บริการพร้อมเพย์สาหรับนิติบุคคล
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1. การเปิดให้บริการพร้อมเพย์สาหรับนิติบุคคล
บริการพร้อมเพย์นิติบุคคลคืออะไร
• บริการรับ–โอนเงินรูปแบบใหม่ สาหรับนิติบุคคล
• ผู้โอนสามารถโอนเงินให้นิติบุคคลโดยใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก* ของนิติบุคคลนั้น แทนการใช้
เลขทีบ่ ัญชีเงินฝากธนาคาร โดยนิติบุคคลที่ต้องการรับเงินผ่านพร้อมเพย์ด้วยเลข 13 หลัก ต้องไปลงทะเบียนผูกบัญชีก่อน
• นิติบุคคลสามารถผูกเลข 13 หลัก กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ได้ 1 บัญชีกับ 1 ธนาคาร เท่านั้น
ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

ประโยชน์ที่จะได้รับ

x xxxx xxxxx xx x

• เพิ่มทางเลือกการรับเงินจากประชาชนและนิติบุคคลด้วยกัน โดยการใช้เลข 13 หลัก และผู้โอนมีค่าใช้จา่ ยที่ต่าลง
• ลดความซ้าซ้อนในการมีบัญชีหลายธนาคาร เพื่อรับเงินค่าบริการต่าง ๆ จากลูกค้า
• ช่วยให้การทาธุรกิจมีความคล่องตัว ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
* สาหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่มีเลขทะเบียนนิติบุคคล สามารถใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนได้
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1. การเปิดให้บริการพร้อมเพย์สาหรับนิติบุคคล
การลงทะเบียน - ยกเลิก ทาอย่างไร
นิติบุคคล ติดต่อลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ได้ที่สาขาธนาคารที่เลือกใช้บริการ หรือ
ช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนด และสามารถ ยกเลิก / เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนได้โดยติดต่อธนาคารนั้น
เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก

ช่องทางการลงทะเบียน - ยกเลิก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน

สาขาธนาคาร หรือ ช่องทางอื่นที่ธนาคารกาหนด

เอกสารขั้นต่าประกอบการลงทะเบียน :
(1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน
(2) บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (หรือสาเนา) ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ
(3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
(5) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) กรณีผู้มีอานาจไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตนเอง
3

1. การเปิดให้บริการพร้อมเพย์สาหรับนิติบุคคล
ช่องทาง – ธนาคาร ที่ให้บริการ

นิติบุคคลสามารถรับ-โอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์
ได้ตามช่องทางที่แต่ละธนาคารให้บริการ
คู่ค้าสามารถโอนเงินให้นิติบุคคล
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารที่ให้บริการ

กาหนดเปิดลงทะเบียน – ให้บริการรับ-โอนเงิน

Corporate
Mobile Banking

Corporate
Internet Banking

• นิติบุคคลสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ
สามารถรับเงินโอนได้ตามช่องทางที่ธนาคารกาหนด
• นิติบุคคลเริ่มโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560
ตามความพร้อมของแต่ละธนาคาร
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ท่านเลือกใช้บริการ
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1. การเปิดให้บริการพร้อมเพย์สาหรับนิติบุคคล
ธปท. ออกแนวปฏิบัติในการรับลงทะเบียนพร้อมเพย์สาหรับนิติบุคคล ลงวันที่ 27 ม.ค. 60
1. การระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตน
ของผู้ลงทะเบียน

2. การตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือ
ได้ของหมายเลขอ้างอิง (ID) ที่ใช้
ลงทะเบียน

3. การควบคุมความเสี่ยงของ
กระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

•
•

กาหนดกระบวนการที่มคี วามรัดกุม และสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติปัจจุบันที่ใช้พิสูจน์
ตัวตนในการทาธุรกรรมทางการเงินกับนิตบิ ุคคล
ตัวอย่างเอกสารประกอบการรับลงทะเบียน : ใบคาร้อง ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้
บริการ หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก บัตรประชาชนของผู้มีอานาจ
ลงนามแทน หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล

•

ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเลขทะเบียนนิติบุคคลหรือเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
อากรที่ใช้ลงทะเบียน ตามเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

•

ก่อนรับลงทะเบียนทุกครั้ง ต้องแสดงเงื่อนไขการให้บริการ และขอคายินยอมในการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แจ้งผลการลงทะเบียนให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทัง้ กรณีสาเร็จและไม่สาเร็จ
กรณีผู้ลงทะเบียนขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ต้องพิสูจน์ตัวตนด้วยความ
รัดกุม และสอดคล้องกับการพิสจู น์ตัวตนในขั้นตอนลงทะเบียน
ให้คาแนะนาลูกค้านิติบุคคลให้มีกระบวนการควบคุมภายในที่ดีในการใช้บริการ
พร้อมเพย์ และเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สาขาและ call center ในการสื่อสาร
และตอบข้อซักถาม

•
•
•
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2. FAQ บริการพร้อมเพย์นิติบุคคล
ลาดับ
คาถาม
1 บริการพร้อมเพย์นิติ
บุคคล คืออะไร

คาตอบ
– บริการรับ–โอนเงินรูปแบบใหม่ สาหรับนิติบุคคล
– ผู้โอนสามารถโอนเงินให้นิติบุคคลโดยใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ของนิติบุคคลนั้น แทนการใช้
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร โดยนิติบุคคลที่ต้องการรับเงินผ่านพร้อมเพย์ด้วยเลข 13 หลัก ต้องไปลงทะเบียนผูกบัญชีก่อน
– นิติบุคคลสามารถผูกเลข 13 หลัก กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ได้ 1 บัญชีกับ 1 ธนาคาร เท่านั้น
– องค์กรหรือหน่วยงานที่ไม่มีเลขทะเบียนนิติบุคคล สามารถใช้เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนได้
– เพิ่มทางเลือกการรับเงินจากประชาชนและนิติบุคคลด้วยกัน โดยการใช้เลข 13 หลัก และผู้โอนมีค่าใช้จ่ายที่ต่าลง
– ลดความซ้าซ้อนในการมีบัญชีหลายธนาคาร เพื่อรับเงินค่าบริการต่าง ๆ จากลูกค้า
– ช่วยให้การทาธุรกิจมีความคล่องตัว ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
– ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ธนาคารที่ร่วมโครงการจะเปิดให้ลูกค้านิติบุคคลลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีออมทรัพย์
หรือกระแสรายวันกับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของธนาคารแต่ละแห่ง

2 บริการพร้อมเพย์นิติ
บุคคลมีประโยชน์
อย่างไร
3 เริ่มเปิดลงทะเบียน
บริการพร้อมเพย์นิติ
บุคคลเมื่อใด
4 การลงทะเบียนต้องใช้ – เอกสารขั้นต่าประกอบการลงทะเบียน :
เอกสารอะไรบ้าง
(1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน
(2) บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (หรือสาเนา) ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอานาจ
(3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
(4) บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
(5) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) กรณีผู้มีอานาจไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตนเอง
– ธนาคารแต่ละแห่งอาจกาหนดให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้
– กรณีที่ธนาคารและนิติบุคคลมีการใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีข้อมูลลูกค้านิติบุคคลอยู่แล้ว อาจพิจารณาใช้หลักฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนได้ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีของแต่ละธนาคาร
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2. FAQ บริการพร้อมเพย์นิติบุคคล
ลาดับ
คาถาม
5 ลูกค้านิติบุคคลสามารถลงทะเบียนผูกเลขทะเบียน
นิติบุคคล 13 หลัก กับบัญชีเงินฝากได้กี่บัญชี

คาตอบ
– ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผูกบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับเลขทะเบียนนนิติบุคคล
ได้ 1 บัญชีเท่านั้น เนื่องจากเลขทะเบียนนิติบุคคล มีเพียงหมายเลขเดียว

6

หากลูกค้านิติบุคคลต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
การผูกบัญชี บริการพร้อมเพย์ต้องทาอย่างไร

– ลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารที่ลงทะเบียน และแจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โดยธนาคาร
จะดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด และแจ้งผลให้ทราบ

7

การลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

– การลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้กับทุกธนาคารที่เปิด
ให้บริการ โดยไม่มีกาหนดการปิดรับลงทะเบียน

8

กรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์กับ
– ลูกค้าต้องติดต่อธนาคารที่ตนได้ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ไว้แล้ว เพื่อทาการยกเลิกการ
ธนาคารแห่งหนึ่งแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนมาใช้บริการ
ลงทะเบียน จากนั้นจึงจะลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารแห่งใหม่ที่ลูกค้า
กับธนาคารอีกแห่ง จะต้องทาอย่างไร
ต้องการได้

9

ลูกค้านิติบุคคลที่ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์แล้วจะ
สามารถรับ-โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ได้เมื่อไหร่
นิติบุคคลทุกแห่งต้องลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์
หรือไม่

10

– นิติบุคคลเริ่มรับเงินโอนได้ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน ส่วนการโอนเงินสามารถทาได้ตั้งแต่วันที่
1 มีนาคม 2560 ตามความพร้อมของแต่ละธนาคาร
– ผู้โอนเงิน ไม่จาเป็นต้องสมัครใช้บริการ และสามารถโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ให้แก่
ผู้รับโอนเงินได้ทางช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกาหนด โดยผู้รับโอนเงิน (นิติบุคคล)
จะต้องลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีธนาคารกับเลขทะเบียนนิติบุคคลก่อน
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2. FAQ บริการพร้อมเพย์นิติบุคคล
ลาดับ
คาถาม
11 บริการพร้อมเพย์ปลอดภัยหรือไม่

12

คาตอบ
– บริการพร้อมเพย์มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับระบบการโอนเงินประเภทต่างๆ ที่มี
ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
นิติบุคคลมักมีบัญชีเงินฝากหลายบัญชี ควรเลือก – การตัดสินใจเลือกผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารใดๆ กับเลขทะเบียนนิติบุคคลขึ้นอยูก่ ับความ
ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์กับบัญชีไหน และ
สะดวกและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บัญชีพร้อมเพย์เป็นบัญชีเพื่อรับเงินเป็นหลัก และ
ธนาคารไหน
หากได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไปแล้ว ลูกค้าสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีดังกล่าว
ได้ในภายหลัง

13

ใช้หมายเลขโทรศัพท์ลงทะเบียนได้ หรือไม่

– นิติบุคคลสามารถใช้บัญชีธนาคารได้หลายบัญชี หลายธนาคารได้ตามปกติ ไม่มีการยกเลิกแต่
อย่างใด
– ไม่ได้
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สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางใด

– ติดต่อลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคาร หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ธนาคารแต่ละแห่งกาหนด
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หากการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความ
– ผู้ใช้บริการควรเก็บรายละเอียดหรือหลักฐานการโอนเงินต่างๆ และแจ้งกับธนาคารที่ท่านใช้
ผิดพลาด เช่น ตัดเงินบัญชีต้นทางแต่ไม่เข้าบัญชี
บริการเพื่อทาการตรวจสอบ โดยธนาคารมีกระบวนการรองรับปัญหานี้อยู่แล้ว ซึ่งเป็น
ปลายทาง หรือโอนเงินผิด จะทาอย่างไร
กระบวนการที่เหมือนกับการแก้ปัญหาการโอนเงินในระบบปัจจุบัน
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