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ื มต่อระบบ
คูม
่ อ
ื ประกอบการเชอ
ระบบ ePayment

ระบบ ePayment เป็ นระบบตัดบัตรเครดิตแบบง่ายๆ โดยจะมีเว็บเพจสําหรับกรอกหมายเลขบัตร-เครดิ
ร
ต ให ้ร ้านค ้า
%
#
่
เชือมต่อโดยตรง โดยร ้านค ้าจะมีหน ้าทีส
%# งค่าตัวแปรต่างๆ อย่างเช่น มูลค่าสินค ้า หมายเลขประจําตัวร ้านค ้า มาให ้เรา
ดําเนินการเท่านั น
( ร ้านค ้าซึง# พั ฒนาระบบฐานข ้อมูลสินค ้าและฐานข ้อมูลลู
ลลูกค ้าเรียบร ้อยแล ้ว สามารถเข ้ามาใช ้บริการชําระเงิน
ผ่านบัตรเครดิตกับ ePayment ได ้ทันที
# มต่อกับระบบ ePayment ประกอบด ้วยพารามิเตอร์ 2 ประเภท คือ“พารามิ
พารามิเตอร์ทใี# ช ้ในการเชือ
พารามิเตอร์หลัก”ทีต
% ้อง
# มต่อกับระบบ ePayment และ “พารามิเตอร์เพิม
ระบุทก
ุ ครัง( เพือ
# เชือ
# เติม”เพื
เพือ
%# เป็ นตัวเสริมให ้กับระบบชําระเงินของร ้านค ้าทํางาน
ได ้สะดวกมากยิง%# ขึน
,( ซึง%# ร ้านค ้าสามารถเลือกทีจ
%# ะระบุเพือ
%# ใช ้งานพารามิเตอร์เพิม
%# เติมนี,ห
( รือไม่กไ็ ด ้ โดยรายละเอียดของ
พารามิเตอร์ทัง( 2 ประเภท มีดังต่อไปนี(

พารามิเตอร์ทใช
ี ง้ านในระบบ

พารามิเตอร์

ชนิดข้อมูล

ความยาวสูงสุด

รายละเอียด

merchantid

ตัวเลข

8

หมายเลข Merchant ID

refno

ตัวเลข

10

(,
หมายเลขอ ้างอิงการสั#ง% ซือ

customeremail

ตัวอักษร

100

อีเมล์ลูกค ้า

productdetail

ตัวอักษร

255

รายละเอียดสินค ้า

total

ตัวเลข

จํานวนไม่เกิน 9,999,999

มูลค่ารวมของสินค ้า

lang (optional)

ตัวอักษร

2

ภาษา

cc (optional)

ตัวอักษร

2

หน่วยสกุลเงิน

postbackurl

ตัวอักษร

500

URL เพือ
%# รับค่ากลับ

returnurl

ตัวอักษร

500

URL เพือ
%# กลับไปยังเว็บไซต์
ของร ้านค ้า
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พารามิเตอร์หล ัก
ร ้านค ้าจําเป็ นจะต ้องส่งพารามิเตอร์หลักทัง( หมด 5 ตัวโดยมีรายละเอียดดังนี( ด ้วยวิธก
ี ารส่งแบบ POST มาที
มา เ% ว็บไซต์
https://www.thaiepay.com/epaylink/payment.aspx
1. merchantid เป็ นหมายเลข Merchant ID ทีส
# งไปให
ง่ ไปให ้ร ้านค ้าทางอีเมล์ ในวันลงทะเบียนขอใช ้บริการ
พารามิเตอร์นี( มีชนิดข ้อมูลเป็ นตัวเลข ซึง# มีความยาวทัง( หมด 8 ตัว
( กับระบบ ePayment พารามิเตอร์นี,( จะต ้องเป็ น
2. refno เป็ นหมายเลขอ ้างอิงทีร# ้านค ้าใช ้อ ้างอิงรายการสั#งซือ
,( แต่ละครัง,( ไม่เช่นนัน
(, พารามิเตอร์นี,( มีชนิด
หมายเลขทีไ%# ม่ซํ,า( กันในการสั%ง# ซือ
(, จะเกิดการซ ้อนทับกันในรายการสั#ง% ซือ
ข ้อมูลเป็ นตัวเลข ซึง# มีจํานวนสูงสุดได ้ไม่เกิน 10 ตัว
3. customeremail เป็ นอีเมล์ของลูกค ้าของร ้านค ้า ใช ้สําหรับให ้ระบบส่งอีเมล์ยน
ื ยันเมือ
%# การชําระเงินผ่านบัตร
เครดิตผ่านเรียบร ้อยแล ้ว พารามิเตอร์นี( มีชนิดข ้อมูลเป็ นตัวอักษร ซึง# มีความยาวได ้ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
(, สินค ้าอะไร
4. productdetail เป็ นรายละเอียดสินค ้าคร่าวๆ สําหรับสรุปบอกให ้ลูกค ้าเข ้าใจว่า กําลังจ่ายเงินเพือ
%# ซือ
้
พารามิเตอร์นี( มีชนิดข ้อมูลเป็ นตัวอักษร ซึง# มีความยาวได ้ไม่เกิน 255 ตัวอักษร
5. total เป็ นมูลค่ารวมของสินค ้า มีชนิดข ้อมูลเป็ นตัวเลข และสามารถส่งพารามิเตอร์นี,เ( ป็ นจุดทศนิยมได ้
ตัวอย่างเช่น 199.50

พารามิเตอร์เพิมเติม
“พารามิเตอร์เพิม
# เติม” (Additional
Additional Parameter
Parameter) เป็ นพารามิเตอร์เพือ
%# เสริมการใช ้งาน ซึง#% ร ้านค ้าสามารถเลือกทีจ
%# ะ
้งานหรื
้งานระบบ
กําหนดเพือ
%# ใช
อไม่กําหนดก็ได ้ กล่าวคือ พารามิเตอร์ประเภทนี,จ
( ัดทําขึน
,( เพือ
#% เอือ
,( อํานวยให ้ร ้านค ้าสามารถใช
ชําระเงินของตนเองได ้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึง# พารามิเตอร์เพิม
# เติมมีดังนี(

1.lang คือ language( ภาษา ) พารามิเตอร์นี,( เป็ นตัวกําหนดให ้เว็บเพจสามารถแสดงผลเป็ นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
ซึง# ตามหลัก การแสดงผลนี( จะยึดตามทีร# ้านค ้ากําหนดเอาไว ้ก่อนแล ้วในส่วนของระบบ Admin แต่หากมีการส่งพารามิเตอร์
lang เข ้ามาภายหลังระบบจะเปลีย
# นการ แสดงผลใหม่ทันที
lang = “TH” แสดงผลเป็นภาษาไทย หรือ lang = “EN” แสดงผลเป็นภาษาอ ังกฤษ
สาเหตุทส
ี%# ร ้างพารามิเตอร์นี,ข
( น
ึ,( เพราะบางร ้านค ้าจะมีเว็บไซด์ทส
ี%# ามารถแสดงผลได ้ทัง,( ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงสร ้าง
พารามิเตอร์นี(ขน
ึ( เพือ
# ช่วยอํานวยความสะดวกให
ดวกให ้แก่ร ้านค ้า ทําให ้ร ้านค ้าสามารถกําหนดพารามิเตอร์เพิม
%# เติมได ้เอง ว่า
ต ้องการแสดงผลเป็ นภาษาใดเมือ
# ใด

2.cc คือ currency code( หน่วยสกุลเงิน ) เป็ นตัวกําหนดหน่วยของสกุลเงิน ซึงก็
ง# ก็เป็ นลักษณะเดียวกับเรือ
%# งของภาษาใน
งขอ
ข ้อ 1 คือ ร ้านค ้าจะกําหนดหน่วยสกุลเงินในระบบ admin เอาไว ้เป็ นหลักอยูก
่ อ
่ นแล ้ว แต่ถ ้ามีการส่งพารามิเตอร์ cc เข ้ามา
ภายหลัง ระบบก็จะเปลีย
# นหน่วยสกุลเงินใหม่ให ้ทันที
cc = “00” หน่วยเงิน Baht,

cc = “01” หน่วยเงิน USD

cc = “02” หน่วยเงิน Yen,

cc = ““03” หน่วยเงิน Singapore Dollar

PORAR WEB APPLICATION CO., LTD. (THAIEPAY Department)
9/5 The Synchronize, Soi Ratchada 18, Ratchadaphisek Rd.,Huaykwang, Bangkok 10320, Thailand
Tel: (+66) 2694-0295
0295-9, Fax: (+66) 2694-0293 Email: support@thaiepay.com

cc = “04” หน่วยเงิน Hongkong Dollar,

cc = ““05” หน่วยเงิน Euro Dollar

cc = “06” หน่วยเงิน GBP (Pound),

cc = “07” หน่วยเงิน Australian Dollar

cc = “08” หน่วยเงิน Swiss Franc
ิ ค ้าทีม
เหตุผลก็คล ้ายกับในข ้อ 1. คือ ร ้านค ้าบางร ้านค ้ามีสน
%# ค
ี วามหลากหลายในหน่วยของสกุลเงิน พารามิเตอร์นี,( จะทําให ้
ร ้านค ้าสามารถปรับหน่วยสกุลเงินได ้ตามความต ้องการ

3.postbackurl เป็ นพารามิเตอร์ทก
ี%# ําหนดขึน
,( เพื%อ
# รายงานผลการชําระเงินกลับไปยังระบบชําระเงินของร ้านค ้า ซึง%#
# มต่อกับระบบ ePayment โดยมีการ
พารามิเตอร์นี(มก
ี ารทํางานคื
านคือ เมือ
# ร ้านค ้าทําการส่งค่าพารามิเตอร์หลักทัง( หมดเพือ
# เชือ
,( และชําระเงินผ่าน
กําหนดเพือ
# ใช ้งานพารามิเตอร์ postbackurl ไปด ้วยเรียบร ้อยแล ้ว ต่อจากนั น
,( ลูกค ้าทําการยืนยันการสั%ง# ซือ
บัตรเครดิตโดยการกรอกข ้อมูลบัตรเครดิตของตนแล ้ว เมือ
# การชําระเงิน“สมบูรณ์” ระบบ THAIEPAY จะทําการส่งค่ากลับไป
รายงานผลการชําระเงินยังระบบชําระเงินของร ้านค ้าโดยอัตโนมัต ิ โดยอ ้างอิงตามค่าพารามิเตอร์ postbackurl ทีก
% ําหนดไว ้
ในกรณีนี( หากร ้านค ้าต ้องการใช ้งานพารามิเตอร์เพิม
# เติมตัวนี( ร ้านค ้าจะต ้องสร ้าง URL มาหนึง# URL เพือ
%# รับค่าพารามิเตอร์
กลับไปยังระบบชําระเงินของตน และการส่งค่าพารามิเตอร์ postbackurl ก็สามารถทําได ้ โดยการระบุ URL ทีส
% ร ้างขึน
, นัน
,
ประกอบกับค่าพารามิเตอร์ทต
ี# ้องการรับกลับมายังระบบของ THAIEPAY ยกตัวอย่างเช่น
- http://www.yourdomain.com/complete.php?rid=0003444
- http://www.yourdomain.com/compleate.php?rid=0003444?rid2=0003445
*ข ้อสังเกต พารามิเตอร์นี(จะส่งค่ากลับอย่างอัตโนมัต ิ ซึง# ร ้านค ้าสามารถดูผลการชําระเงินได ้จาก URL ทีร#% ะบุไว ้

4.returnurl เป็ นพารามิเตอร์ทก
ี# ําหนดขึน
( เพือ
# กลับไปยัง URL ทีก
%# ําหนดค่าไว ้ หลังจากการชําระเงินสมบูรณ์แล ้ว โดยเมือ
%# หน ้า
เว็บไซต์ได ้แสดงผลว่าการชําระเงินสมบูรณ์แล ้ว ต่อมาก็จะแสดงสถานะ“รอ”
ะแสดงสถานะ
ประมาณ 5 วินาที หลังจากนั น
(, หน ้าเว็บเพจก็จะ
เปลีย
# นไปแสดงผลเป็ นหน ้าของ URL ตามทีต
# ัง( ค่า returnurl ไว ้ ร ้านค ้าทีต
%# ้องการใช ้งานพารามิเตอร์นี,( จะต ้องระบุ Return URL
และส่งค่ามายังระบบของ THAIEPAY
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่ ค่าเข้าระบบ
ต ัวอย่างโค้ด HTML สําหร ับสง
ด ้านล่างนี( เป็ นตัวอย่างโค ้ด HTMLที
ทีเ# ขียนขึน
( เพือ
# ใช ้ทดสอบ การส่งค่า (พารามิเตอร์) ไปยังระบบ ePayment หาก
ร ้านค ้าต ้องการใช ้งานโค ้ดนี( โปรดใส่พารามิเตอร์ merchantid และ customeremail ของตัวเองลงไป แล ้วจึงค่อย
ดําเนินการทดสอบ

<html><head><title>EPAYLINK Testing</title><
Testing</title></head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<form method="post"
action="https://www.thaiepay.com/epaylink/payment.aspx">
://www.thaiepay.com/epaylink/payment.aspx">
<input type="hidden" name="refno" value="99999">
<input type="hidden" name="merchantid" value="">
<input type="hidden" name="c
name="customeremail" value="">
<input type="hidden" name="productdetail" value="Testing Product">
<input type="hidden" name="total" value="400">
<br>
<input type="submit" name="Submit" value="Comfirm Order">
</form></body></html>

# มต่อระบบชําระเงินของ THAIEPAYกั
THAIEPAY ได ้ทําการพัฒนาโมดู
มดูลสําหรับเชือ
กับระบบอีคอมเมิรช
์ ของ
OsCommerce โดยร ้านค ้าสามารถทําการติดตัง( ระบบ OsCommerceได
ได ้อย่างง่ายดาย และสามารถดาวน์โหลด “โมดูลเพือ
%
# มต่อกับระบบOsCommerce” ได ้ทีเ# ว็บไซต์ www.thaiepay.com
เชือ
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ื มต่อระบบ ePayment ก ับระบบ OsCommerce
การติดตงโมดู
ั"
ลเพือ
อเช
 เชอมต่
อ

1. คัดลอกโปรแกรม OsCommerce ไปติดตัง,( ในโฟลเดอร์ทก
ี%# ําหนด หลังจากนัน
,( เข ้ามาทําการปรับแต่งในส่วนของ
#
ผู ้จัดการระบบ (Administrator) ซึงทําการติดตัง( โดยคลิกทีป
# ม
ุ่ “Install”

2. จากภาพ ได ้แสดงค่าเริม
# ต ้นหลังจากทําการติดตัง( ร ้านค ้าต ้องระบุคา่ ต่าง ๆ ให ้ถูกต ้อง
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3. กําหนดค่า merchantid - - จากภาพตัวอย่างด ้านล่าง กําหนดให ้ค่า merchantid มีคา่ เท่ากับ 00000500 และให ้
กําหนดเพือ
# ใช ้งานโมดูล THAIEPAY โดยเลือกที# “True”

4. เมือ
# ร ้านค ้าทําการติดตัง( โปรแกรม OsCommerce เรียบร ้อยแล ้ว ระบบจะแสดงสถานะของค่าต่าง ๆ ทีท
%# ําการติดตัง,(
ตัวอย่างเช่น ค่าของพารามิเตอร์ merchantid ดังรูป เป็ นต ้น
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# มต่อได ้โดยการใช ้งาน Oscommerce และเมือ
5. ร ้านค ้าสามารถทดสอบการเชือ
# กดทีป
# ม“Check
ุ่ “Check Out”เพื
Out” อ
% ชําระเงิน ระบบจะ
แสดงวิธก
ี ารชําระเงินซึง# มีรายละเอียดของ THAIEPAYรวมอยูด
่ ้วย ให ้เลือกใช ้งาน THAIEPAY จากนัน
, ยืนยันการชําระเงิน
จากนั น
( ร ้านค ้าก็จะสามารถใช ้ระบบ OsCommerce ร่วมกับ ระบบ THAIEPAY ได ้เรียบร ้อยแล ้ว ซึง#% ลูกค ้าของร ้านค ้าก็จะ
,( และชําระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ได ้ ตามภาพด ้านล่าง
สามารถเข ้าสูร่ ะบบของ THAIEPAY เพือ
%# ยืนยันการสั%ง# ซือ

การทดสอบการใชง้ าน
ระบบชําระเงินผ่านบัตรเครดิตของ THAIEPAY มีหมายเลขบัตรเครดิตเพือ
%# ใช ้ในการทดสอบการทํางานของระบบ
ชําระเงินของเรา เพือ
%# ให ้ร ้านค ้าสามารถทําการทดสอบการส่งค่าพารามิเตอร์ตา่ ง ๆ ตลอดจนเห็นการทํางานของระบบ
THAIEPAY ได ้อย่างสมบูรณ์ ร ้านค ้าสามารถทดสอบการใช ้งาน โดยการกรอกข ้อมูล
บัตรเครดิตทีใ# ช ้ทดสอบ หลังจากนั น
( กดปุ่ ม “Submit” ระบบจะทําการตรวจสอบข ้อมูลบัตรเครดิต และแจ ้งผลการ
ชําระเงินภายใน 2-3 วินาที
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