Verified by VISA คืออะไร
Verified by VISA (VBV) คือ ระบบรักษาความปลอดภัยประเภท 3D Secure ที่พฒ
ั นา โดย วีซา่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เพื่อ
ยกระดับความปลอดภัยให้ กบั การชาระเงินด้ วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์ เน็ตของคุณ โดยจะเพิ่มขันตอนในการยื
้
นยันตัวตน
ของผู้ถือบัตร ด้ วยรหัสผ่านส่วนตัว (Password) และข้ อความยืนยันส่วนตัว (Personal Assurance Message) ในทุกครัง้
ที่มีการทารายการชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่านบัตรเครดิตทางอินเตอร์ เน็ต ด้ วยวิธีการดังกล่าวจะสามารถ ป้องกันไม่ให้ ผ้ ู
ที่ไม่ใช่เจ้ าของบัตรเครดิต นาบัตรเครดิตของผู้อื่นมาใช้ เพื่อกระทาทุจริ ตและฉ้ อโกงต่างๆ ผ่านอินเตอร์ เน็ต
สาหรับผู้ถือบัตรเครดิต VISA Card สามารถติดต่อกับธนาคารผู้ออกบัตรเกี่ยวกับ Verified by VISA ได้ โดยตรง เพื่อให้
บัตรเครดิตของคุณปลอดภัยยิ่งขึ ้น

MasterCard Secure Code คืออะไร
MasterCard Secure Code เป็ นนวัตกรรมใหม่ ที่บตั รเครดิตในประเทศและมาสเตอร์ คาร์ ด อินเตอร์ เนชัน่ แนล ร่วมกัน
พัฒนาขึ ้น

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่านบัตรเครดิตทางอินเทอร์ เน็ต ด้ วยระบบการ

สอบถามรหัสผ่านส่วนตัว (Secure Code Password) และระบบการแสดงคาทักทายส่วนตัว (Personal Greeting) ในทุก
ครัง้ ที่มีการทารายการชาระค่าสินค้ า และบริ การผ่านบัตรเครดิตทางอินเตอร์ เน็ต
ขันตอนการสมั
้
ครใช้ บริ การ
1)
2)
3)
4)
5)

เลือกสมัครใช้ บริ การ
เลือกบริ การที่ต้องการสมัคร ตามประเภทของบัตรเครดิต
กรอกหมายเลขบัตรเครดิตแล้ วคลิก Next/หน้ าต่อไป
กรอกวันหมดอายุบตั ร วัน เดือน ปี เกิด วงเงินอนุมตั ิ และหมายเลขบัตรประชาชน หรื อ หมายเลขหนังสือเดินทาง
กาหนดข้ อความยืนยันส่วนตัวที่เรี ยกกว่า “Personal Assurance Message หรื อ PAM” สาหรับบัตรวีซา่ หรื อ
“Personal Greeting” สาหรับบัตรมาสเตอร์ การ์ ด และรหัสผ่านที่ต้องการ
6) กาหนดคาถามและคาตอบเพื่อใช้ ในการตังรหั
้ สใหม่ (ในกรณีที่ลมื รหัสผ่าน) พร้ อมกรอก e-mail address)
7) อ่านเงื่อนไขข้ อตกลง แล้ วทาเครื่ องหมาย √ ใน □ เพื่อยอมรับเงื่อนไข แล้ วคลิก Next/หน้ าต่อไป
8) เสร็ จสิ ้นการลงทะเบียน ท่านสามารถนารหัสผ่านไปใช้ ได้ ทนั ที่ นอกจากนี ้ ท่านยังสามารถนารหัสผ่านดังกล่าวไป
ใช้ ในการช็อปออนไลน์ในครัง้ ต่อๆ ไปโดยไม่ต้องทาการลงทะเบียนใหม่
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ขัน้ ตอนการสมัคร/เปิ ดใช้ บริการซือ้ สินค้ า หรือชาระค่ าสินค้ าทางอินเตอร์ เน็ตด้ วยบัตรเดบิ ต
ธนาคารกสิกรไทย
วิธีการสมัคร/เปิ ดใช้ บริการผ่ านเครื่องเอทีเอ็ม
สมัครบริ การและเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสาหรับการใช้ บริ การที่เครื่ องเอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย (K-ATM) ทัว่ ประเทศ ตังแต่
้
เวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น.
การสมัครใช้ บริ การ
1)
2)
3)
4)

เลือกเมนู “กองทุนรวม/สมัครบริ การ/K-Mobile Banking/อื่นๆ”
เลือกเมนู “บริ การซื ้อสินค้ าทางอินเทอร์ เน็ตด้ วยบัตรเดบิตกสิกรไทย”
เลือกเมนู “สมัครบริ การ”
ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก [เพื่อใช้ รับรหัสผ่านใช้ ครัง้ เดียว (OTP VbV : One Time Password Verified
by VISA) และบริ การ K-mAlert Debit Card Spending] แล้ วกดปุ่ ม “ตกลง”
5) อ่านเงื่อนไขและข้ อตกลงการสมัครใช้ บริ การ แล้ วกดปุ่ ม “ตกลง”
6) รับใบบันทึกรายการ พร้ อมรับ SMS ยืนยันการทารายการสมัครบริ การเสร็ จสมบูรณ์
วิธีการใช้ บตั รเดบิตซื ้อสินค้ า/บริ การทางอินเทอร์ เน็ต
1) เลือกชาระเงินด้ วยบัตรเครดิต หรื อ ด้ วยบัตรเดบิต วีซา่
2) ระบุหมายเลขบัตรเดบิต 16 หลัก ระบุรหัส CVV (หมายเลข 3 หลัก ด้ านหลังบัตร) และวันหมดอายุของบัตร
3) กด Request OTP เพื่อรับรหัสผ่านใช้ ครัง้ เดียว (OTP VbV : One Time Password Verified by VISA) และ
กรอกรหัสที่ได้ รับจาก SMS ในช่องที่ระบุ
4) กดยืนยันเพื่อชาระเงิน ระบบจะแสดงรายการเสร็ จสมบูรณ์
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วิธีการสมัคร/เปิ ดใช้ บริ การ Verified by VISA
Verified by Visa เป็ นบริ การที่ธนาคารกสิกรไทย และบริ ษัท Visa International ร่วมกันพัฒนาขึ ้นเพื่อช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยในการชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่าน K-Web Shopping Card โดยผู้ถือบัตร K-Web Shopping Card สามารถ
เลือกใช้ บริ การ Verified by Visa ได้ ถึง 2 วิธี
1. บริ การ Verified by Visa ด้ วยรหัสผ่านแบบธรรมดา Static Password (PIN) ท่านสามารถซื ้อสินค้ าและบริ การทาง
ออนไลน์ด้วยความมัน่ ใจพร้ อมกับความเป็ นส่วนตัว ด้ วยบริ การ Verified by Visa Password และข้ อความยืนยัน
ส่วนตัว (Personal Assurance Message: PAM) เพื่อให้ ทา่ นมัน่ ใจว่ากาลังทารายการผ่านร้ านค้ าออนไลน์ที่
ลงทะเบียนกับ Visa อย่างถูกต้ อง และร้ านค้ ามัน่ ใจว่าท่านคือผู้บตั รตัวจริ ง โดยเมื่อท่านลงทะเบียนกับ Verified by
Visa แล้ ว จะไม่มีใครสามารถใช้ หมายเลขบัตรของท่านเพื่อการใช้ จ่ายออนไลน์ได้ หากไม่มี Verified by Visa
Password
2. บริ การ Verified by Visa ด้ วยรหัสผ่านแบบใช้ ครัง้ เดียว (OTP: One-Time Password) บริ การ Verified by Visa ที่
เพิ่มระดับความปลอดภัยขึ ้นอีกขัน้ ด้ วยการส่งรหัสการทารายการแบบใช้ ครัง้ เดียว หรื อ OTP ผ่านทาง SMS ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตรที่ได้ ลงทะเบียนไว้ ในระบบในขณะที่ผ้ ถู ือบัตรทารายการซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ
ทางออนไลน์ แทนการใช้ Verified by Visa Password ที่กาหนดไว้ ตายตัว ทาให้ ผ้ ถู ือบัตรสามารถชาระค่าสินค้ าและ
บริ การออนไลน์ได้ อย่างปลอดภัยมากขึ ้น เพราะไม่ต้ องกังวลว่าผู้อื่นจะทราบ Verified by Visa Password และ
นาไปใช้ ทงยั
ั ้ งง่ายขึ ้นเพราะไม่จาเป็ นต้ องจารหัสผ่านที่ตนเองกาหนดไว้ อีกด้ วย
รายละเอียด
คุณสมบัติของผู้สมัครใช้ บริ การ Verified by Visa
เป็ นผู้ถือ K-Web Shopping Card ของธนาคารกสิกรไทย
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วิธีการสมัคร/เปิ ดใช้ บริ การ
สมัครใช้ บริ การ Verified by Visa แบบ Static Password (PIN) คลิก
https://rt03.kasikornbank.com/eweb/cardNumber.aspx เพื่อสมัครใช้ บริ การ Verified by Visa แบบ Static
Password
1) กรอกหมายเลขบัตร K-Web Shopping Card และข้ อมูลส่วนตัว
2) กาหนดข้ อความยืนยันส่วนตัว (PAM) ** และ Password ของท่าน
3) กาหนดคาถามช่วยจา และระบุ E-mail address ของท่าน
ท่านสามารถใช้ Verified by Visa Password ได้ ทนั ที หลังจากเสร็ จสิ ้นการลงทะเบียน
** ข้ อความยืนยันส่วนตัว (Personal Assurance Message: PAM) คือข้ อความที่ทา่ นกาหนดขึ ้นเอง ระหว่างการ
ลงทะเบียน และจะปรากฏบนหน้ าเว็บไซต์ในขณะที่ทา่ นทารายการ เพื่อให้ ทา่ นมัน่ ใจว่ากาลังทารายการผ่านร้ านค้ า

e-

Commerce ที่ลงทะเบียนกับ Visa International อย่างถูกต้ อง
สมัครใช้ บริ การ Verified by Visa แบบ OTP (One-Time Password) ขณะทารายการ ระบบจะแสดงหน้ าจอให้ สมัคร
บริ การ Verified by Visa กรอกข้ อมูลยืนยันความเป็ นเจ้ าของบัตรกาหนดข้ อความยืนยันส่วนตัว PAM (Personal
Assurance Message) เลือกภาษาของข้ อความ OTP ที่จะรับในโทรศัพท์มือถือ ระบุเบอร์ โทรศัพท์มือถือ แล้ วคลิก
“Validate Phone No” รอรับ OTP กรอก OTP แล้ วคลิก “Submit” ทารายการชาระเงินต่อไป
หมายเหตุ: กรณีที่ผ้ ถู ือบัตรที่ได้ ลงทะเบียน Verified by Visa แบบ Static Password (PIN) ไว้ แล้ ว ขณะทารายการ
ระบบจะแสดงหน้ าจอให้ เลือกสมัครใช้ บริ การ OTP (One Time Password) หรื อใช้ บริ การ Static Password (PIN)
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กรณีเลือกใช้ OTP
1)
2)
3)
4)
5)
6)

เลือกสมัครใช้ บริ การรหัสผ่านแบบใช้ ครัง้ เดียว ส่งผ่าน SMS (OTP: One-Time Password)
กรอกข้ อมูลยืนยันความเป็ นเจ้ าของบัตร
กาหนดข้ อความยืนยันส่วนตัว PAM (Personal Assurance Message)
เลือกภาษาของข้ อความ OTP ที่จะรับในโทรศัพท์มือถือ
ระบุเบอร์ มือถือ แล้ วคลิก “Validate Phone No” รอรับ OTP
กรอก OTP แล้ วคลิก “Submit” ทารายการชาระเงินต่อไป

กรณีเลือกใช้ Static Password (PIN) เหมือนเดิม**
1) กรอกรหัสผ่านทางหน้ าจอ
2) คลิก “Submit” ทารายการชาระเงินต่อไป
** ระบบจะแสดงหน้ าจอเชิญชวนให้ เลือกใช้ บริ การแบบ OTP 3 ครัง้ เท่านัน้ กรณีผ้ ถู ือบัตรเลือกที่จะไม่สมัคร บริ การแบบ
OTP 3 ครัง้ ระบบจะให้ ผ้ ถู ือบัตรใช้ บริ การ Verified by Visa แบบ Static Password (PIN) เหมือนเดิม **

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2381-8863 ถึง 5 ต่ อ 141-144

ขัน้ ตอนการสมัคร/เปิ ดใช้ บริการซือ้ สินค้ า หรือชาระค่ าสินค้ าทางอินเตอร์ เน็ตด้ วยบัตรเดบิต
ธนาคารกรุงเทพ
บัตร be1st (บีเฟิ ร์ส) มี 3 แบบ
1. บีเฟิ ร์ สทั่วๆ ไป มี csc 9 ตัวด้ านหลังบัตร ดูรูปตัวอย่าง
2. แบบ International มี csc 3 ตัว หลังบัตร
3. แบบไม่ มี csc ด้ านหลังบัตร - ให้ นาบัตรไปเปลีย่ นเป็ นรุ่นใหม่ โดยนาสมุดบัญชี บัตรประชาชน และบัตร Be1st ไป
ที่สาขาที่เปิ ดบัญชี ทาเรื่ องขอทาบัตรรุ่นใหม่ แบบมีเลข 3 ตัวหลังบัตร บางสาขาจะรับบัตรได้ เลย บางสาขาอาจจะ
ต้ องรอประมาณ 7 วัน

เลขบัตร 16 หลัก
วันเดือนปี ที่หมดอายุ
ชื่อเจ้ าของบัตร
เลข CSC 3 ตัว ท้ าย

ข้ อมูลของบัตรที่ต้องใช้
อยูด่ ้ านหน้ าบัตร (วงกลมที่ 1)
อยูด่ ้ านหน้ าบัตร (วงกลมที่ 2)
บัตรไม่มีวนั ที่ให้ ตงวั
ั ้ นหมดอายุเอง โดยตังปี
้ หมดอายุเกิน 4 ปี ขึ ้นไป
อยูด่ ้ านหน้ าบัตร (วงกลมที่ 3)
อยูด่ ้ านหลังบัตร (วงกลมที่ 4) ถ้ าไม่มี ให้ ลองใช้ 000

การเตรี ยมบัตร Be1st ให้ พร้ อมใช้ ในระบบออนไลน์
บัตร Be1st รุ่ นใหม่ ท่ มี ีเลข 3 ตัวหลังบัตร ก่อนนาไปสมัคร Paypal ต้ องทาขันตอนการ
้
Verified by Visa กับธนาคาร
กรุงเทพก่อน มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) กด 1 สาหรับภาษาไทย
2) กด 7 เพื่อสมัครใช้ บริ การ Verified by Visa
3) กด 1 ยืนยัน เพื่อทาการตังหมายเลขอ้
้
างอิงสาหรับลงทะเบียน Verified by Visa
4) กดหมายเลข 16 หลัก หน้ าบัตร Be1st ของคุณ
5) กดเลขบัตร เอทีเอ็ม 4 หลัก (หรื อรหัสลับส่วนตัว (PIN) ของคุณ กรณีทาบัตรมาใหม่ๆ)
6) กดตังหมายเลขอ้
้
างอิง 8 หลักที่คณ
ุ ต้ องการ และกด #
7) กดหมายเลขอ้ างอิง 8 หลั เดิมอีกครัง้ เพื่อทาการยืนยัน และ กด #
เป็ นอันเสร็ จสิ ้นการขอหมายเลขอ้ างอิง (Reference Code) นาเลขอ้ างอิง 8 หลักที่ตงเสร็
ั ้ จไป Verified by Visa
ที่ https://ipay.bangkokbank.com/bblenroll/bkkCard.aspx?pg=0
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การสมัคร Verified by Visa ด้ วยบัตร Be1st ผ่านลิ ้งค์ของธนาคาร มี 5 ขันตอน
้
1)
2)
3)




4)
5)

ใส่เลข 16 หลัก หน้ าบัตร Be1st กด next
Verify identity ตรงนี ้ให้ ใส่หมายเลขอ้ างอิง 8 หลัก ที่ตงไว้
ั ้ ทางโทรศัพท์ แล้ วกด next
Create password การตังรหั
้ สจะมีช่องให้ กรอก
ตังข้
้ อความอ้ างอิงเป็ นภาษาอังกฤษ แนะนาให้ ใส่คาว่า GDI
ตังรหั
้ ส 6 หลักเป็ นตัวเลขอย่างเดียว แล้ วกรอกรหัสซ ้า โดยทัง้ 2 ครัง้ ต้ องเหมือนกัน
กรอกอีเมล์ที่ติดต่อได้ สะดวก
เบอร์ โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ ระบบจะใส่ 0 ไว้ ให้ ใส่เลข 8....ต่อได้ เลย
Terms and Conditions เป็ นเงื่อนไขและข้ อตกลง เมื่ออ่านเสร็ จแล้ วกดยอมรับ แล้ วกด next
เสร็ จสมบูรณ์

ตัง้ วงเงินในการใช้ จ่ายสินค้ า โทรไปที่ 1333 อีกครัง้
1) กด 1 เลือกภาษาไทย
2) กด 3
3) กด 3 อีกครัง้
4) กดหมายเลขบัตร Be1st ที่อยูห่ น้ าบัตร 16 หลัก
5) กดเลขบัตรเอทีเอ็ม 4 หลัก
6) กด 2 เพื่อตังวงเงิ
้ น
7) กด 1 เพื่อตังวงเงิ
้ น 2 หมื่นบาท
หมายเหตุ: วงเงินที่ตงคื
ั ้ อ วงเงินที่จะใช้ จ่ายออนไลน์สงู สุดได้ ในแต่ละวัน แต่ต้องใช้ จ่ายไม่เกินยอดเงินคงเหลือในบัญชี
และสามารถเข้ ามาเปลีย่ น เพิ่มหรื อลดได้ ตลอดเวลา
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ขัน้ ตอนการสมัคร/เปิ ดใช้ บริการซือ้ สินค้ า หรือชาระค่ าสินค้ าทางอินเตอร์ เน็ตด้ วยบัตรเดบิต
ธนาคารกรุงไทย
1. บริ การ Verified by Visa ด้ วยรหัสผ่านแบบใช้ ครัง้ เดียว (OTP: One-Time Password)
บริ การ Verified by Visa ที่เพิ่มระดับความปลอดภัย ด้ วยการส่งรหัสการทารายการแบบใช้ ครัง้ เดียว หรื อ OTP ผ่าน
ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตรที่ได้ ลงทะเบียนไว้ ในระบบในขณะที่ผ้ ถู ือบัตรทารายการซื ้อ
สินค้ าหรื อบริ การทางออนไลน์ แทนการใช้ Verified by Visa Password ที่กาหนดไว้ ตายตัว ทาให้ ผ้ ถู ือบัตรสามารถ
ชาระค่าสินค้ าและบริ การออนไลน์ได้ อย่างปลอดภัยมากขึ ้น เพราะไม่ต้องกั งวลว่าผู้อื่นจะทราบ Verified by Visa
Password และนาไปใช้ ทังยั
้ งง่ายขึ ้นเพราะไม่จาเป็ นต้ องจารหัสผ่านที่ตนเองกาหนดไว้ อีกด้ วย
2. บริ การ Verified by Visa ด้ วยรหัสผ่านแบบธรรมดา Static Password (PIN)
ท่านสามารถซื ้อสินค้ าและบริ การทางออนไลน์ด้วยความมัน่ ใจพร้ อมกับความเป็ นส่วนตัว ด้ วยบริ การ Verified by
Visa Password และข้ อความยืนยันส่วนตัว (Personal Assurance Message: PAM) เพื่อให้ ทา่ นมัน่ ใจว่ากาลังทา
รายการผ่านร้ านค้ าออนไลน์ที่ลงทะเบียนกับ Visa อย่างถูกต้ อง และร้ านค้ ามัน่ ใจว่าท่านคือเจ้ าของบัตรตัวจริ ง โดย
เมื่อท่านลงทะเบียนกับ Verified by Visa แล้ ว จะไม่มีใครสามารถใช้ หมายเลขบัตรของท่านเพื่อการใช้ จ่ายออนไลน์
ได้ หากไม่มี Verified by Visa Password
สามารถเข้ าไปลงทะเบียนได้ ที่ https://www.vbv.ktb.co.th/DE_Visa/index.aspx
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