วิธีการชําระเงินผานบริการ
บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด Merchant Code คือ 4140
การชําระคาบริการของนิสสัน ลิสซิ่ง ผานบริการ mPAY
1. ลูกคาตองเปนผูใชบริการในระบบ GSM Advance หรือ One-2-Call!
2. ลูกคาตองทําการสมัครเพื่อใชบริการ mPAY โดยกด *555 กอน จึงจะสามารถใชบริการ Bill Payment ได
3. ทานที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล จะไมสามารถสมัครใชบริการ Bill Payment ได
4. ลูกคาสามารถเลือกวิธีการชําระเงินไดจากกระเปาเงินสด mCASH และ บัญชีธนาคาร (Direct Debit) เทานั้น
5. ทานที่ตองการสมัครใชบริการ Bill Payment แตไดมีการเลือกวิธีตัดผานบัญชีธนาคารไว จะตองทําการยกเลิกการตัดผานบัญชี
ธนาคารกอน จึงจะสามารถลงทะเบียนสมัครใชบริการ Bill Payment ได
6. ทาง mPAY จะคิดคาธรรมเนียมการทํารายการกับทานรายการละ 20 บาท เมื่อไดมีการชําระในสวนของบริการ Bill Payment ที่
สําเร็จ ยกเวนในกรณีที่ทานมีการกดหมายเลขอางอิงผิด
7. การชําระคาบริการผาน mPAY ลูกคาสามารถกําหนดยอดการชําระเองได (สามารถกําหนดขั้นต่ําได)
วิธก
ี ารชําระเงิน
เมื่อลูกคาไดรับใบแจงชําระคาบริการจากบริษท
ั นิสสัน ลีสซึง่ (ประเทศไทย) จํากัด และตรวจสอบรายละเอียดในใบแจงชําระเงิน
ใหใชโทรศัพทเลขหมายที่ไดสมัครใชบริการ mPAY และมีเงินในกระเปาเงินสด mCASH หรือสมัครผูกบัญชีเงินฝากไวแลว โดย
ทําตามขั้นตอน ดังนี้
1) ลูกคากด * 555 * merchant code * Amount * Stang * Pin # แลวโทรออก
merchant code คือ 4140
เชน
ลูกคาตองการชําระ เปนจํานวนเงิน 15,000.00 บาท
โดย Pin ของลูกคาคือ 1234
*555*4140*15000*00*1234# แลวทําการโทรออก

ขั้นตอนที่ 1: กด *555, Code ผูใหบริการ,
าร, จํานวนเงิน และ PIN

1.Request ขอจายเงินใหกับ Nissan จํานวนเงิน
15,000.00 บาท โดยกดจากโทรศัพทมือถือ

*555*4140*
15000*00
*1234#

*555*4140*จํานวนเงินบาท*จํานวนเงินสตางค*PIN#

แลวกดปุมโทรออก!
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2) ที่หนาจอมือถือจะแสดงขอความ
กําลังทํารายการ กรุณาวางสายเพื่อรับ SMS แจงวิธีการกดชําระคาใชบริการ

ขั้นตอนที่ 1 (ตอ): กดวางสายหรือออกจากจอ เพื่อรอรับ SMS แจงวิธีการกดชําระขั้น
ตอไป

กดวางสาย เมื่อหนาจอโทรศัพทมือถือ
Pop up

ขอความตามดานลาง

Message:
กําลังทํารายการ

กําลังทํารายการ กรุณาวางสายเพื่อรับ
SMS แจงวิธีการกดชําระคาใชบริการ

กรุณาวางสายเพือ
่
รับ SMS แจงวิธีการ
กดชําระคาใชบริการ

3) ลูกคาจะไดรับ SMS
Nissan 15,000.00 บ. (คาบริการ 20 บาท) กด *555*4140*เลขที่สัญญา*เลขที่ลก
ู คา#
กดโทรออก
หมายเหตุ หมายเลขอางอิงที่ 1 คือ เลขที่สญ
ั ญา 15 หลัก
หมายเลขอางอิงที่ 2 คือ เลขทีล
่ ูกคา 8 หลักสุดทาย โดยดูจากใบแจงยอดทีต
่ องชําระเงิน
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4) ลูกคากด *555*4140*125921012345678*12345678# แลวทําการโทรออก

ขั้นตอนที่ 2: แจงหมายเลขอางอิง โดยกดตามที่ SMS แนะนํา แลวกดโทรออก
ระบบจะทําการเลือกหักเงินจากกระเปา mCASH โดยอัตโนมัตก
ิ อน

2. ทํารายการตอโดยกดตามที่ SMS
แนะนํา พรอมใสหมายเลขอางอิงของคุณ

*555*4140*
125921
012345678*
12345678#

Nissan 15,000.00 บ (คาบริการ 20 บ)
กด *555*4140*เลขที่สญ
ั ญา*เลขที่ลก
ู คา#
แลวปุมกดโทรออก!

5) ที่หนาจอมือถือจะแสดงขอความ
กําลังทํารายการ กรุณากดวางสายเพื่อรับ SMS ยืนยันการชําระเงิน

ขั้นตอนที่ 2 (ตอ): กดวางสาย/ออกจากหนาจอ
เพื่อรอรับผลการจายเงิน

กดวางสาย เมื่อหนาจอโทรศัพทมือถือ
Pop up ขอความตามดานลาง

Message:
mPAY กําลังดําเนินการ
กรุณาวางสาย เพือ
่ รับ SMS

mPAY กําลังดําเนินการ กรุณาวางสาย

ยืนยันการชําระเงิน

เพื่อรับ SMS ยืนยันการชําระเงิน

หมายเหตุ:

ตัวอยาง

- ระบบ mPAY จะทําการตัดเงินลูกคาจาก mCASH กอน โดยอัตโนมัติ
(จํานวนเงินต่ํากวา 100 บาท ตองจายผาน mCASH เทานั้น)
- ในกรณีลูกคามีเงินใน mCASH ไมพอใหระบบ mPAY ตัด
ระบบจะแสดงหนาจอแจงบัญชีธนาคาร(PI) อื่นๆ ที่ลูกคาสมัครแลว ใหลูกคาเลือก
หนาจอมือถือแจงบัญชีธนาคาร (PI)
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1. บัญชีธนาคาร A
2. บัญชีธนาคาร B
กดเลือกบัญชีธนาคารทีต
่ องการ
กรุณาเลือกบัญชี โดยกด *555* ลําดับบัญชี #
หากตองการเลือกบัญชี B ใหทําการกด *555*2# แลวโทรออก

ขั้นตอนที่ 3: กรณีจํานวนเงินในกระเปา mCASH ไมพอจาย
ใหกดเลือกบัญชีธนาคารที่ตอ งการใชตามคําแนะนํา และรอรับผลการจายเงิน
หนาจอมือถือจะปรากฏลําดับของบัญชีธนาคารที่ไดผูกบัญชีไวกับ mPAY

Message:
1 BAY S/A
2 UOB S/A
กรุณาเลือกบัญชีโดยกด
*555*ลําดับบัญชี#
โทรออก

3. วางสายแลวÆ เลือกบัญชี

*555*2#

ที่ ตองการใชจาย เชน UOB

*555*2#
แลวกดปุมโทรออก

6) ลูกคาจะไดรับ SMS แจงยืนยันการชําระเงิน
SMS รายการเรียบรอย: Nissan Ref1.125921012345678 Ref2.12345678 ราคา: 15,000.00 บาท 07/12/2007 18:01
TXID: 377744490 จาก UOB

ขั้นตอนที่ 3 (ตอ): รอรับ SMS ยืนยันผลการจายเงินจากบัญชีธนาคารทีไ่ ดเลือกไว
ระบบจะสง SMS ยืนยันการจายเงินเสร็จสิน
้

SMS ยืนยันการทํารายการจายเงินเรียบรอย
รายการเรียบรอย : Nissan
Ref1:125921012345678
Ref2:12345678 ราคา: 15,000.00 บ.
07/12/2007 18:01 TXID:377744490
จาก UOB

สิน
้ สุดการทํารายการ

คาธรรมเนียมในการใชบริการ: 20 บาท /รายการ
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