
คู่มือการใช้งาน

OT P
ONE TIME PASSWORD



สารบัญ

OTP คืออะไร

ขั้นตอนการสร้าง OTP

ขั้นตอนการใช้ API กับ OTP

 ตัวอย่างการขอรหัส OTP ด้วย API

 ตรวจสอบรหัส OTP ด้วย API
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OTP คอือะไร
OTP หรอื One Time Password คอื ชดุรหสัผ่านทีใชค้รงัเดยีวที่ทางระบบสรา้งขึ้น เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยั

ในการทาํธรุกรรมของลกูคา้ ทั้งการเขา้ใชง้าน website, mobile application หรอืการทาํธรุกรรมออนไลนอ่ื์นๆ ซึ่่งมีตวัเลขท่ีทางระบบ
สง่ไปยงั SMS เพื่อใชยื้นยนัตวับคุคล และ ชดุรหสัผา่นนีมี้อายใุนการยืนยนัตามที่ต้ังคา่ไวก้บัระบบ เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการทาํ
ธุรกรรม

ขัน้  ตอนการสรา้ง OTP
1. สมคัรสมาชิกของ thaibulksms.com

2. หากเป็นสมาชิกของ thaibulksms.com

เขา้ท่ี https://otp-manager.thaibulksms.com/login
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3.  หน้า Dashboard ของ OTP
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ล็อคอินด้วย Username และ
Password ของ ThaiBulkSMS

เพิ่ม App ของ OTPแสดงรายการของ
App ของ OTP



4.  สร้าง App ของ OTP

5.  หลังจากสร้าง App เสร็จจะได้ Key กับ Secret เพื่อนําไปใช้กับ API 

 สําหรับส่ง SMS OTP
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ชื่อของ App

อีเมลล์สําหรับไว้ติดต่อ

ชื่อ

จํานวนรหัสของ OTP

เทมเพลตข้อความ

ช่วง IP ท่ีเชื่อถือได้ซึ่งผู้ใช้ของคุณ
สามารถเข้าถึง OTP

ระยะหมดอายุของรหัส OTP

ตัวอย่างข้อความท่ีจะส่ง OTP

App Key กับ App Secret
สําหรับติดต่อด้วย API



ขัน้  ตอนการใช ้API  กบั OTP
- ตวัอย่างการขอ รหสั OTP ดว้ย API

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://otp.thaibulksms.com/v2/otp/request',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS => array('key' => 'ใส ่OTP api key','secret' => 'ใส ่OTP api secret','msisdn' => 'เบอรป์ลายทาง'),

));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

ตวัอย่างโคด้ PHP

{
    "status": "success",
    "token": 
"ynwQMZxd73mvV0Aslf8Jrj9Bbq2G56LA",
    "refno": "19OIB"
}

ผลท่ีไดจ้ากการสงขอรหสั OTP
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ขอ้ความ SMS ท่ีไดจ้ากการขอรหสั OTP

- ตรวจสอบรหสั OTP ดว้ย API

<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => 'https://otp.thaibulksms.com/v2/otp/verify',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => '',
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
CURLOPT_POSTFIELDS => array('key' => 'key','secret' => 'secert','token' => 'token_form_response','pin' => 'code otp'),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;

       ตวัอยา่งโคด้ PHP
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{
   "status": "success",
 "message": "Code is correct."

}

ผลท่ีไดจ้ากการสง่รหสั OTP ตรวจเช็คกบั API
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