ารายการ 

(SUCCESS= รายการส าเรจ็/ REFUND=คืนเงิน/

CLOSED= รายการไมส่  าเรจ็เพราะยกเลิกรายการไปก่อน / 

NOTPAY = รายการไมส่  าเรจ็เพราะลกูคา้ไมไ่ดก้ดยืนยนัหรอืกดพาสเวิดไมผ่า่น)

- Transaction amount = จ านวนยอดธุรกรรม

- Device ID = เลขเครือ่ง EDC ท่ีท  ารายการ (ถา้มีการรบับผา่นเครือ่งEDC)

Example Files

ขอ้มูลแตล่ะคอลมัทท์ีม่ใีห ้



Step 1：New Settlement Report (Wechat Pay /Alipay) 
Step 2 : Choose the date
Step 3：Press Search
Step 4：Add Download

2. New Settlement Report (Wechat Pay / Alipay/Promptpay/True Money)
ตรวจสอบรายงานการช าระบญัชีของ Wechat Pay / Alipay/Promptpay/True Money 

Merchant can download data into Excel files , Please Follow step files step below,   รา้นคา้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มูลออกมาเป็นไฟลเ์อ็กเซลไดต้ามขัน้ตอนดา้นล่าง

1. Merchant ID = รหสัอา้งองิรา้นคา้

2. Brief Name = ชือ่ย่อรา้นคา้

3. Trans. Date (Bj)  = วนัทีท่ ารายการธรุกรรม เวลาจนี

4. Trans. Amount  = จ านวนยอดธรุกรรม

5. Payment Channel = ชอ่งทางการช าระเงนิ

6. Commission   = ค่าธรรมเนียม 

7. VAT  = ภาษี 7%

8. Transfer Money = วนัทีท่ าการช าระบญัชี

9. Settlement Amount  = จ านวนยอดช าระบญัชี

10. WHT = หกั ณ ทีจ่า่ย (เคเชอรน์ าส่งใหเ้อง)





Step 5：Download Accomplish (Excel Files) )  ดาวนโ์หลดส าเรจ็

Example Files

2. New Settlement Report (Wechat Pay / Alipay) (Cont. ) ขอ้มูลแตล่ะคอลมัทท์ีม่ใีห ้

- Merchant No. = รหสัรา้คา้

- Trans. time(BJ) = เวลาท่ีท ารายการ เวลาจีน

- Trans. Time = เวลาท่ีท ารายการ เวลาไทย

- - Payment channel = ช่องทางการช าระเงิน

- Transaction status = สถานะการท ารายการ

(SUCCESS= รายการส าเรจ็)

- Total amount = จ านวนยอดธุรกรรม

- Rate (%) = คา่ธรรมเนียมรา้นคา้

- Fee = คา่ธรรมเนียมตอ่ยอด

- VAT  = ภาษี 7%

- Settlement Amount= จ านวนยอดช าระบญัชี

- Vendor order No = เลขอา้งอิงค าสั่งซือ้ของเคเชอร ์

- Channel order No = เลขอา้งอิงค าสั่งซือ้ของแตล่ะช่องทางช าระ

เงิน

- - Merchant name =ช่ือเต็มรา้นคา้

- Merchant Short Name =ช่ือย่อรา้นคา้



Report - Provided 

รายงานตา่งๆทีเ่คเชอรน์ าส่งใหร้า้นคา้



Pre-Advice of payment Mails  

There will be pre-advice of payment mails sent to merchants account on 
the afternoon of every settlement day.  

Example Mails

Attached Payment Slips

ใบยนืยนัการโอนจากธนาคาร



Tax Invoice
Original Tax invoice will be sent to the merchant on 3rd and 18th    of every months  

ใบก ากบัภาษี

ทางเคเชอรจ์ะน าสง่ใบก ากบัภาษทุีกๆวนัที ่3, 18 ของเดอืน



Tax Invoice/Credit Note


