หน ้าแรก / บริการที ธปท. กํากับดูแล / บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ / การชําระเงินตามใบแจ ้งหนี (Bill Payment)

ํ้
ํ้
เป็ นการให ้บริการรั บชําระค่าสินค ้า ค่าบริการ หรือค่าใช ้จ่ายอืน ๆ แทนเจ ้าหนี (อาทิ ค่านาประปา
ค่าไฟฟ้ า ค่าบัตรเครดิต ค่าบริการอินเทอร์เน็ ต) เช่น เมือได ้รั บใบแจ ้งหนีค่านาประปาจากการ
ประปาซึงเป็ นเจ ้าหนีและเป็ น “ผู ้ออกใบแจ ้งหนี หรือ biller” แล ้วผู ้ใช ้นาสามารถนํ
้ํ
าใบแจ ้งหนีนีไปชําระได ้ทีผู ้ให ้บริการรั บชําระเงินแทน
โดยไม่ต ้องเดินทางไปชําระทีสํานักงานของการประปาโดยตรง
นอกจากการส่งใบแจ ้งหนีทีเป็ นกระดาษแล ้ว biller บางรายอาจให ้บริการส่งใบแจ ้งหนีให ้ลูกค ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทางอีเมล SMS หรือลูกค ้าสามารถเรียกดูผา่ นเว็บไซต์ได ้เลย
รวมถึงอาจให ้ลูกค ้าชําระเงินได ้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเครือง ATM อินเทอร์เน็ ต หรือโทรศัพท์มอื ถือ ได ้อีกด ้วย

1. ธนาคารพาณิชย์ ให ้บริการผ่านเคาน์เตอร์สาขาตู ้ ATM และ Internet / Mobile banking
2. จุดรับชําระเงินผู ้ให ้บริการทีมิใช่ธนาคาร (Non-bank) เช่น ไปรษณียไ์ ทยเคาน์เตอร์เซอร์วสิ เทสโก ้ โลตัส บิกซี แฟมิลมาร์
ี ท เอไอเอส ทีโอที เจมาร์ท ไอ-โมบาย
3. กระเป๋ าเงิน e-Money ปั จจุบนั มีผู ้ให ้บริการ true money และ mPay

01
03

ผู ้ออกใบแจ ้งหนี (biller) ต ้องทําสัญญากับผู ้ให ้บริการรั
บชําระเงินแทน

ผู ้ให ้บริการรั บชําระเงินแทนรั บชําระเงินจากลูก
ค ้าและมีหน ้าทีนํ าส่งเงินทีรั บชําระ เพือส่งมอบให ้แก่ bi
ller ตามเวลาและเงือนไขทีได ้ตกลงกันไว ้

02
04

เมือลูกค ้าได ้รั บใบแจ ้งหนีจาก biller ลูกค ้าสามารถนํ าใ
บแจ ้งหนีไปชําระเงินทีผู ้ให ้บริการรั บชําระเงินแทนทีได ้
ทําสัญญากับ biller ดังกล่าวไว ้

ผู ้ให ้บริการรั บชําระเงินแทนออกหลักฐานการรั บเงินให ้
แก่ลกู ค ้า

ผู ้บริโภคได ้รั บความสะดวก สามารถจ่ายเงินตามใบแจ ้งหนีได ้หลายช่องทาง ไม่จําเป็ นต ้องเดินทางไปชําระทีสํานักงานของ biller
ผู ้บริโภคมันใจได ้ว่าการจ่ายเงินให ้กับผู ้รั บชําระเงินแทนตรงตามเวลา มีผลเท่ากับได ้ชําระให ้กับ biller ตรงตามเวลาเช่นกัน

ควรศึกษาข ้อมูลว่าใบแจ ้งหนีของ biller สามารถนํ าไปชําระทีผู ้ให ้บริการรั บชําระเงินแทนรายใดได ้บ ้าง เพือจะได ้เลือกช่องทางทีสะดวก หรือประหยัดค่าธรรมเนียมมากทีสุด
ควรตรวจสอบเงือนไขและค่าธรรมเนียมก่อนใช ้บริการ เช่น ผู ้ให ้บริการรั บชําระเงินแทนบางราย สามารถรั บชําระได ้เฉพาะใบแจ ้งหนีทียังไม่ครบกําหนดเท่านัน หากลูกค ้าชําระเงินล่าช ้าก
ว่าทีกําหนดในใบแจ ้งหนี ลูกค ้าต ้องสอบถามจาก biller ว่าจะสามารถชําระผ่านช่องทางใดบ ้าง นอกจากการไปชําระเงินทีสํานักงานของ biller โดยตรง
ั ญาผูกพันกับ biller แต่เป็ นตัวกลางรั บเงินและเดินทางไปจ่ายแทนลูกค ้าทีสํานักงานของ biller หรื
ระมัดระวังการชําระผ่านจุดรั บชําระเงินทีไม่ได ้ขออนุญาตตามกฎหมาย และไม่ได ้มีสญ
อผู ้ให ้บริการรั บชําระเงินแทนอีกทอดหนึง ทังนี หากตัวกลางดังกล่าวไม่ได ้นํ าเงินไปจ่ายให ้ตามใบแจ ้งหนี จะทําให ้ลูกค ้าเดือดร ้อน สูญเงิน และกลายเป็ นคนผิดนัดชําระ ซึงอาจทําให ้ถูกร
ะงับการให ้บริการ (กรณีนา-ไฟ)
้ํ
หรือถูกคิดค่าปรั บหรือดอกเบียกรณีชาํ ระเงินล่าช ้า (กรณีบตั รเครดิต)
กรณีใบแจ ้งหนีทีมียอดเงินสูง ควรชําระผ่านช่องทางชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครือง ATM บริการ Internet / Mobile
banking เป็ นต ้น เพือหลีกเลียงการถือเงินสดติดตัวเป็ นเวลานาน และลดความเสียงจากการถูกโจรกรรม

ผู ้จัดการบริการ

