หน ้าแรก / บริการที ธปท. กํากับดูแล / บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ / การชําระเงินผ่านอินเทอร์เน็ ต (Internet Payment)

Internet Payment เป็ นการชําระค่าสินค ้าและบริการหรือโอนเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต โดยผู ้ใช ้บริการสามารถเลือกชําระค่าสินค ้าและบริการได ้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

ื
เข ้าสูร่ ะบบ Internet Banking โดยการใส่ชอและรหั
สผ่าน เลือกบริการชําระเงิน บัญชีเงินฝากทีจะใช ้โอนเงิน และระบุข ้อมูลบัญชีผู ้รั บเงิน และจํานวนเงินทีชําระ
แล ้วรอระบบยืนยันการทํารายการสําเร็ จ หลังจากนันจะได ้รั บการยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์

กรอกหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ชือผู ้ถือบัตร วันหมดอายุของบัตร และหมายเลข CVV (Card Verification Value) ซึงเป็ นรหัส 3
ตัวด ้านหลังบัตรเพือยืนยันว่าผู ้ทํารายการเป็ นเจ ้าของบัตรจริง แล ้วระบบจะแจ ้งผลการอนุมัต ิ หลังจากนันจะได ้รั บการยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นหน ้าจอ รวมถึงทาง
SMS ด ้วย

เข ้าสูเ่ ว็บไซต์ของผู ้ให ้บริการ e-Money เลือกรายการส่งเงินให ้ร ้านค ้า และใส่ข ้อมูลอีเมล ร ้านค ้าผู ้รั บเงิน จํานวนเงิน ประเภทการชําระเงิน สกุลเงินทีใช ้ชําระ
แล ้วรอระบบยืนยันการทํารายการสําเร็ จ หลังจากนัน ผู ้ซือ/ร ้านค ้าผู ้รั บเงินจะได ้รั บอีเมลหรือ SMS เตือนการรั บเงิน โดยเงินจะถูกโอนเข ้าบัญชี e-Money ของร ้านค ้า
ในกรณีเว็บไซต์ของร ้านค ้ามีบริการชําระเงิน เมือผู ้ซือจะชําระเงินค่าสินค ้า จะต ้องตรวจสอบข ้อมูลทีปรากฏ เช่น ชือร ้านค ้าผู ้รั บเงิน ชือสินค ้า จํานวนเงิน ค่าธรรมเนียม
ก่อนจะยืนยันการทํารายการด ้วยการเลือกช่องทางการชําระเงิน และกรอกข ้อมูลอีเมล ร ้านค ้าผู ้รั บเงิน และรหัสผ่านของผู ้ซือทีผูกไว ้กับระบบของผู ้ให ้บริการ eMoney

เพิมความสะดวกสบายและเพิมช่องทางในการชําระเงินผ่านเว็บไซต์ให ้กับร ้านค ้าและผู ้ซือสินค ้า
ลดเวลาและค่าใช ้จ่ายในการทําธุรกรรมการชําระเงิน
ใช ้บริการทีไหนก็ได ้ทีสามารถใช ้ระบบอินเทอร์เน็ ตได ้ ไม่วา่ ในประเทศหรือต่างประเทศ ตลอด 24 ชัวโมง
มีบริการเสริมอืน ๆ ทีเกียวเนือง เช่น สรุปยอดบัญชีคงเหลือ แสดงรายการเดินบัญชีปัจจุบนั /ประวัตกิ ารทํารายการย ้อนหลัง ใบแจ ้งยอดชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill)

ต ้องเลือกซือจากร ้านค ้าออนไลน์ทมีี ความน่าเชือถือ เพือป้ องกันการทุจริต และเลือกช่องทางการชําระเงินทีมีระบบรั กษาความปลอดภัยทีเป็ นทียอมรั บ
รวมทังไม่ควรใช ้เครืองคอมพิวเตอร์สาธารณะในการทํารายการชําระค่าสินค ้าและบริการทางอินเทอร์เน็ ต
การซือสินค ้าทางอินเทอร์เน็ ตควรพิจารณาเรืองความปลอดภัยของทังร ้านค ้าออนไลน์และผู ้ให ้บริการชําระเงิน ร ้านค ้าออนไลน์ทเชื
ี อถือได ้จะได ้รั บใบรั บรองดิจติ อล (Digital
Certificate) ซึงส่วนใหญ่จะมีระบบความปลอดภัยของข ้อมูลโดยการเข ้ารหัสก่อนส่งทุกครั ง โดยมีเครืองหมายรั บรองความปลอดภัยของการส่งผ่านข ้อมูลแบบ SSL (Secure Socket
Layer) ซึงแสดงว่าเว็บไซต์นได
ี ้รั บการรั บรองความปลอดภัยในการส่งผ่านข ้อมูลระหว่างกัน หรือร ้านค ้าออนไลน์บางแห่งอาจมีการใช ้ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
ด ้วย

การชําระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตทีมีระบบรั กษาความปลอดภัยทีสูงขึน และสามารถลดความเสียงจากการทําธุรกรรมการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ ต
ซึงลูกค ้าจําเป็ นต ้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารผู ้ออกบัตร เพือใช ้ Verified by Visa (VBV), Master Card Secure Code (MCSC) และ JCB J/Secure

ควรศึกษารูปแบบธุรกรรมและวิธกี ารรั กษาความปลอดภัยทีธนาคารเสนอให ้บริการ Internet Banking ก่อนตัดสินใจใช ้บริการ และติดตามข่าวสารเกียวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
อย่างสม่ําเสมอ
หลีกเลียงการตัง Password ทีง่ายต่อการคาดเดา และไม่บอก User ID และ Password แก่ผู ้อืน พร ้อมทังเปลียน Password เป็ นระยะอย่างต่อเนือง
หลีกเลียงการคลิกลิงก์ใด ๆ ทีแนบมาพร ้อมกับอีเมล โดยให ้พิมพ์ Address ของ Website ของสถาบันผู ้ออกบัตรด ้วยตนเอง เมือต ้องการเข ้าใช ้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต
อย่าหลงเชือตอบหรือให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลและข ้อมูลสําคัญทางการเงิน เช่น Username, Password, ATM PIN และหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ไม่วา่ จะถามทางอีเมล โทรศัพท์
โทรสาร หรือจดหมาย ก็ตาม อย่าลืมว่าสถาบันผู ้ออกบัตรมีข ้อมูลเหล่านีอยู่แล ้ว และระลึกไว ้เสมอว่าผู ้ถามอาจจะเป็ นมิจฉาชีพ
ควรตรวจสอบความถูกต ้องของรายการธุรกรรมอย่างสม่ําเสมอ เช่น จํานวนเงิน วันทีทํารายการ เลขทีบัญชี และตรวจสอบยอดเงินในบัญชี เพือป้ องกันรายการผิดปกติทอาจเกิ
ี
ดขึน
ควรติดตังและปรั บปรุงโปรแกรมเพือการรั กษาความปลอดภัยทีเครืองคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์ตอ่ พ่วงทีใช ้เป็ นช่องทางในการทําธุรกรรมให ้ทันสมัย เช่น โปรแกรม Scan Virus
และโปรแกรม Personal Firewall
ไม่ควรดาวน์โหลด ติดตังโปรแกรมทีไม่น่าเชือถือ โปรแกรมทีไม่ทราบแหล่งทีมา และกรณีไม่ได ้ใช ้งานควรปิ ด Bluetooth และ Wireless
ทุกครั งทีใช ้บริการเสร็ จ ควรคลิก "ออกจากระบบ" (Log off, Log out, Sign off) ทันที เพือป้ องกันมิให ้ผู ้อืนสามารถทํารายการจากบัญชีของท่านได ้
หากมีข ้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ ควรติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือบริษัททีท่านใช ้บริการโดยเร็ ว

หากมีข ้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ ควรติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือบริษัททีท่านใช ้บริการโดยเร็ ว
ควรแจ ้งหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือทีเป็ นปั จจุบนั ให ้ธนาคารพาณิชย์ทราบทุกครั งทีมีการเปลียนแปลง เนืองจากบริการ Internet Banking จะต ้องรั บ SMS แจ ้ง OTP
เพือใช ้ในการยืนยันตัวตนผู ้ทํารายการทีแท ้จริง

1. ชําระโดยการตัดบัญชีเงินฝากผ่าน Internet Banking ซึงมีการเชือมโยงไว ้กับเว็บไซต์ของร ้านค ้า

2. ชําระผ่านเว็บไซต์ของร ้านค ้าออนไลน์ ด ้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

3. ชําระผ่านเว็บไซต์ของร ้านค ้าออนไลน์ ด ้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

ื อบตั รเลย
จะมนใจได้
ั
อย่างไรว่าการชํ าระค่าสินค้าและบริการทีซือผ่านเว็ บไซต์ดว้ ยบตั รเครดิตหรือบตั รเดบิตมีความปลอดภัย ทงั ๆ ทีร้านค้าไม่เห็นต ัวผูซ
้ อหรื
การซือของผ่านเว็บไซต์ ผู ้ซือจะต ้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิต/บัตรเดบิต รวมทังหมายเลข CVV (Card Verification Value) เพือยืนยันว่าเป็ นเจ ้าของบัตรทีแท ้จริง โดย
CVV ของบัตร Visa และ Master Card เป็ นเลข 3 หลักสุดท ้ายทีพิมพ์อยู่ด ้านหลังของบัตร ส่วนของบัตร American Express เป็ นเลข 4
หลักทีอยู่ด ้านหน ้าของบัตรทางด ้านขวาเหนือหมายเลขบัตร

นอกจากนี ผู ้ให ้บริการรั บบัตรบางรายอาจมีขนตอนตรวจสอบอื
ั
น ๆ เพือยืนยันว่าผู ้ถือบัตรเป็ นผู ้ทํารายการจริง เช่น Verified by VISA, MasterCard SecureCode, J/Secure
รวมไปถึงกรณีสถาบันผู ้ออกบัตรอาจโทรมาสอบถามเมือมีการใช ้จ่ายยอดเงินสูง

Verified by Visa (VBV), MasterCard SecureCode (MCSC) และ JCB J/Secure คืออะไร ประโยชน์ทลูี กค้าจะได้รบั และขนตอนการสม
ั
คั รใช้บริการ
(1) Verified by Visa (VBV), MasterCard SecureCode (MCSC) และ JCB J/Secure เป็ นการใช ้ “รหัสผ่าน” ของระบบ VISA/MasterCard/JCB ซึงอาจอยู่ในรูป PIN
หรือรูป OTP ซึงเป็ นรหัสทีใช ้ครั งเดียวโดยรั บ SMS ทางโทรศัพท์มอื ถือทีแจ ้งเบอร์ไว ้ (ขึนอยู่กับประเภทของบัตร) และใช ้ร่วมกับ “ข ้อความยืนยันส่วนตัว”
ทีผู ้ซือเป็ นผู ้กําหนดตอนสมัครใช ้บริการ หรือขอเปลียนแปลงได ้ในภายหลัง เพือช่วยเพิมความปลอดภัยในการชําระด ้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิต
ไม่ให ้ผู ้อืนใช ้แค่หมายเลขบัตรในการทํารายการ และมันใจได ้ว่าร ้านค ้าออนไลน์ททํ
ี ารายการอยู่นันได ้มีการลงทะเบียนกับระบบแล ้ว
(ในเว็บไซต์ของร ้านค ้าจะมีสญ
ั ลักษณ์ดงั กล่าว)

(2) ขันตอนการสมัครใช ้บริการ ในครังแรกให ้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสถาบันผู ้ออกบัตร หรือหากนํ าบัตรเครดิตทียังไม่ได ้ลงทะเบียนไปใช ้ชําระให ้ร ้านค ้าออนไลน์
ระบบก็จะปรากฏหน ้าจอให ้ลงทะเบียนโดยอัตโนมัต ิ โดยขันที 1 กรอกข ้อมูลวันเดือนปี เกิด วันทีบัตรหมดอายุ วงเงินของบัตร หมายเลขบัตรประชาชน และขันที 2 กําหนด
“ข ้อความยืนยันส่วนตัว” และ “รหัสผ่าน” และเมือลงทะเบียนเสร็ จแล ้ว เจ ้าของบัตรสามารถนํ า “รหัสผ่าน” และ “ข ้อความยืนยันส่วนตัว” ทีตนเป็ นผู ้กําหนด
ไปทํารายการชําระเงินให ้ร ้านค ้าออนไลน์ได ้ทันที
ต ัวอย่างการสมคั ร Verified by Visa

ในขันตอนการชําระเงิน เมือผู ้ซือกรอกข ้อมูลบัตรเครดิตแล ้ว ก็จะต ้องตรวจสอบความถูกต ้องของ “ข ้อความยืนยันส่วนตัว” (ตามทีลงทะเบียนไว)้
และตรวจสอบว่าเป็ นเว็บไซต์ของสถาบันผู ้ออกบัตรจริง โดยการคลิกทีสัญลักษณ์ “รูปแม่กญ
ุ แจ” ทีมุมขวาล่างของ browser เมือพบว่าถูกต ้องทังหมดแล ้ว จึงค่อยกรอก
“รหัสผ่าน” ของระบบ VISA/MasterCard/JCB เพือทํารายการชําระเงิน
ใช้ Verified by VISA, MasterCard SecureCode และ JCB J/Secure อย่างไรให้ปลอดภัย
เนืองจาก Verified by VISA, MasterCard SecureCode และ JCB J/Secure เป็ นเหมือนกุญแจอีก 1 ดอกทีป้ องกันมิจฉาชีพมาขโมยเงินในกระเป๋ า ดังนัน
ผู ้ถือบัตรเดบิต/บัตรเครดิต จึงควรให ้สําคัญในเรืองดังต่อไปนี
(1) การจัดการ “รหัสผ่าน” ไม่เปิ ดเผยรหัสผ่านให ้ผู ้อืนทราบ ไม่ใช ้ระบบช่วยจํารหัสผ่านทีมีอยู่ใน Web Browser ไม่ใช ้รหัสผ่านของระบบ Verified by VISA, MasterCard
SecureCode และ JCB J/Secure ร่วมกับรหัสผ่านของการใช ้บริการอืนทางอินเทอร์เน็ ตหรืออีเมล เปลียนรหัสผ่านทันทีทเข
ี ้าใช ้บริการครั งแรก
และเปลียนรหัสผ่านเป็ นระยะ ๆ
(2) การจัดการข ้อมูลส่วนตัว ไม่เปิ ดเผยข ้อมูลส่วนตัว ข ้อมูลทางการเงิน ข ้อมูลบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ให ้แก่เว็บไซต์ทไม่
ี น่าเชือถือ
(3) สิงทีควรทําทุกครังเมือใช ้บริการเสร็ จ ออกจากระบบด ้วยวิธกี าร Log Off และ ลบข ้อมูลการเข ้าเว็บไซต์ (Clear Cache) ใน Browser
(4) คอมพิวเตอร์ทใช
ี ้ในการซือสินค ้าออนไลน์ ไม่ใช ้คอมพิวเตอร์/แท็บเล็ต/
สมาร์ทโฟนของผู ้อืนหรือของสาธารณะในการทํารายการ ไม่เชือมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตสาธารณะ/ทีไม่รู ้จักดีพอ
ลงโปรแกรมป้ องกันไวรั สทีเชือถือได ้และเป็ นปั จจุบนั และปิ ดการทํางาน (Disable) “File and Printer Sharing”
(5) การติดต่อสถาบันผู ้ออกบัตร แจ ้งสถาบันผู ้ออกบัตรทันทีทมีี ปัญหาการใช ้งาน (เช่น กรอกรหัสผ่านแล ้วเข ้าระบบไม่ได ้ มีธรุ กรรมเกิดขึนทัง ๆ ทีตนเองไม่ได ้ทํารายการ)
หรือแจ ้งทุกครั งเมือมีการเปลียนแปลงทีอยู่/อีเมล/เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ

http://www2.bot.or.th/PSServices/

http://www2.bot.or.th/PSServices/

ผู ้จัดการบริการ

