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How to Access E-Payment

This is a user guide of Thailand’s market for completing E-Payment with ONE. This may or may not be applicable 
to your country.
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Access E-Payment Portal

Access Link E-Payment Portal https://th.one-line.com/ Click on E-Payment sub-menu from the main menu.

By clicking E-Payment Portal link you will be directed to ONE E-Payment system.
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How to register 
Payment
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How to register Payment

“New Payment Registration“ Click on the "Payment Registration" button to log in to the payment registration.
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How to register Payment
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1 2 3

Please note: If you wish to issue a receipt whose name is not the same as the Invoice you received, 

please contact the Documentation Department or Customer Service Department to correct the invoice 1 
business day before making payment in advance.

Step 1: Fill User’s information

1. Company name: Input your company name. The max is 200 characters.

2. Email Address: Input your email address to receive Payment Registration information.

3. Contact number: Input your contact number so that we can contact you if there is any issues.
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How to register Payment

Step 2: Fill in Payment details

8
EN TH

1 2 3 4

5 6

8



How to register Payment
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Step 2: Fill in Payment details

1. Invoice No: Input Invoice No. you would like to pay. The maximum per payment registration is 450 Invoices.

2. Currency: Currency is set as the local currency of the country users belonged to.

3. Amount: Amount for each Invoice.

4. Remark: Input remark, if any, which may be reference information of this Invoice.

5. Download template: If you click on ‘download template’, an excel worksheet will be downloaded so that you 
can fill in those data of Invoice No, Amount, and Remark and upload it by using the ‘Batch upload’ button.

6. Batch upload: Once you finish fill in on the excel sheet, you can upload it into the system by clicking on ‘Batch 
upload’. If the batch upload is done, the data in the excel sheet will be presented on the payment page.



How to register Payment
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Step 2: Fill in Payment details

7. Total amount: Total amount of all the Invoice No. will be displayed in the 'Total Amount' list.

    The maximum amount cannot be exceeded. Will be determined by your bank account

8. Save and Proceed to Pay: After the above items all filled in, then click on

     ‘Save and Proceed to Pay’ button in order to move on to the next steps. Then, it will direct you to the

     ‘Pay Proceed’ page, which will be explained below in more detail.

Please Note: 
● Withholding Tax : If you have withholding tax, you pay off the net amount (after withholding tax).

● Bank charge : If you have bank charges. To be paid along with the freight/expenses too.



How to register Payment

Step 2: Fill in Payment details

9. Save and Email: If you want to save it temporarily and proceed with the payment later, you can use 
‘Save and Email’. Once it's clicked, a pop-up window will appear, and it shows your Payment 
Registration No. , which is automatically generated. After Payment Registration No. is generated, the 
portal will save it and send notification mail to you.
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How to register Payment

When Payment Registration No. is generated from the E-Payment system successfully, you will receive an alert 
mail addressed to the email address you inputted in the page of ‘Let’s register your payment’. Below is the 
sample. And, you can find Payment Registration No. and the other information you keyed in.
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How to proceed 
Payment
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How to proceed Payment

The system will direct you to the "Proceed to checkout" if the previous step was successful. You can click on the 
button. "Payment proceed" back to the main payment page. This opens a new page for payments.
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How to proceed Payment

Step 1: Fill in Payment Registration details
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How to proceed Payment
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Step 1: Fill in Payment Registration details

1. Payment Registration No.: Input unpaid Payment Registration No. created earlier (or it will be shown 
automatically if you click 'Save and proceed to pay' from Payment Registration page). The page will show 
5 lines as default, but if you want to add more, you can click on the + icon.

2. Records: Records means the number of the Invoice No. inputted in the ‘Payment Registration’ page.

3. Currency: Currency is set as local currency.

4. Amount: Total amount is for all of the Invoice No.

5. Company Name: Company name is to fill out the page. Registration of your payment

6. Total: It shows the total cases of Invoice No. you inputted from the total limit which is 450.

7. Total Amount: Total amount is for all of the Payment Registration No.

8. Proceed to Pay: Once the above is all finished, you can click on ‘Proceed to Pay’ to move on to the next 
steps. Once it’s clicked, a pop-up window will appear.



How to proceed Payment

Step 2: Complete Payment

Click on "Confirm" to proceed with the payment.
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When you click on "Confirm" on Proceed to Pay, the system will navigate to the Payment Gateway for you to 
choose the payment method.

Please Note : When you complete the payment. Please send the withholding tax certificate together with a copy 

of the receipt instead other documents to the counter at channel 15 or send it by post to the address of the 
company.



How to proceed Payment

Please choose your preferable payment channel, bank and follow the instruction to complete the payment.

Note: If you want to cancel the payment, please click “Cancel” or “Back to merchant” and you will be routed to 
E-Payment Portal landing page.
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How to proceed Payment

03: Others: Terms of Use

● If you click on ‘Term of Use’ at the bottom of the page, the portal will open a new browser of Term of Use.

01: Setting: Country

● If you access the ePayment portal, the system will detect the country you’re located so it’ll be shown at the 
header of the page. And, according to it, the ePayment portal will decide the local currency.
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02: Others: Contact Us

● In case you need to contact ONE for E-Payment service, you can refer to an office address, contact 
number, email, and working hours by clicking on the ‘Contact Us’ icon. Users are presented with a 
‘Minimised View’ of Open Orders or submitted Bookings.
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คูมือผูใช E-Payment
สําหรับตลาดไทยเทานั้น

ลิขสิทธิ์ @ Ocean Network Express Pte. Ltd. สงวนลิขสิทธิ์



การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

นี่คือคูมือผูใชของตลาดประเทศไทยในการกรอก E-Payment กับ ONE สิ่งนี้อาจใชหรือไมมีผลกับประเทศของคุณ

เขาถึง 
E-Payment Portal

วิธีลงทะเบียนการชําระเงิน วิธีดําเนินการชําระเงิน
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เขาถึง 
E-Payment Portal
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เขาถึง E-Payment Portal

23
EN TH

ลิงคเขาสู E-Payment Portal https://th.one-line.com/ คลิกที่เมนูยอย E-Payment จากเมนูหลัก

เมื่อคลิกลิงก E-Payment Portal คุณจะเขาสูระบบ ONE E-Payment



วิธีลงทะเบียนการชําระเงิน
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วิธีลงทะเบียนการชําระเงิน

"การลงทะเบียนการชําระเงินใหม" คลิกที่ปุม "Payment Registration" เพื่อเขาสูการลงทะเบียนการชําระเงิน
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วิธีลงทะเบียนการชําระเงิน

1 2 3

โปรดสังเกตุ: กรณีที่ทานตองการออกใบเสร็จโดยชื่อไมตรงกับ Invoice (ใบแจงหนี้) ที่คุณไดรับ กรุณาติดตอแผนก
เอกสารหรือแผนกบริการลูกคาเพื่อแกไข Invoice (ใบแจงหนี้) กอนทําการชําระเงินลวงหนา 1 วันทําการ

ขั้นตอนที่ 1: กรอกขอมูลผูใช
1. Company Name : ใสชื่อบริษัทของคุณ สูงสุดคือ 200 อักขระ

2. Email Address    : ใสที่อยูอีเมลของคุณเพื่อรับขอมูลการลงทะเบียนการชําระเงิน

3. Contact Number : ใสหมายเลขติดตอของคุณเพื่อใหเราสามารถติดตอคุณไดหากมีปญหาใดๆ



ขั้นตอนที่ 2: กรอกรายละเอียดการชําระเงิน
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วิธีลงทะเบียนการชําระเงิน
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ขั้นตอนที่ 2: กรอกรายละเอียดการชําระเงิน
1. Invoice No : ใส Invoice No. (หมายเลขใบแจงหนี้) ที่ทานตองการชําระ สูงสุดตอการลงทะเบียนการชําระเงินคือ 450 

Invoices

2. Currency : สกุลเงินถูกกําหนดเปนสกุลเงินทองถิ่นของประเทศที่ผูใชเปนสมาชิก

3. Amount : จํานวนเงินสําหรับแตละ Invoice (ใบแจงหนี้)

4. Remark : ใสหมายเหตุ หากมี ซึ่งอาจเปนขอมูลอางอิงของ Invoice (ใบแจงหนี้) 

5. Download Template : หากคุณคลิกที่ 'ดาวนโหลดเทมเพลต' แผนงาน Excel จะถูกดาวนโหลดเพื่อใหคุณสามารถ
กรอกขอมูลของ Invoice No. (หมายเลขใบแจงหนี้), Amount และ Remark แลวอัปโหลดโดยใชปุม 'Batch upload'

6. Batch Upload : เมื่อคุณกรอกขอมูลในแผนงาน Excel เสร็จแลว คุณสามารถอัปโหลดเขาสูระบบโดยคลิกที่ 'การ
อัปโหลดเปนชุด' หากการอัปโหลดเปนชุดเสร็จสิ้น ขอมูลในแผนงาน Excel จะแสดงในหนาการชําระเงิน

วิธีลงทะเบียนการชําระเงิน
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ขั้นตอนที่ 2: กรอกรายละเอียดการชําระเงิน
7. Total Amount : จํานวนเงินทั้งหมดของ Invoice No. จะแสดงในรายการ 'Total Amount' ตองไมเกินจํานวนเงินสูงสุด 
ที่กําหนดโดยบัญชีธนาคารของคุณ

8. Save and Proceed to Pay : หลังจากกรอกรายการขางตนทั้งหมดแลว ใหคลิกที่ปุม 'บันทึกและดําเนินการชําระเงิน' 
เพื่อไปยังขั้นตอนตอไป จากนั้นระบบจะนําคุณไปหนา "ดําเนินการชําระเงิน" คําอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมดานลาง

วิธีลงทะเบียนการชําระเงิน

โปรดสังเกตุ:
● Withholding Tax : หากคุณมีภาษีหัก ณ ที่จาย ใหคุณชําระเงินจากยอดสุทธิ (หลังหักภาษี ณ ที่จายแลว)

● Bank charge : หากคุณมีคาธรรมเนียมธนาคาร ใหชําระมาพรอมคาระวางเรือ/คาใชจายดวย
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ขั้นตอนที่ 2: กรอกรายละเอียดการชําระเงิน
9. Save and Email : หากคุณตองการบันทึกชั่วคราวและดําเนินการชําระเงินในภายหลัง คุณสามารถใช "บันทึกและสง
อีเมล" เมื่อคลิกหนาตางจะปรากฏ และแสดงหมายเลขการลงทะเบียนการชําระเงินของคุณ ซึ่งระบบจะสรางขึ้นโดย
อัตโนมัติหลังจากสรางหมายเลขลงทะเบียนการชําระเงินแลว จะบันทึกและสงอีเมลแจงเตือนถึงคุณ

วิธีลงทะเบียนการชําระเงิน
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เมื่อสรางหมายเลขลงทะเบียนการชําระเงินจากระบบ E-Payment สําเร็จ คุณจะไดรับอีเมลแจงเตือนจากขอมูลที่คุณกรอก 

 'ลงทะเบียนการชําระเงินของคุณ' ดานลางเปนตัวอยาง และคุณสามารถคนหาหมายเลขลงทะเบียนการชําระเงินและขอมูลอื่น ๆ 
ที่คุณปอนได

วิธีลงทะเบียนการชําระเงิน



วิธีดําเนินการชําระเงิน
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การชําระเงิน
ระบบจะนําคุณไปยังหนา "ดําเนินการชําระเงิน" หากขั้นตอนกอนหนานี้ดําเนินการไดสําเร็จ คุณสามารถคลิกที่ปุม "ดําเนินการ
ชําระเงิน" กลับสูหนาหลักชําระเงิน ซึ่งเปนการเปดหนาใหมสําหรับการชําระเงิน 
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ขั้นตอนที่ 1: กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนการชําระเงิน

การชําระเงิน
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ขั้นตอนที่ 1: กรอกรายละเอียดการลงทะเบียนการชําระเงิน
1. Payment Registration No. : ใสหมายเลขการลงทะเบียนการชําระเงินที่ยังไมไดชําระเงินที่สรางไวกอนหนานี้ (หรือจะแสดง

โดยอัตโนมัติหากคุณคลิก 'บันทึกและดําเนินการชําระเงิน' จากหนาการลงทะเบียนการชําระเงิน) หนาจะแสดง 5 บรรทัดเปน
คาเริ่มตน แตถาคุณตองการเพิ่มเพิ่มเติม คุณสามารถคลิกที่ไอคอน +

2. Record : บันทึก หมายถึงหมายเลขของ Invoice ใบแจงหนี้ที่ไมไดใสไวในหนา 'การลงทะเบียนการชําระเงิน'

3. Currency : สกุลเงินถูกกําหนดเปนสกุลเงินทองถิ่น

4. Amount : จํานวนเงินทั้งหมดของ Invoice No. (หมายเลขใบแจงหนี้)

5. Company Name : ชื่อบริษัทคือการกรอกขอมูลหนา การลงทะเบียนการชําระเงินของคุณ

6. Total : จะแสดงกรณีรวมของ Invoice No. ที่คุณใสจากจํานวนจํากัดทั้งหมดคือ 450 Invoices

7. Total Amount : จํานวนเงินทั้งหมดของหมายเลขการลงทะเบียน

8. Proceed to Pay : เมื่อดําเนินการขางตนเรียบรอย คุณสามารถคลิกที่ 'ดําเนินการชําระเงิน' เพื่อไปยังขั้นตอนตอไป เมื่อคลิก

     หนาตางจะปรากฏหนาจอตามดานลาง

การชําระเงิน
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ขั้นตอนที่ 2: ชําระเงินเรียบรอย คลิกที่ "ยืนยัน" เพื่อดําเนินการชําระเงิน

เมื่อคุณคลิก "ยืนยัน" ที่ดําเนินการชําระเงิน ระบบจะนําทางไปยัง Payment Gateway เพื่อใหคุณเลือกวิธีการชําระเงิน

โปรดสังเกตุ : หลังจากคุณชําระเงินเรียบรอยแลว โปรดนําสงหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จายพรอมแนบสําเนาใบเสร็จแทน

                      เอกสารอื่นๆ ไดที่เคานเตอร ชอง 15 หรือสงทางไปรษณียมาตามที่อยูของบริษัทฯ 

วิธีดําเนินการชําระเงิน
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โปรดเลือกชองทางการชําระเงินที่คุณตองการ ธนาคาร และปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อชําระเงิน

หมายเหตุ: หากคุณตองการยกเลิกการชําระเงิน โปรดคลิก "ยกเลิก" หรือ "กลับไปที่ผูขาย" และคุณจะถูกนําไปยังหนา Landing Page 
ของ E-Payment Portal

วิธีดําเนินการชําระเงิน
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02: อื่นๆ: ติดตอเรา

● ในกรณีที่คุณจําเปนตองติดตอ ONE สําหรับบริการ E-Payment คุณสามารถดูที่อยูสํานักงาน เบอรติดตอ อีเมล และ
เวลาทําการไดโดยคลิกที่ไอคอน "ติดตอเรา" ผูใชจะไดรับ 'มุมมองยอ' ของคําสั่งซื้อที่เปดอยูหรือการจองที่สง

03: อื่นๆ: เงื่อนไขการใชงาน

● หากคุณคลิกที่ 'ขอกําหนดการใชงาน' ที่ดานลางของหนา Portal จะเปดเบราวเซอรใหมของขอกําหนดการใชงาน

01: การตั้งคา: ประเทศ

● หากคุณเขาใช E-Payment Portal ระบบจะตรวจหาประเทศที่คุณอาศัยอยู ดังนั้นประเทศจึงจะปรากฏที่สวนหัวของหนา 
และตามนั้น E-Payment Portal จะตัดสินใจเลือกสกุลเงินทองถิ่น

วิธีดําเนินการชําระเงิน


