คำถำมคำตอบกำรให้บริกำรโอนเงินแบบ “พร้อมเพย์ - PromptPay”
คำถำม
10 คำถำมยอดฮิต
1. บริกำรพร้อมเพย์ดีอย่ำงไร
บังคับให้ทุกคนต้อง
ลงทะเบียนหรือไม่

คำตอบ
- บริกำรพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือเดิมใช้ชื่อว่ำ เอนี่ ไอดี (Any ID) เป็น
ทำงเลือกในกำรให้บริกำรรับ-โอนเงินระหว่ำงกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชี
เงินฝำกธนำคำร ใช้เพียงแค่หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ เลขประจำตัว
ประชำชน ทำให้กำรโอนเงินผ่ำนบริกำรพร้อมเพย์มีควำมสะดวกและปลอดภัย
โดยจะให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร คือ Mobile Banking, Internet
Banking และ ตู้ ATM ทั้งนี้ การให้บริการพร้อมเพย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชาระเงินของประเทศไทย
- พร้อมเพย์เป็นบริกำรทำงเลือกให้ประชำชน โดยทุกคนไม่จำเป็นต้องมำลงทะเบียน
แต่ผู้ที่มีกำรโอนเงินรับเงินบ่อย ๆ ควรมำลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์ เพราะจะได้รับ
ประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมาก อย่างไรก็ดี บริการโอนเงินแบบเดิมก็ยังมีอยู่
- ในระยะแรกจะเป็นกำรลงทะเบียนเพื่อให้บริกำรรับ-โอนเงินระหว่ำงบุคคลก่อน
โดยมีค่ำธรรมเนียม ดังนี้
มูลค่ำกำรโอน / รำยกำร
ไม่เกิน 5,000 บาท
มากกว่า 5,000 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 – 100,000 บาท
มากกว่า 100,000 – วงเงินสูงสุดที่กาหนด *
* วงเงินสูงสุดตามที่แต่ละธนาคารกาหนด

2. บริกำรพร้อมเพย์ปลอดภัย หรือไม่
-

ค่ำธรรมเนียม / รำยกำร
ฟรี
ไม่เกิน 2 บาท
ไม่เกิน 5 บาท
ไม่เกิน 10 บาท

บริกำรพร้อมเพย์เป็นระบบที่มีควำมปลอดภัยสูงตำมมำตรฐำนสำกล และอยู่
ภำยใต้กำรกำกับดูแลของธนำคำรแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับระบบกำรโอนเงิน
ประเภทต่ำง ๆ ที่มีให้บริกำรอยู่ในปัจจุบัน
ระบบพร้อมเพย์มีกำรดูแลควำมปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนกำรลงทะเบียนที่รัดกุม
กำรพัฒนำระบบกลำงที่มั่นคงปลอดภัย และกำรใช้งำนของประชำชนผู้โอนเงิน
อย่ำงถูกต้อง
ลงทะเบียนรัดกุม : ธนำคำรจะมีกำรตรวจสอบตัวตนของลูกค้ำและควำมเป็น
เจ้ำของหมำยเลขโทรศัพท์มือถืออย่ำงรัดกุม นอกจากนี้ ธปท. ได้กาชับให้ธนาคาร
ปฎิบัติตามแนวทางที่กาหนดในการรับลงทะเบียนพร้อมเพย์ ซึ่งได้ออกไปเมื่อวันที่
29 มิ.ย. 59 เพื่อให้การลงทะเบียนมีความปลอดภัย เป็นมาตรฐาน และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมทั้ง ธปท. มีการตรวจสอบขั้นตอนและการควบคุมดูแล
ระบบการลงทะเบียนพร้อมเพย์เป็นการเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจในความมั่นคงปลอดภัย
และความพร้อมใช้งาน
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คำถำม

คำตอบ
ระบบกลำงมั่นคงปลอดภัย : พร้อมเพย์เป็นระบบที่พัฒนำเพิ่มจำกระบบโอนเงินที่
ใช้อยู่ปัจจุบัน จึงมีควำมปลอดภัยไม่ด้อยกว่ำบริกำรโอนเงินในปัจจุบัน เป็นระบบ
ทีเ่ ชื่อมระหว่างธนาคารและผู้ให้บริการระบบกลางพร้อมเพย์ของประเทศไทย คือ
บริษัท NITMX จึงเป็นระบบปิดที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล คนภายนอกไม่สามารถต่อเข้ากับระบบนี้ผ่านช่องทาง Internet
ทั่วไปได้ และ ธปท. ได้ติดตามดูแลการพัฒนาระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้วย
นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมการรองรับในด้านความปลอดภัย รวมถึงการดูแลระบบ
สารสนเทศ (IT) ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานความถูกต้อง ความพร้อม
ใช้ของระบบ การดูแลการเข้าถึงข้อมูล การสารองข้อมูล การมีแผนรองรับกรณี
ฉุกเฉินด้วย
ระบบกลางของพร้อมเพย์ ได้ถูกออกแบบและพัฒนำโดยบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนระบบกำรชำระเงิน และเป็นผู้พัฒนำระบบกำรชำระเงินที่ใช้ในประเทศต่ำง ๆ
โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงระดับสากล และยังมีระบบติดตามและป้องกันการ
ทุจริตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วย
ทั้งนี้ ผู้ให้บริกำรระบบกลำง ได้ให้บริกำรโดยระบบที่มีมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ตำมมำตรฐำน ISO-27001 ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระบบสากล และมีการตรวจสอบประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอกที่
ได้รับการรับรองอีกชั้นหนึ่ง
ประชำชนโอนเงินอย่ำงถูกต้อง : นอกเหนือจากความปลอดภัยของระบบกลางแล้ว
ได้มีการออกแบบความปลอดภัยในส่วนของกระบวนการเข้าใช้งาน กล่าวคือ
ผู้ใช้บริกำรที่ทุกธนำคำร จะต้องมีกำรใส่เลขรหัสหรือ Password และมีกำรยืนยัน
รำยกำรก่อนทำกำรโอนทุกครั้ง

3. ผู้ใช้บริกำรพร้อมเพย์ต้อง
ลงทะเบียนบริกำรพร้อม
เพย์หรือไม่

- ผู้โอนเงิน ถึงแม้ว่ำไม่ได้ลงทะเบียนบริกำรพร้อมเพย์ ก็สำมำรถโอนเงินด้วยพร้อม
เพย์ได้ แต่ผู้รับโอนต้องลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์แล้ว ผู้โอนเงินจึงสามารถโอน
ผ่านพร้อมเพย์ด้วยค่าธรรมเนียมใหม่ได้
- ผู้รับโอนเงิน จะต้องลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีธนำคำรของตนเองกับหมำยเลข
โทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชำชนก่อน และแจ้งหมายเลขดังกล่าวให้ผู้โอน
ทราบ เพื่อรับเงินเข้าบัญชีที่ได้ผูกไว้

4. ผู้ที่มีบัญชีเงินฝำกธนำคำร - สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝำกธนำคำรหลำยบัญชี ไม่จำเป็นต้องมำลงทะเบียนพร้อม
หลำยบัญชี จำเป็นต้องมำ
เพย์ทุกบัญชี แต่อำจเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งไว้สำหรับรับเงินด้วยพร้อมเพย์ก็ได้
ลงทะเบียนพร้อมเพย์ทุก
หรือในกรณีที่อยากใช้พร้อมเพย์กับหลายบัญชี ก็สามารถเลือกผูกเลขประจาตัว
บัญชีหรือไม่
ประชาชนกับบัญชีที่ 1 และผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับบัญชีที่ 2 ก็ได้ แต่ต้อง
ระวังว่าหมายเลขเดียวกันผูกซ้าเกินกว่า 1 บัญชีไม่ได้
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คำถำม
คำตอบ
5. กำรทีผ่ ู้อื่นรู้เลขประจำตัว - กรณีนี้ไม่สำมำรถทำได้ เนื่องจำกกำรผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชำชน หรือ
ประชำชน หรือหมำยเลข
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือนั้น ทำเพื่อกำรรับเงินได้สะดวก กำรโอนเงินออกจำก
โทรศัพท์มือถือของเรำ จะ
บัญชีไม่มีอะไรเปลีย่ นจำกเดิม หากโอนโดยใช้ Mobile Banking หรือ Internet
เอำไปโอนเงินออกจำก
Banking ก็ต้องมี Username / Password หรือหากโอนที่ ATM ก็ต้องมีบัตร ATM
บัญชีเรำได้หรือไม่
และรหัสผ่าน จึงจะโอนเงินออกไปได้ หรือการถอนเงินที่สาขา ก็ต้องมีลายเซ็น ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับ เลขประจาตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือแต่อย่างใด
- กำรนำหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของผู้อื่นไปแอบอ้ำงลงทะเบียนผูกบัญชีของตนเอง
เพื่อขโมยเงินมำ ก็ไม่สำมำรถทำได้ เนื่องจากธนำคำรจะมีระบบรักษำควำม
ปลอดภัยหลำยชั้น เช่น การตรวจสอบลูกค้า (Know Your Customer : KYC) ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด และกำรตรวจสอบควำมเป็นเจ้ำของ ของหมำยเลข
โทรศัพท์มือถือและตัวเครื่องในขั้นตอนกำรลงทะเบียน นอกจากนี้ ข้อมูลของผู้
ลงทะเบียนดังกล่าวต้องมีควำมถูกต้องตรงกันกับข้อมูลในบัญชีเงินฝำกธนำคำรด้วย
6. กำรใช้บริกำรพร้อมเพย์มี
ข้อควรปฏิบัติ / ควรระวัง
อย่ำงไรบ้ำง

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้รับโอนเงิน
- ในการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ ผู้รับโอนเงินต้องลงทะเบียนให้สาเร็จ ก่อนแจ้ง
เลขประจาตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ผู้โอนเงิน
- 1 หมายเลข ผูกได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น อย่าใช้หมายเลขเดียวกันลงทะเบียนซ้ากับ
หลายธนาคารจะทาให้การลงทะเบียนไม่สาเร็จ
- หำกต้องกำรเปลี่ยนบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่ได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไว้กับทั้งเลข
ประจำตัวประชำชน และ / หรือ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ต้องไปยกเลิกกำร
ลงทะเบียนกับธนำคำรที่เคยผูกบัญชีไว้ก่อน แล้วจึงไปลงทะเบียนผูกบัญชีกับ
ธนำคำรใหม่
- กรณีเปลี่ยน / ยกเลิกหมำยเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไว้แล้ว
ต้องไปยกเลิกกำรลงทะเบียนกับธนำคำรที่เคยผูกบัญชีไว้โดยเร็ว และหากลูกค้า
ยังต้องการใช้บริการพร้อมเพย์ ต้องนาหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ไปลงทะเบียนใหม่กับ
ธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้โอนเงิน
- ก่อนโอนเงินขอให้ ตรวจสอบชื่อ-นำมสกุล ผู้รับโอนเงินให้ถูกต้องก่อนยืนยันกำร
โอนเงินทุกครั้ง
ข้อควรระวังโดยทั่วไปของกำรใช้บริกำรพร้อมเพย์
- ควรระมัดระวังรักษำอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ Mobile Device ที่ใช้
เชื่อมต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์เป็นอย่ำงดี เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอำไปใช้งำน
เช่นเดียวกับการดูแลบัตรเครดิตหรือบัตร ATM ที่ผ่านมา
- ผู้โอนเงินควรเรียนรู้ ศึกษำ วิธีกำรใช้งำนอย่ำงปลอดภัย เช่น การตรวจสอบข้อมูล
ให้ถูกต้องก่อนการยืนยันการโอนเงิน
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คำถำม

คำตอบ
- ควรมีควำมระมัดระวังในกำรตั้งรหัส Username / Password ให้คาดเดาได้ยาก
และไม่บอกรหัส Username / Password กับผู้อื่น หรือเขียนเอาไว้ในที่เปิดเผย
ที่ผ่านมาปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น มักมีสาเหตุจากการหลอกลวงโดยคน ไม่ใช่เรื่องของ
ระบบงาน จึงต้องระมัดระวังกลโกงต่าง ๆ ให้โอนเงินไปให้ หรือหลอกขอข้อมูลรหัส
Username / Password

7. หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
แบบเติมเงิน (Prepaid)
สำมำรถใช้ในกำร
ลงทะเบียนได้หรือไม่ และ
จะตรวจสอบควำมเป็น
เจ้ำของหมำยเลข
โทรศัพท์มือถือได้อย่ำงไร

- หมำยเลขโทรศัพท์มือถือแบบ prepaid ที่ได้ลงทะเบียนกับผู้ให้บริกำรเครือข่ำย
โทรศัพท์มือถือ สำมำรถนำมำลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้ โดยดาเนินการตามเงื่อนไข
การพิสูจน์ความเป็นเจ้าของและการถือครอง รวมทั้งมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของ
หมายเลข กรณีที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้อื่น
- ประชำชนสำมำรถตรวจเช็คว่ำหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของตนได้ลงทะเบียนกับ
ค่ำยโทรศัพท์มือถือไว้ด้วยเลขประจำตัวประชำชนของตนเองหรือไม่ (ทั้ง Prepaid
และ Postpaid) ก่อนการลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์ ซึ่งสามารถเช็คได้ด้วยตนเอง
โดยการ กด *179*เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก# และโทรออก โดยใช้ได้กับทุก
ค่ายมือถือตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป

8. หำกกำรโอนเงินผ่ำน
บริกำรพร้อมเพย์มีควำม
ผิดพลำด เช่น ตัดเงินต้น
ทำงแต่ไม่เข้ำปลำยทำง
หรือโอนเงินผิด จะทำ
อย่ำงไร

- ผู้ใช้บริการควรเก็บรายละเอียดหรือหลักฐานการโอนเงินต่าง ๆ และแจ้งกับธนำคำร
ต้นทำงเพื่อทำกำรตรวจสอบ ธนำคำรมีกระบวนกำรรองรับปัญหำนี้อยู่แล้ว ซึ่งเป็น
กระบวนกำรเดียวกันที่ใช้แก้ปัญหำกำรโอนเงินในปัจจุบัน

9. (1) หำกมีกำรรับสวัสดิกำร - พร้อมเพย์เป็นทำงเลือกใหม่ เพิ่มเติมจากบริการโอนเงินในปัจจุบัน ถ้ำไม่ได้ผูกบัญชี
เช่น เบี้ยคนพิกำร ถ้ำไม่
ก็ยังคงได้รับเงินสวัสดิกำร / เงินช่วยเหลือต่ำงๆ จำกภำครัฐตำมปกติผ่ำนช่องทำง
ได้มำลงทะเบียนบริกำร
ปัจจุบัน
พร้อมเพย์เพื่อผูกเลข
- อย่ำงไรก็ดี สำหรับผู้ที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิกำร / เงินช่วยเหลือต่ำง ๆ จำกภำครัฐ
ประจำตัวประชำชน จะถูก
ควรลงทะเบียนระบบพร้อมเพย์ โดยผูกเลขประจาตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝาก
ตัดสิทธิ์กำรรับสวัสดิกำร
ธนาคาร ซึ่งจะช่วยให้การรับเงินสวัสดิการ / เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐใน
หรือไม่
อนาคตมีความสะดวกมากขึ้น ภาครัฐจะส่งเงินสวัสดิการ / เงินช่วยเหลือต่าง ๆ มาให้
(2) ถ้ำมีบัญชีที่พร้อมรับ
ได้ตรงตัวผ่านเลขประจาตัวประชนชน ครบถ้วนทุกประเภทสวัสดิการที่เรามีสิทธิได้รับ
เงินสวัสดิกำรจำกรัฐอยู่ใน
ด้วยความรวดเร็ว
ระบบของกรมบัญชีกลำง
แล้ว ยังจำเป็นต้อง
ลงทะเบียนหรือไม่
10. ข้อมูลส่วนตัวจะปลอดภัย
หรือไม่

- ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริกำรมีควำมปลอดภัยสูง ธนำคำรหรือ NITMX ไม่สำมำรถ
นำข้อมูลลูกค้ำมำเปิดเผยหรือขำยต่อได้ โดยมีกฎหมำย พ.ร.บ. ธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน และ พ.ร.ฎ. ควบคุมดูแลธุรกิจบริกำรกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุมอยู่ ซึ่งธนาคารและ NITMX ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และ
ธปท. มีการตรวจสอบกากับดูแลสม่าเสมอ
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คำถำม

กำรใช้บริกำรพร้อมเพย์
11. จะลงทะเบียนผูกบัญชี
เพื่อใช้บริกำรพร้อมเพย์
ต้องทำอย่ำงไรบ้ำง

คำตอบ
- นอกจำกนี้ ข้อมูลกำรชำระเงินที่เก็บอยู่ในระบบกลำง มีระบบกำรรักษำควำม
ปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล โดยจะถูกเข้ารหัสความปลอดภัยทั้งหมด
- บุคคลทั่วไปสามารถขอลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขประจาตัวประชาชน ได้ตาม
ช่องทางที่แต่ละธนาคารกาหนด เช่น Mobile Banking, Internet Banking, ตู้ ATM
หรือ สาขาธนาคาร โดยมีเอกสารพื้นฐานที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนตามที่
ธนาคารกาหนด เช่น
ช่องทำงลงทะเบียนหลัก
Internet/Mobile Banking
ตู้ ATM
สาขาธนาคาร

12. จะเริ่มลงทะเบียนบริกำร
พร้อมเพย์ได้เมื่อไหร่

ข้อมูล/เอกสำรที่จำเป็น
1. ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password)
2. โทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี
1. บัตร ATM และรหัสผ่าน (PIN)
2. โทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี
1. บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง
2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่ต้องการลงทะเบียน
3. โทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี และหลักฐานการถือครอง
หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว เช่น เอกสารแสดงการชาระค่าบริการ
โทรศัพท์มือถือ

- ระหว่างวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2559 ธนาคารที่พร้อมจะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้บริการ
ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อผูกบัญชีได้กับธนาคารเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยธนาคาร
จะแจ้งผลการลงทะเบียนทาง SMS, Email หรือไปรษณีย์ หลังวันที่ 15 กรกฎาคม
2559 ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการผูกบัญชีธนาคารได้
ตลอดเวลา
- ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ระบบกลางจะเปิดให้ทุกธนาคารลงทะเบียนเพื่อผูก
บัญชีพร้อมกัน ซึ่งธนาคารสามารถแจ้งผลการลงทะเบียนให้ผู้ใช้บริการทราบในทันที
และไม่มีกาหนดการปิดลงทะเบียน

13. จะเริ่มใช้บริกำรพร้อมเพย์ - ในไตรมาส 1 ปี 2560 ทุกธนาคารที่เข้าร่วมจะเริ่มให้บริการโอนเงินรายย่อยผ่าน
ได้เมื่อไหร่
บริการพร้อมเพย์โดยอ้างอิงเลขประจาตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- สาหรับบริการอื่น ๆ ในอนาคตจะทยอยให้บริการต่อไป
14. ต้องรีบมำลงทะเบียน
หรือไม่ ไม่ลงทะเบียนได้
หรือไม่

- การลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์เป็นการลงทะเบียนแบบสมัครใจ แต่ควรเริ่มทยอย
ลงทะเบียนตามความต้องการใช้งาน โดยรัฐบาลมีแนวคิดในการดูแลผู้รับเงิน
สวัสดิการและการคืนภาษีต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนผ่านเลขประจาตัวประชาชน ดังนั้นผู้
ที่จะรับสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐบาลควรเริ่มทยอยมาลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์โดย
ผูกบัญชีเงินฝากของตนเองกับเลขประจาตัวประชาชน ทั้งนี้ หากยังไม่ใช้บริการพร้อม
เพย์ ลูกค้าก็ยังสามารถใช้บริการโอน-รับเงินที่มีอยู่ของธนาคารได้ตามปกติ

15. กำรลงทะเบียนบริกำร
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
พร้อมเพย์มีค่ำใช้จ่ำยหรือไม่
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คำถำม
16. เมื่อมีบริกำรพร้อมเพย์แล้ว
จะสำมำรถใช้ธุรกรรมกำร
โอนเงินแบบเดิมของ
ธนำคำรได้หรือไม่
17. สำมำรถผูกหมำยเลข
โทรศัพท์มือถือ หรือ
เลขประจำตัวประชำชน
ได้กี่บัญชี กี่ธนำคำร
18.

19.

20.

21.
22.
23.

คำตอบ
- ใช้ได้ตามปกติ เนื่องจากพร้อมเพย์เป็นบริการทางเลือกใหม่ที่เพิ่มเติมจากบริการที่มีอยู่
เดิม

- เลขประจาตัวประชาชนผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมายผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
- บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกได้กับทั้งเลขประจาตัวประชาชนและ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้สูงสุดตาม
จานวนที่ธนาคารกาหนด
บริกำรพร้อมเพย์ มีกำร
- ไม่มีการกาหนดจานวนครั้งในการโอนเงินต่อวัน
กำหนดจำนวนกำรโอน
- สาหรับวงเงินสูงสุดและจานวนเงินสูงสุดในการโอนเงินต่อรายการและต่อวันขึ้นกับแต่
วงเงินและจำนวนเงิน
ละธนาคารเป็นผู้กาหนด นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถกาหนดวงเงินสูงสุดได้ด้วย
สูงสุดในกำรโอนต่อ
ตนเองผ่านช่องทางการให้บริการของแต่ละธนาคาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อวัน
ตามที่แต่ละธนาคารกาหนด
รำยกำร และต่อวันเท่ำไร
สำมำรถโอนเงินผ่ำนบริกำร - ไม่ได้ เนื่องจากบริการพร้อมเพย์เป็นการให้บริการโอนเงินเฉพาะภายในประเทศ
พร้อมเพย์ ไปยังบัญชีของ
เท่านั้น
ธนำคำรในต่ำงประเทศ
หรือโอนเงินจำกธนำคำร
ในต่ำงประเทศมำเข้ำบัญชี
ของธนำคำรในประเทศ
ไทยได้หรือไม่
ถ้ำประชำชนยังไม่เปลี่ยน - ได้ ระบบไม่ได้เกี่ยวข้องกัน จึงสามารถใช้บริการพร้อมเพย์ได้
บัตรเดบิต / บัตร ATM
ชิปกำร์ด จะสำมำรถใช้
บริกำรพร้อมเพย์ได้หรือไม่
บัญชีที่ไม่มีบัตรเดบิต /
- บัญชีที่ไม่มีบัตรเดบิต / บัตร ATM สามารถลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ได้
บัตร ATM สำมำรถสมัคร
บริกำรพร้อมเพย์ได้หรือไม่
บุคคลต่ำงด้ำว สำมำรถใช้ - หากบุคคลต่างด้าวมีบัญชีธนาคารสามารถผูกได้กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
บริกำรพร้อมเพย์ได้หรือไม่
รัฐบำลบังคับให้บริษัทที่
- บริกำรพร้อมเพย์เป็นทำงเลือกใหม่ในกำรโอนและรับโอนเงินของประชำชน ซึ่งจะ
เป็นนิติบุคคลเข้ำร่วมระบบ
ทาให้มีความสะดวกมากขึ้น มีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคาร
e-Payment หรือไม่ หรือ
แบบเดิม และปลอดภัยเทียบเท่าบริการโอนเงินในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในระยะแรกจะเป็น
ว่ำนโยบำยนี้สำหรับบริษัท
กำรโอนเงินระหว่ำงบุคคลก่อน ส่วนการโอนของนิติบุคคล จะมีการเปิดให้ลงทะเบียน
ประเภทธนำคำร และกำร
ระยะถัดไป
สื่อสำรโทรคมนำคม
เท่ำนั้น
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คำถำม
24. ข้อมูลกำรใช้บริกำรพร้อม
เพย์ถูกนำไปเก็บในบัตร
ประจำตัวประชำชนหรือ
บัตรเดบิต/บัตร ATM
ชิปกำร์ด หรือไม่

คำตอบ
- ไม่ได้ถูกเก็บในบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรเดบิต/บัตร ATM ชิปการ์ด แต่ถูกเก็บ
ไว้ในระบบกลางที่มีความปลอดภัยสูง และมีระบบสารองที่มั่นคงปลอดภัย

กำรจ่ำยเงินภำษีคืนทำงพร้อมเพย์
25. เงินคืนภำษีเงินได้บุคคล
- ตั้งแต่ปี 2560 ผู้เสียภำษีซึ่งอำจได้รับเงินภำษีคืนจำกกรมสรรพำกร จะสำมำรถรับ
ธรรมดำ ต่อไปนี้หลังวันที่
เงินภำษีคืนผ่ำนทำงเลขประจำตัวประชำชน ที่ได้ไปผูกกับบัญชีเงินฝำกธนำคำรไว้
1 มกรำคม 2560 จะไม่คืน
โดยเงินภาษีคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีโดยใช้เลขประจาตัวประชาชนโดยตรง ได้รับเงิน
เป็นเช็คคืนภำษีอีก ดังนั้น
รวดเร็ว ไม่ต้องกังวลเรื่องการรอรับเช็คหรือเช็คหายอีกต่อไป
บุคคลใดก็ตำมที่จะขอคืน
ภำษีเงินได้ต้องลงทะเบียน
บริกำรพร้อมเพย์ไว้เพื่อให้
โอนเข้ำบัญชีใช่หรือไม่
กำรลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
26. มีบัญชีเงินฝำกหลำยบัญชี - การตัดสินใจเลือกผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารใด ๆ กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ
หลำยธนำคำร แต่มี
เลขประจาตัวประชาชน ควรขึ้นกับควำมสะดวกและควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
เอง และหากได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไปแล้ว สามารถที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการ
เพียงหมำยเลขเดียว ควร
ผูกบัญชีดังกล่าวได้ในภายหลัง
เลือกผูกกับบัญชีไหนดี
และธนำคำรไหนดี
27. หำกลงทะเบียนบริกำร
- ต้องแจ้งยกเลิกกำรผูกบัญชีให้ธนำคำรเจ้ำของบัญชีรับทรำบ เพื่อทาการยกเลิกการ
พร้อมเพย์ไปแล้ว ต่อมำ
ผูกบัญชีในระบบโดยเร็ว ส่วนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ หากยังต้องการใช้บริการ
เลิกใช้/ยกเลิกหมำยเลข
รับเงินโอนผ่านบริการพร้อมเพย์ จะต้องลงทะเบียนเพื่อผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถือ หรือเปลี่ยน
ใหม่นั้นกับบัญชีเงินฝากธนาคารอีกครั้งหนึ่ง
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
ใหม่ จะต้องทำอย่ำงไร
28. หำกลงทะเบียนบริกำร
- ท่ำนไม่ต้องดำเนินกำรอะไรเพิ่มเติมกับธนำคำร เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อการ
พร้อมเพย์ไปแล้ว ต่อมำ
ลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือการใช้บริการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์
มีกำรย้ำยค่ำย
แต่อย่างใด
โทรศัพท์มือถือ หรือเปลี่ยน
เครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่
โดยยังใช้หมำยเลขเดิม
ต้องทำอย่ำงไร
29. สำมำรถใช้หมำยเลข
- ไม่ได้ เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขได้ด้วยการส่งรหัส SMS OTP (One
โทรศัพท์บ้ำนได้หรือไม่
Time Password)
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30.

31.

32.

33.

คำถำม
หำกใช้บริกำร Mobile
Banking ในปัจจุบันแล้ว
จำเป็นต้องลงทะเบียน
บริกำรพร้อมเพย์อีกหรือไม่
หำกใช้หมำยเลข
โทรศัพท์มือถือกับ Mobile
Banking ของธนำคำรไหน
แล้ว จำเป็นต้องใช้เลขที่
บัญชีของธนำคำรนั้นผูก
กับหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
ที่จะใช้บริกำรพร้อมเพย์
หรือไม่
หำกหมำยเลข
โทรศัพท์มือถือของผู้รับ
โอนเงินโดนระงับสัญญำณ
กำรโอนเงินผ่ำนบริกำร
พร้อมเพย์จะสำเร็จหรือไม่
ผู้สูงอำยุ หรือบุคคลที่ไม่ได้
ใช้หรือไม่มีโทรศัพท์มือถือ
จะทำอย่ำงไร

คำตอบ
- ถ้าต้องการใช้บริการพร้อมเพย์ ก็ต้องทาการลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ด้วย

- ไม่จำเป็น การผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับ Mobile Banking เป็นคนละระบบกับ
การลงทะเบียนผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับบัญชีเงินฝากธนาคารในบริการพร้อม
เพย์

- ยังสำมำรถทำกำรโอนเงินได้ อย่างไรก็ดี ควรตรวจสอบผลการโอนกับธนาคาร และ
ผู้รับเงินด้วย

- กำรลงทะเบียนใช้บริกำรพร้อมเพย์ สามารถลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับ
เลขประจาตัวประชาชน และ / หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งในกรณีที่ไม่มี
โทรศัพท์มือถือ ก็สำมำรถผูกกับเลขประจำตัวประชำชนเพียงอย่างเดียวได้ โดย
สามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคาร หรือ ตู้ ATM (สอบถามเพิ่มเติมได้จากธนาคาร
ที่เลือกใช้บริการ)
- กำรโอนเงินด้วยพร้อมเพย์ สามารถใช้ช่องทางการโอนผ่าน Mobile Banking,
Internet Banking หรือ ตู้ ATM ซึง่ ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสำมำรถเลือกใช้ช่องทำง
ATM ได้ โดยสอบถามข้อมูลได้จากธนาคารที่เลือกใช้บริการ

34. ถ้ำไม่สำมำรถลงทะเบียน - ติดต่อธนำคำรที่จะไปลงทะเบียนบริกำรพร้อมเพย์ โดยธนาคารจะเช็คข้อมูลว่า
ด้วยหมำยเลข
หมายเลขโทรศัพท์มือถือนี้ เคยมีการลงทะเบียนมาก่อนหรือไม่ หากมี ธนาคารจะ
โทรศัพท์มือถือ เพรำะ
ติดต่อเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือเดิม ให้ทาการยกเลิกภายใน 5 วันทาการ
เจ้ำของหมำยเลขเดิมยังไม่
(เป็นข้อกาหนดทีธ่ นาคารตกลงกันใน business rule)
ยกเลิกกำรลงทะเบียน ควร
ทำอย่ำงไร
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คำถำม
คำตอบ
35. สำมำรถลงทะเบียนผูก
− กรณีที่ผู้ใช้บริกำรเคยแจ้งข้อมูลหมำยเลขโทรศัพท์มือถือไว้กับธนำคำรในกำรทำ
บัญชีพร้อมเพย์กับ
ธุรกรรม จะสามารถลงทะเบียนด้วยหมายเลขดังกล่าวผ่านตู้ ATM ได้ ซึ่งหมายเลข
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือที่
โทรศัพท์มือถือนั้นอาจจะจดทะเบียนด้วยชื่อตนเองหรือชื่อบุคคลอื่นก็ได้ เนื่องจากเป็น
ตู้ ATM ได้หรือไม่
หมายเลขที่ธนาคารใช้ในการติดต่อกับลูกค้ามาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และผ่านการพิสูจน์
ตัวตนแล้ว
− กรณีที่ผู้ใช้บริกำรไม่เคยแจ้งหมำยเลขโทรศัพท์มือถือไว้กับธนำคำรในกำรทำ
ธุรกรรมมำก่อน ต้องไปลงทะเบียนที่สำขำเท่ำนั้น โดย
(1) สำขำจะพิสูจน์ควำมเป็นเจ้ำของและกำรถือครอง โดยความเป็นเจ้าของพิสูจน์
จาก USSD (กด *179*เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก#และโทรออก เพื่อ
ตรวจสอบว่าหมายเลขดังกล่าวลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
ไว้ด้วยชื่อตนเองหรือไม่) ส่วนการถือครองพิสูจน์โดยการรับ SMS จากธนาคาร
(2) หำกใช้หมำยเลขโทรศัพท์ของผู้อื่นในกำรลงทะเบียน เช่น บุคคลในครอบครัว
เดียวกัน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของนิติบุคคลที่เป็นนายจ้าง ธนาคารก็อาจ
อนุโลมให้นามาใช้ได้ โดยจะต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของให้นาหมายเลข
โทรศัพท์มือถือนั้นมาลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้ หรือหลักฐานอื่นจากเจ้าของ
หมายเลขเพิ่มเติมด้วย (เช่น บิล หรือ USSD)
หากไม่สามารถพิสูจน์ตามข้างต้นได้ ก็จะไม่สามารถลงทะเบียนได้
36. ข้อควรระวังสำหรับกำรใช้ − ผู้ลงทะเบียนต้องตรวจสอบเป็นประจำว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ผูกบัญชีนั้น
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
ไม่ได้ถูกยกเลิกการใช้งานโดยเจ้าของ เพื่อประโยชน์ในการรับเงินที่ถูกต้อง
ของผู้อื่นในกำรลงทะเบียน − หากเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ มีการยกเลิกการใช้งานหมายเลขดังกล่าว ให้ผู้
ลงทะเบียนพร้อมเพย์รีบแจ้งยกเลิกการผูกกับบัญชีธนาคารโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้
หมายเลขโทรศัพท์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้และข้อมูลมีความถูกต้อง
− อย่างไรก็ดี แม้ว่าเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือจะยกเลิกการใช้งานหมายเลข
โทรศัพท์มือถือดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ได้หมำยเลขโทรศัพท์นั้นไปใช้ต่อ จะยังไม่สำมำรถผูก
บัญชีพร้อมเพย์ได้ จนกว่ำผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์รำยเดิมจะแจ้งยกเลิกกำรผูก
หมำยเลขโทรศัพท์ดังกล่ำวกับบัญชี
หมำยเหตุ : ข้อมูลปรับปรุง ณ 20 ตุลำคม 2559

