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คูม่อืประกอบการเชื�อมตอ่ระบบ 

 

ระบบ ePayment เป็นระบบตัดบัตรเครดติแบบงา่ยๆ โดยจะมเีวบ็เพจสําหรับกรอกหมายเลขบัตร
เชื#อมตอ่โดยตรง โดยรา้นคา้จะมหีนา้ที#สง่คา่ตัวแปรตา่งๆ อยา่งเชน่ มลูคา่สนิคา้ หมายเลขประจําตัวรา้นคา้ มาใหเ้รา
ดําเนนิการเทา่นั(น รา้นคา้ซึ#งพัฒนาระบบฐานขอ้มลูสนิคา้และฐานขอ้มู
ผา่นบัตรเครดติกับ ePayment ไดทั้นท ี

พารามเิตอรท์ี#ใชใ้นการเชื#อมตอ่กับระบบ 
ระบทุกุครั (งเพื#อเชื#อมต่อกบัระบบ ePayment 

ไดส้ะดวกมากยิ#งขึ(น ซึ#งรา้นคา้สามารถเลอืกที#จะระบเุพื#อใชง้านพารามเิตอรเ์พิ#มเตมินี(หรอืไมก่ไ็ด ้โดยรายละเอยีดของ
พารามเิตอรทั์ (ง 2 ประเภท มดีังตอ่ไปนี( 

 

พารามเิตอรท์ ี�ใชง้านในระบบ 

 

พารามเิตอร ์ ชนดิขอ้มลู

merchantid ตัวเลข

refno ตัวเลข

customeremail ตัวอักษร

productdetail ตัวอักษร

total ตัวเลข

lang (optional) ตัวอักษร

cc (optional) ตัวอักษร

postbackurl ตัวอักษร

returnurl ตัวอักษร

 

 

 

 

 

   

 
 

PORAR WEB APPLICATION CO., LTD. (THAIEPAY Department) 
9/5 The Synchronize, Soi Ratchada 18, Ratchadaphisek Rd.,Huaykwang, Bangkok 10320, Thailand 

0295-9, Fax: (+66) 2694-0293 Email: support@thaiepay.com  

ระบบ ePayment 

เป็นระบบตัดบัตรเครดติแบบงา่ยๆ โดยจะมเีวบ็เพจสําหรบักรอกหมายเลขบัตร
เชื#อมตอ่โดยตรง โดยรา้นคา้จะมหีนา้ที#สง่คา่ตัวแปรตา่งๆ อยา่งเชน่ มูลคา่สนิคา้ หมายเลขประจําตัวรา้นคา้ มาใหเ้รา
ดําเนนิการเทา่นั(น รา้นคา้ซึ#งพัฒนาระบบฐานขอ้มลูสนิคา้และฐานขอ้มลูลกูคา้เรยีบรอ้ยแลว้ สามารถเขา้มาใชบ้รกิารชําระเงนิ

พารามเิตอรท์ี#ใชใ้นการเชื#อมตอ่กับระบบ ePayment ประกอบดว้ยพารามเิตอร ์2 ประเภท คอื“พารามเิตอรห์ลัก
 และ “พารามเิตอรเ์พิ#มเตมิ”เพื#อเป็นตัวเสรมิใหก้ับระบบชําระเงนิของรา้นคา้ทํางาน

ไดส้ะดวกมากยิ#งขึ(น ซึ#งรา้นคา้สามารถเลอืกที#จะระบเุพื#อใชง้านพารามเิตอรเ์พิ#มเตมินี(หรอืไมก่ไ็ด ้โดยรายละเอยีดของ

ชนดิขอ้มลู ความยาวสงูสดุ รายละเอยีด

ตัวเลข 8 หมายเลข

ตัวเลข 10 หมายเลขอา้งองิการสั#งซื(อ

ตัวอักษร 100 อเีมลล์กูคา้

ตัวอักษร 255 รายละเอยีดสนิคา้

ตัวเลข จํานวนไมเ่กนิ 9,999,999 มลูคา่รวมของสนิคา้

ตัวอักษร 2 ภาษา 

ตัวอักษร 2 หน่วยสกลุเงนิ

ตัวอักษร 500 URL เพื#อรับคา่กลับ

ตัวอักษร 500 URL เพื#อกลับไปยังเว็บไซต์
ของรา้นคา้
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เป็นระบบตัดบัตรเครดติแบบงา่ยๆ โดยจะมเีวบ็เพจสําหรบักรอกหมายเลขบัตร-เครดติ ใหร้า้นคา้
เชื%อมตอ่โดยตรง โดยรา้นคา้จะมหีนา้ที%สง่คา่ตัวแปรตา่งๆ อยา่งเชน่ มลูคา่สนิคา้ หมายเลขประจําตัวรา้นคา้ มาใหเ้รา

ลลกูคา้เรยีบรอ้ยแลว้ สามารถเขา้มาใชบ้รกิารชําระเงนิ

พารามเิตอรห์ลัก”ที%ตอ้ง
เพื%อเป็นตัวเสรมิใหก้ับระบบชําระเงนิของรา้นคา้ทํางาน

ไดส้ะดวกมากยิ%งขึ,น ซึ%งรา้นคา้สามารถเลอืกที%จะระบเุพื%อใชง้านพารามเิตอรเ์พิ%มเตมินี,หรอืไมก่ไ็ด ้โดยรายละเอยีดของ

รายละเอยีด 

หมายเลข Merchant ID 

หมายเลขอา้งองิการสั%งซื,อ 

อเีมลล์ูกคา้ 

รายละเอยีดสนิคา้ 

มลูคา่รวมของสนิคา้ 

 

หน่วยสกลุเงนิ 

เพื%อรับคา่กลับ 

เพื%อกลับไปยังเว็บไซต์
ของรา้นคา้ 
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พารามเิตอรห์ลกั 

รา้นคา้จําเป็นจะตอ้งสง่พารามเิตอรห์ลักทั (งหมด 

https://www.thaiepay.com/epaylink/payment.aspx

1. merchantid เป็นหมายเลข Merchant ID 

พารามเิตอรน์ี( มชีนดิขอ้มลูเป็นตัวเลข  ซึ#งมคีวามยาวทั(งหมด 
 

2. refno เป็นหมายเลขอา้งองิที#รา้นคา้ใชอ้า้งองิรายการสั#งซื(อกับระบบ 
หมายเลขที#ไมซํ่(ากนัในการสั#งซื(อแตล่ะครั (ง ไมเ่ชน่นั(น จะเกดิการซอ้นทับกันในรายการสั#งซื(อ พารามเิตอรน์ี( มชีนดิ
ขอ้มลูเป็นตัวเลข ซึ#งมจํีานวนสงูสดุไดไ้มเ่กนิ 

 

3. customeremail เป็นอเีมลข์องลกูคา้ของรา้นคา้ 
เครดติผา่นเรยีบรอ้ยแลว้ พารามเิตอรน์ี( มชีนดิขอ้มูลเป็นตัวอักษร ซึ#งมคีวามยาวไดไ้มเ่กนิ 

 

4. productdetail เป็นรายละเอยีดสนิคา้ครา่วๆ สําหรับสรปุบอกใหล้กูคา้เขา้ใจวา่ กําลังจา่ยเงนิเพื#อซื(อสนิค ้
พารามเิตอรน์ี( มชีนดิขอ้มลูเป็นตัวอักษร ซึ#งมคีวามยาวไดไ้มเ่กนิ 

 

5. total เป็นมลูคา่รวมของสนิคา้ มชีนดิขอ้มลูเป็นตัวเลข และสามารถสง่พารามเิตอรน์ี(เป็นจดุทศนยิมได ้
ตัวอยา่งเชน่ 199.50  
 

 

พารามเิตอรเ์พ ิ�มเตมิ 

“พารามเิตอรเ์พิ#มเตมิ” (Additional Parameter

กําหนดเพื#อใชง้านหรอืไมกํ่าหนดกไ็ด ้กลา่วคอื พารามเิตอรป์ระเภทนี(จัดทําขึ(นเพื#อเอื(ออํานวยใหร้า้นคา้สามารถใชง้านระบบ
ชําระเงนิของตนเองไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ ซึ#งพารามเิตอรเ์พิ#

 

1.lang คอื language( ภาษา ) พารามเิตอรน์ี( เป็นตัวกําหนดใหเ้ว็บเพจสามารถแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษหรอืภาษาไทย 
ซึ#งตามหลัก การแสดงผลนี( จะยดึตามที#รา้นคา้กําหนดเอาไวก้อ่นแลว้ในสว่นของระบบ 
lang เขา้มาภายหลังระบบจะเปลี#ยนการ แสดงผลใหมทั่นที

              lang = “TH”  แสดงผลเป็นภาษาไทย

สาเหตทุี#สรา้งพารามเิตอรน์ี(ข ึ(น เพราะบางรา้นคา้จะมเีวบ็ไซดท์ี#สามารถแสดงผลไดทั้(งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จงึสรา้ง
พารามเิตอรน์ี(ข ึ(นเพื#อชว่ยอํานวยความสะดวกใหแ้กร่า้นคา้ ทําใหร้า้นคา้สามารถกําหนดพารามเิตอรเ์พิ#มเตมิไดเ้อง วา่
ตอ้งการแสดงผลเป็นภาษาใดเมื#อใด 

 

2.cc คอื currency code( หน่วยสกลุเงนิ ) เป็นตัวกําหนดหน่วยของสกลุเงนิ 
ขอ้ 1 คอื รา้นคา้จะกําหนดหน่วยสกลุเงนิในระบบ 
ภายหลัง ระบบก็จะเปลี#ยนหน่วยสกลุเงนิใหม่ใหทั้นที

cc = “00” หน่วยเงนิ Baht,                         cc = “01” 

cc = “02” หน่วยเงนิ Yen,                          cc = “
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รา้นคา้จําเป็นจะตอ้งสง่พารามเิตอรห์ลักทั (งหมด 5 ตัวโดยมรีายละเอยีดดังนี( ดว้ยวธิกีารสง่แบบ POST มา

https://www.thaiepay.com/epaylink/payment.aspx 

Merchant ID ที#สง่ไปใหร้า้นคา้ทางอเีมล ์ในวันลงทะเบยีนขอใชบ้รกิาร  
พารามเิตอรนี์( มชีนดิขอ้มลูเป็นตัวเลข  ซึ#งมคีวามยาวทั(งหมด 8 ตัว 

เป็นหมายเลขอา้งองิที#รา้นคา้ใชอ้า้งองิรายการสั#งซื(อกับระบบ ePayment   พารามเิตอรนี์( จะตอ้งเป็น
หมายเลขที#ไมซํ่(ากนัในการสั#งซื(อแตล่ะครั (ง ไมเ่ชน่นั(น จะเกดิการซอ้นทับกันในรายการสั#งซื(อ พารามเิตอรนี์( มชีนดิ
ขอ้มลูเป็นตัวเลข ซึ#งมจํีานวนสงูสดุไดไ้มเ่กนิ 10 ตัว 

เป็นอเีมลข์องลกูคา้ของรา้นคา้ ใชสํ้าหรับใหร้ะบบสง่อเีมลย์นืยันเมื#อการชําระเงนิผา่นบัตร
พารามเิตอรนี์( มชีนดิขอ้มูลเป็นตัวอักษร ซึ#งมคีวามยาวไดไ้มเ่กนิ 100 

เป็นรายละเอยีดสนิคา้ครา่วๆ สําหรับสรปุบอกใหล้กูคา้เขา้ใจวา่ กําลังจา่ยเงนิเพื#อซื(อสนิค ้
พารามเิตอรนี์( มชีนดิขอ้มลูเป็นตัวอักษร ซึ#งมคีวามยาวไดไ้มเ่กนิ 255 ตัวอักษร 

เป็นมลูคา่รวมของสนิคา้ มชีนดิขอ้มลูเป็นตัวเลข และสามารถสง่พารามเิตอรนี์(เป็นจดุทศนยิมได ้

Additional Parameter) เป็นพารามเิตอรเ์พื#อเสรมิการใชง้าน ซึ#งรา้นคา้สามารถเลอืกที#จะ
กําหนดเพื#อใชง้านหรอืไมก่ําหนดกไ็ด ้กลา่วคอื พารามเิตอรป์ระเภทนี(จัดทําขึ(นเพื#อเอื(ออํานวยใหร้า้นคา้สามารถใชง้านระบบ
ชําระเงนิของตนเองไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ ซึ#งพารามเิตอรเ์พิ#มเตมิมดัีงนี( 

พารามเิตอรนี์( เป็นตัวกําหนดใหเ้ว็บเพจสามารถแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษหรอืภาษาไทย 
ซึ#งตามหลัก การแสดงผลนี( จะยดึตามที#รา้นคา้กําหนดเอาไวก้่อนแลว้ในสว่นของระบบ Admin แตห่ากมกีารสง่พารามเิตอร ์

นการ แสดงผลใหมท่ันท ี

แสดงผลเป็นภาษาไทย   หรอื lang = “EN”  แสดงผลเป็นภาษาองักฤษ

สาเหตทุี#สรา้งพารามเิตอรนี์(ข ึ(น เพราะบางรา้นคา้จะมเีว็บไซดท์ี#สามารถแสดงผลไดท้ั (งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จงึสรา้ง
ดวกใหแ้กร่า้นคา้ ทําใหร้า้นคา้สามารถกําหนดพารามเิตอรเ์พิ#มเตมิไดเ้อง วา่

เป็นตัวกําหนดหน่วยของสกลุเงนิ  ซึ#งกเ็ป็นลักษณะเดยีวกบัเรื#องขอ
คอื รา้นคา้จะกําหนดหน่วยสกลุเงนิในระบบ admin เอาไวเ้ป็นหลักอยูก่อ่นแลว้ แตถ่า้มกีารสง่พารามเิตอร ์

ภายหลัง ระบบก็จะเปลี#ยนหน่วยสกลุเงนิใหม่ใหทั้นท ี

Baht,                         cc = “01” หน่วยเงนิ USD 

Yen,                          cc = “03” หน่วยเงนิ Singapore Dollar
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มาที%เว็บไซต ์

งไปใหร้า้นคา้ทางอเีมล ์ในวันลงทะเบยีนขอใชบ้รกิาร  

พารามเิตอรนี์, จะตอ้งเป็น
หมายเลขที%ไมซํ่,ากนัในการสั%งซื,อแตล่ะครั ,ง ไมเ่ชน่นั,น จะเกดิการซอ้นทับกันในรายการสั%งซื,อ พารามเิตอรนี์, มชีนดิ

ใชส้ําหรับใหร้ะบบสง่อเีมลย์นืยันเมื%อการชําระเงนิผา่นบัตร
100 ตัวอักษร 

เป็นรายละเอยีดสนิคา้ครา่วๆ สําหรับสรปุบอกใหล้กูคา้เขา้ใจวา่ กําลังจา่ยเงนิเพื%อซื,อสนิคา้อะไร 

เป็นมลูคา่รวมของสนิคา้ มชีนดิขอ้มูลเป็นตัวเลข และสามารถสง่พารามเิตอรนี์,เป็นจดุทศนยิมได ้

เป็นพารามเิตอรเ์พื%อเสรมิการใชง้าน ซึ%งรา้นคา้สามารถเลอืกที%จะ
กําหนดเพื%อใชง้านหรอืไมก่ําหนดกไ็ด ้กลา่วคอื พารามเิตอรป์ระเภทนี,จัดทําขึ,นเพื%อเอื,ออํานวยใหร้า้นคา้สามารถใชง้านระบบ

พารามเิตอรนี์, เป็นตัวกําหนดใหเ้ว็บเพจสามารถแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษหรอืภาษาไทย 
แตห่ากมกีารสง่พารามเิตอร ์

แสดงผลเป็นภาษาองักฤษ 

สาเหตทุี%สรา้งพารามเิตอรนี์,ขึ,น เพราะบางรา้นคา้จะมเีวบ็ไซดท์ี%สามารถแสดงผลไดทั้,งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จงึสรา้ง
ดวกใหแ้ก่รา้นคา้ ทําใหร้า้นคา้สามารถกําหนดพารามเิตอรเ์พิ%มเตมิไดเ้อง วา่

งกเ็ป็นลักษณะเดยีวกบัเรื%องของภาษาใน
เอาไวเ้ป็นหลักอยูก่อ่นแลว้ แตถ่า้มกีารสง่พารามเิตอร ์cc เขา้มา

Singapore Dollar 
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cc = “04” หน่วยเงนิ Hongkong Dollar,     cc = “

cc = “06” หน่วยเงนิ GBP (Pound),           cc = “07” 

cc = “08” หน่วยเงนิ Swiss Franc

เหตผุลก็คลา้ยกับในขอ้ 1. คอื รา้นคา้บางรา้นคา้มสีนิคา้ที#มคีวามหลากหลายในหน่วยของสกลุเงนิ พารามเิตอรน์ี( จะทําให ้
รา้นคา้สามารถปรับหน่วยสกลุเงนิไดต้ามความตอ้งการ

 

3.postbackurl  เป็นพารามเิตอรท์ี#กําหนดขึ(นเพื#อรายงานผลการชําระเงนิกลับไปยังระบบชําระเงนิของรา้นคา้ ซึ#ง
พารามเิตอรน์ี(มกีารทํางานคอื เมื#อรา้นคา้ทําการสง่คา่พารามเิตอรห์ลักทั(งหมดเพื#อเชื#อมตอ่กับระบบ 
กําหนดเพื#อใชง้านพารามเิตอร ์postbackurl 
บัตรเครดติโดยการกรอกขอ้มูลบัตรเครดติของตนแลว้ 
รายงานผลการชําระเงนิยังระบบชําระเงนิของรา้นคา้โดยอัตโนมัต ิโดยอา้งองิตามคา่พารามเิตอร ์
ในกรณีนี( หากรา้นคา้ตอ้งการใชง้านพารามเิตอรเ์พิ#มเตมิตัวนี( รา้นคา้จะตอ้งสรา้ง 
กลับไปยังระบบชําระเงนิของตน และการสง่คา่พารามเิตอร ์
ประกอบกบัคา่พารามเิตอรท์ี#ตอ้งการรับกลับมายังระบบของ

- http://www.yourdomain.com/complete.php?rid=0003444

- http://www.yourdomain.com/compleate.php?rid=0003444?rid2=0003445

 *ขอ้สังเกต พารามเิตอรน์ี(จะสง่คา่กลับอยา่งอัตโนมัต ิซึ#งรา้นคา้สามารถดผูลการชําระเงนิไดจ้าก 

 

4.returnurl   เป็นพารามเิตอรท์ี#กําหนดขึ(นเพื#อกลับไปยัง
เว็บไซตไ์ดแ้สดงผลวา่การชําระเงนิสมบรูณ์แลว้ ตอ่มาก็จะแสดงสถานะ
เปลี#ยนไปแสดงผลเป็นหนา้ของ URL ตามที#ตั (งคา่ 
และสง่คา่มายังระบบของ THAIEPAY 
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Hongkong Dollar,     cc = “05” หน่วยเงนิ Euro Dollar 

GBP (Pound),           cc = “07” หน่วยเงนิ Australian Dollar

Swiss Franc 

รา้นคา้บางรา้นคา้มสีนิคา้ที#มคีวามหลากหลายในหน่วยของสกลุเงนิ พารามเิตอรนี์( จะทําให ้
รา้นคา้สามารถปรับหน่วยสกลุเงนิไดต้ามความตอ้งการ 

เป็นพารามเิตอรท์ี#กําหนดขึ(นเพื#อรายงานผลการชําระเงนิกลับไปยังระบบชําระเงนิของรา้นคา้ ซึ#ง
านคอื เมื#อรา้นคา้ทําการสง่ค่าพารามเิตอรห์ลักทั (งหมดเพื#อเชื#อมตอ่กับระบบ ePayment

postbackurl ไปดว้ยเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ่จากนั(นลกูคา้ทําการยนืยันการสั#งซื(อและชําระเงนิผา่น
บัตรเครดติโดยการกรอกขอ้มูลบัตรเครดติของตนแลว้ เมื#อการชําระเงนิ“สมบรูณ”์ ระบบ THAIEPAY จะทําการสง่คา่กลับไป
รายงานผลการชําระเงนิยังระบบชําระเงนิของรา้นคา้โดยอัตโนมัต ิโดยอา้งองิตามคา่พารามเิตอร ์postbackurl 

ในกรณีนี( หากรา้นคา้ตอ้งการใชง้านพารามเิตอรเ์พิ#มเตมิตัวนี( รา้นคา้จะตอ้งสรา้ง URL มาหนึ#ง URL เพื#อรับคา่พารามเิตอร์
กลับไปยังระบบชําระเงนิของตน และการสง่คา่พารามเิตอร ์postbackurl กส็ามารถทําได ้โดยการระบ ุURL

ประกอบกบัคา่พารามเิตอรท์ี#ตอ้งการรับกลับมายังระบบของ THAIEPAY   ยกตัวอยา่งเชน่  

http://www.yourdomain.com/complete.php?rid=0003444 

http://www.yourdomain.com/compleate.php?rid=0003444?rid2=0003445

คา่กลับอยา่งอัตโนมัต ิซึ#งรา้นคา้สามารถดผูลการชําระเงนิไดจ้าก URL ที#ระบไุว ้

เป็นพารามเิตอรท์ี#กําหนดขึ(นเพื#อกลับไปยัง URL ที#กําหนดคา่ไว ้หลังจากการชําระเงนิสมบรูณ์แลว้ โดยเมื#อหนา้
เว็บไซตไ์ดแ้สดงผลวา่การชําระเงนิสมบรูณ์แลว้ ตอ่มาก็จะแสดงสถานะ“รอ” ประมาณ 5 วนิาท ีหลังจากนั(นหนา้เว็บเพจกจ็ะ

ตามที#ตั (งคา่ returnurl ไว ้รา้นคา้ที#ตอ้งการใชง้านพารามเิตอรนี์( จะตอ้งระบ ุ
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Australian Dollar 

รา้นคา้บางรา้นคา้มสีนิคา้ที%มคีวามหลากหลายในหน่วยของสกลุเงนิ พารามเิตอรนี์, จะทําให ้

เป็นพารามเิตอรท์ี%กําหนดขึ,นเพื%อรายงานผลการชําระเงนิกลับไปยังระบบชําระเงนิของรา้นคา้ ซึ%ง
ePayment โดยมกีาร

ไปดว้ยเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ่จากนั,นลกูคา้ทําการยนืยันการสั%งซื,อและชําระเงนิผา่น
จะทําการสง่คา่กลับไป

postbackurl ที%กําหนดไว ้
เพื%อรับคา่พารามเิตอร์

URL ที%สรา้งขึ,นนั,น

http://www.yourdomain.com/compleate.php?rid=0003444?rid2=0003445 

ที%ระบไุว ้

ที%กําหนดคา่ไว ้หลังจากการชําระเงนิสมบรูณ์แลว้ โดยเมื%อหนา้
วนิาท ีหลังจากนั,นหนา้เวบ็เพจกจ็ะ

ไว ้รา้นคา้ที%ตอ้งการใชง้านพารามเิตอรนี์, จะตอ้งระบ ุReturn URL 
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ตวัอยา่งโคด้ HTML สําหรบัสง่คา่เขา้ระบบ

ดา้นลา่งนี( เป็นตัวอยา่งโคด้ HTMLที#เขยีนขึ(นเพื#อใชท้ดสอบ การสง่คา่ 
รา้นคา้ตอ้งการใชง้านโคด้นี( โปรดใสพ่ารามเิตอร ์
ดําเนนิการทดสอบ 

 

<html><head><title>EPAYLINK Testing</title><

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<form method="post" 

action="https://www.thaiepay.com/epaylink/payment.aspx">

  <input type="hidden" name="refno" value="99999">

  <input type="hidden" name="merchantid" value="">

  <input type="hidden" name="c

  <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>

 

THAIEPAY ไดทํ้าการพัฒนาโมดลูสําหรับเชื#อมตอ่ระบบชําระเงนิของ 
OsCommerce โดยรา้นคา้สามารถทําการตดิตั(งระบบ
เชื#อมตอ่กบัระบบOsCommerce” ไดท้ี#เวบ็ไซต ์
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สําหรบัสง่คา่เขา้ระบบ 

ที#เขยีนขึ(นเพื#อใชท้ดสอบ การสง่คา่ (พารามเิตอร)์ ไปยังระบบ 
รา้นคา้ตอ้งการใชง้านโคด้นี( โปรดใสพ่ารามเิตอร ์merchantid และ customeremail ของตัวเองลงไป แลว้จงึคอ่ย

<html><head><title>EPAYLINK Testing</title></head> 

<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 

://www.thaiepay.com/epaylink/payment.aspx"> 

<input type="hidden" name="refno" value="99999"> 

<input type="hidden" name="merchantid" value=""> 

<input type="hidden" name="customeremail" value=""> 

<input type="hidden" name="productdetail" value="Testing Product"> 

<input type="hidden" name="total" value="400"> 

<input type="submit" name="Submit" value="Comfirm Order"> 

</form></body></html> 

มดลูสําหรับเชื#อมตอ่ระบบชําระเงนิของ THAIEPAYกบัระบบอคีอมเมริช์ ของ
โดยรา้นคา้สามารถทําการตดิตั (งระบบ OsCommerceไดอ้ยา่งงา่ยดาย และสามารถดาวน์โหลด 

ไดท้ี#เว็บไซต ์www.thaiepay.com  
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ไปยังระบบ ePayment หาก
ของตัวเองลงไป แลว้จงึคอ่ย

กบัระบบอคีอมเมริช์ ของ
ไดอ้ย่างงา่ยดาย และสามารถดาวน์โหลด “โมดลูเพื%อ
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การตดิต ั"งโมดลูเพื�อเชื�อมตอ่ระบบ 

 

1. คัดลอกโปรแกรม OsCommerce ไปตดิตั (งในโฟลเดอรท์ี#กําหนด หลังจากนั(นเขา้มาทําการปรับแตง่ในสว่นของ
ผูจั้ดการระบบ (Administrator) ซึ#งทําการตดิตั (งโดยคลกิที#ปุ่ ม 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. จากภาพ ไดแ้สดงคา่เร ิ#มตน้หลังจากทําการตดิตั (ง รา้นคา้ตอ้งระบคุา่ตา่ง ๆ ใหถ้กูตอ้ง
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การตดิต ั�งโมดลูเพื�อเชื�อมตอ่ระบบ ePayment กบัระบบ OsCommerce 

ไปตดิตั(งในโฟลเดอรท์ี#กําหนด หลังจากนั(นเขา้มาทําการปรับแตง่ในสว่นของ
ซึ#งทําการตดิตั(งโดยคลกิที#ปุ่ ม “Install”   

จากภาพ ไดแ้สดงคา่เร ิ#มตน้หลังจากทําการตดิตั(ง รา้นคา้ตอ้งระบคุา่ตา่ง ๆ ใหถ้กูตอ้ง 
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ไปตดิตั ,งในโฟลเดอรท์ี%กําหนด หลังจากนั,นเขา้มาทําการปรับแตง่ในสว่นของ
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3. กําหนดคา่ merchantid - - จากภาพตัวอยา่งดา้นลา่ง กําหนดใหค้า่ 
กําหนดเพื#อใชง้านโมดลู THAIEPAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

4. เมื#อรา้นคา้ทําการตดิตั (งโปรแกรม OsCommerce

ตัวอยา่งเชน่ คา่ของพารามเิตอร ์merchantid 
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จากภาพตัวอยา่งดา้นลา่ง กําหนดใหค้า่ merchantid มคีา่เทา่กับ 
THAIEPAY โดยเลอืกที# “True”       

                                                                              

OsCommerce เรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงสถานะของคา่ตา่ง ๆ ที#ทําการตดิตั (ง
merchantid ดังรปู เป็นตน้ 
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มคีา่เทา่กับ 00000500 และให ้

เรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงสถานะของคา่ตา่ง ๆ ที%ทําการตดิตั ,ง
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5. รา้นคา้สามารถทดสอบการเชื#อมตอ่ไดโ้ดยการใชง้าน 
แสดงวธิกีารชําระเงนิซึ#งมรีายละเอยีดของ 
จากนั(นรา้นคา้กจ็ะสามารถใชร้ะบบ OsCommerce 

สามารถเขา้สูร่ะบบของ THAIEPAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบการใชง้าน 

ระบบชําระเงนิผา่นบัตรเครดติของ THAIEPAY 

ชําระเงนิของเรา เพื#อใหร้า้นคา้สามารถทําการทดสอบการสง่คา่พารามเิตอรต์า่ง ๆ ตลอดจนเหน็การทํางานของระบบ
THAIEPAY ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ รา้นคา้สามารถทดสอบการใชง้าน โดยการกรอกขอ้มลู

บัตรเครดติที#ใชท้ดสอบ หลังจากนั(นกดปุ่ ม 
ชําระเงนิภายใน 2-3 วนิาท ี
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รา้นคา้สามารถทดสอบการเชื#อมตอ่ไดโ้ดยการใชง้าน Oscommerce และเมื#อกดที#ปุ่ ม“Check Out”

แสดงวธิกีารชําระเงนิซึ#งมรีายละเอยีดของ THAIEPAYรวมอยูด่ว้ย ใหเ้ลอืกใชง้าน THAIEPAY 

OsCommerce รว่มกับ ระบบ THAIEPAY ไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ ซึ#งลกูคา้ของรา้นคา้กจ็ะ
THAIEPAY เพื#อยนืยันการสั#งซื(อ และชําระเงนิผา่นบัตรเครดติออนไลน์ได ้ตามภาพดา้นลา่ง

THAIEPAY มหีมายเลขบัตรเครดติเพื#อใชใ้นการทดสอบการทํางานของระบบ
ชําระเงนิของเรา เพื#อใหร้า้นคา้สามารถทําการทดสอบการสง่คา่พารามเิตอรต์า่ง ๆ ตลอดจนเหน็การทํางานของระบบ

รา้นคา้สามารถทดสอบการใชง้าน โดยการกรอกขอ้มลู 

บัตรเครดติที#ใชท้ดสอบ หลังจากนั(นกดปุ่ ม “Submit” ระบบจะทําการตรวจสอบขอ้มูลบัตรเครดติ และแจง้ผลการ
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“Check Out”เพื%อชําระเงนิ ระบบจะ
THAIEPAY จากนั,นยนืยันการชําระเงนิ

ไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ ซึ%งลกูคา้ของรา้นคา้กจ็ะ
เพื%อยนืยันการสั%งซื,อ และชําระเงนิผ่านบัตรเครดติออนไลนไ์ด ้ตามภาพดา้นลา่ง 

มหีมายเลขบัตรเครดติเพื%อใชใ้นการทดสอบการทํางานของระบบ
ชําระเงนิของเรา เพื%อใหร้า้นคา้สามารถทําการทดสอบการสง่คา่พารามเิตอรต์า่ง ๆ ตลอดจนเหน็การทํางานของระบบ 

ระบบจะทําการตรวจสอบขอ้มูลบัตรเครดติ และแจง้ผลการ


