คำถำมคำตอบกำรให้บริกำรโอนเงินแบบ “พร้อมเพย์ - PromptPay” (ชุดที่ 2)
คำถำม

คำตอบ

กำรลงทะเบียน
1. ในกรณีเป็นผู้พิกำร เดินทำงไม่ - การลงทะเบียนพร้อมเพย์จาเป็นต้องมีการพิสูจน์ตัวตนของเจ้าของบัญชี
สะดวก จะมอบอำนำจให้ผู้อื่นมำ
และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น ในกรณีปกติ จึงต้องมีการพิสูจน์ตัวตน
ลงทะเบียนพร้อมเพย์แทนได้
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เช่น ผู้พิการหรือผู้ที่ต้องมีผู้ดูแล ซึ่งต้องการรับ
หรือไม่
สวัสดิการและลงทะเบียนด้วยเลขประจาตัวประชาชน สำมำรถมอบ
อำนำจให้ผู้แทนมำลงทะเบียนได้ โดยธนาคารจะมีวิธีการตรวจสอบ
เพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ตัวตนให้มั่นใจว่าเป็นเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียนจริงตาม
กระบวนการและวิธีการที่ธนาคารกาหนด
2. ลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบว่ำ
1. กรณีลูกค้ำติดต่อผ่ำน call center เจ้าหน้าที่จะพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า
ตนเองลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้
และสามารถตอบได้ว่า ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารแล้วหรือไม่ (โดย
แล้วหรือยัง และลงทะเบียนไว้ที่
ไม่บอกข้อมูลของธนาคารอื่น) และสามารถแนะนาลูกค้าให้ตรวจสอบ
ธนำคำรใด ได้หรือไม่
ข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยวิธีการดังนี้
- ลูกค้ำอำจใช้ internet/mobile banking ของธนาคารที่ใช้บริการ
ทาการตรวจสอบโดยสมัครลงทะเบียนอีกครั้ง ระบบของหลายธนาคาร
จะมีการตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และบอกด้วยว่าลงไว้กับ
ธนาคารใด
- ลูกค้ำอำจไปที่สำขำที่ตนเองต้องกำรลงทะเบียน และลงทะเบียนอีกครั้ง
(ต้องมีหลักฐานแสดงตัวตน) ระบบงานที่สาขาจะสามารถให้ข้อมูลใน
กรณีที่ลงทะเบียนซ้าว่าลงทะเบียนไว้แล้วที่ธนาคารใด และสามารถ
แจ้งลูกค้าได้
2. ในกรณีที่ต้องแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า และลูกค้าแจ้งความประสงค์จะทราบ
ข้อมูลว่าลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้แล้วที่ใดผ่าน call center ธนาคารต้องมี
วิธีการพิสูจน์ตัวตนและขอความยินยอมจากลูกค้าในการเรียกดูข้อมูล
ส่วนตัว และจัดเจ้าหน้าที่ call center/ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ที่สามารถดู
ข้อมูลในระดับที่ลึกขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
3. ในกำรลงทะเบียนพร้อมเพย์ หำก - ผู้อื่นจะไม่สำมำรถลงทะเบียนได้ เนื่องจากการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วย
ผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้ำของหมำยเลข
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ธนาคารจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.
โทรศัพท์มือถือ นำโทรศัพท์ของ
กาหนด โดยตรวจสอบความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับชื่อ
เรำไปลงทะเบียนโดยไม่ได้รับ
เจ้าของบัญชีธนาคาร ซึ่งสามารถทาได้โดยการกด USSD หรือการแสดง
อนุญำต จะเกิดควำมเสียหำย
เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือจากผู้ให้บริการ
หรือไม่
โทรศัพท์ รวมทั้ง มีการใช้ OTP เพื่อตรวจสอบการถือครองอย่างถูกต้องด้วย
4.

กำรยกเลิกพร้อมเพย์จำกธนำคำร - กำรยกเลิกกำรลงทะเบียนพร้อมเพย์จะมีผลทันที โดยเมื่อยกเลิกสาเร็จ
หนึ่งเพื่อมำลงทะเบียนกับอีก
แล้ว ก็สามารถไปลงทะเบียนกับธนาคารแห่งใหม่ได้เลย
ธนำคำรใช้เวลำนำนเท่ำใด
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5.

6.

คำถำม
คำตอบ
กรณีหมำยเลขโทรศัพท์มือถือติด - ให้ลูกค้ำแจ้งกับธนำคำรที่ต้องกำรลงทะเบียน ซึ่งธนาคารดังกล่าวจะ
กำรลงทะเบียนพร้อมเพย์ของ
ดาเนินการ (1) พิสูจน์ตัวตนและความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
เจ้ำของเบอร์เดิม จะต้องทำ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด (2) แจ้งธนาคารเดิมที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับ
อย่ำงไร
หมายเลขโทรศัพท์เดิม ให้ติดต่อเจ้าของเบอร์เก่าและยกเลิกการลงทะเบียน
ตามกระบวนการและวิธีการที่ธนาคารกาหนด
ลูกค้ำนิติบุคคลจะสมัครพร้อม
เพย์ได้เมื่อไหร่

- ตั้งแต่วันที่ 28 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป ธนาคารที่ร่วมโครงการ จะเปิด
ให้ลูกค้านิติบุคคลลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
กับเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
ธนาคารแต่ละแห่ง

7.

กำรใช้ USSD เพื่อตรวจสอบ
- สำมำรถใช้ได้ตลอด
ควำมเป็นเจ้ำของหมำยเลข
โทรศัพท์มือถือ จะใช้ได้ตลอดไป
หรือไม่
กำรโอนเงิน
8. กรณีโอนเงินผิด หรือระบบ
- ให้ผู้โอนแจ้งธนำคำรต้นทำง โดยสมาคมธนาคารไทยมีการกาหนด SLA
ขัดข้องเงินไม่เข้ำบัญชีปลำยทำง
กรณีเกิดปัญหาของการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ไว้แล้ว (เผยแพร่ SLA ตั้งแต่
ต้องทำอย่ำงไร
วันที่ 18 ม.ค. 60) ซึง่ ได้มีการกาหนดระยะเวลาที่จะใช้ดูแลลูกค้าสาหรับ
บริการพร้อมเพย์ ดังนี้
- หำกมีสำเหตุจำกระบบขัดข้อง ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และ
ปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) ภายใน 3 วันทาการ
- หำกเป็นกรณีลูกค้ำโอนผิดบัญชีหรือจำนวนเงินผิด
o กรณีธนาคารเดียวกัน ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการ
ติดตามให้ลูกค้าทราบ ภายใน 15 วันทาการ
o กรณีต่างธนาคาร ภายใน 20 วันทาการ
9.

10.

กำรโอนเงินผ่ำนพร้อมเพย์ทำงตู้ - จำเป็นต้องใช้ตู้ ATM ของธนำคำรเจ้ำของบัญชี
ATM จำเป็นต้องใช้ตู้ ATM ของ
ธนำคำรเจ้ำของบัญชีหรือไม่
กรณีลูกค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลง
- เงินยังคงเข้ำบัญชีเดิมที่เคยผูกหมำยเลขโทรศัพท์มือถือไว้จนกว่าจะมี
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ แต่
การแจ้งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่าว
ไม่ได้แจ้งธนำคำรหรือแจ้ง
อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนเจ้าของเบอร์ เจ้าของใหม่จะไม่สามารถนา
ธนำคำรล่ำช้ำ แล้วมีกำรโอนเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ไปลงทะเบียนได้ จนกว่าเจ้าของเดิมจะยกเลิกการ
ในช่วงเวลำนั้น จะเป็นอย่ำงไร
ลงทะเบียน
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11.

12.

คำถำม
พร้อมเพย์ต้องทำผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์เท่ำนั้นใช่หรือไม่
สำมำรถทำได้ที่สำขำธนำคำรได้
หรือไม่
มีกำรกำหนดวงเงินกำรโอนเงิน
ผ่ำนบริกำรพร้อมเพย์ต่อวัน
หรือไม่

คำตอบ
- กำรโอนเงินพร้อมเพย์สำมำรถทำผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
ตู้ ATM, Internet banking และ Mobile banking เป็นหลัก
- แต่ละธนำคำรมีกำรกำหนดวงเงินกำรโอนต่อวันเพื่อกำรบริหำรควำม
เสี่ยงทีแ่ ตกต่ำงกัน และเจ้าของบัญชีสามารถกาหนดวงเงินการโอนของ
ตนเองได้เช่นเดียวกับการโอนเงินปกติ

13.

หำกโอนเงินผ่ำนพร้อมเพย์
- ขึ้นอยู่กับอัตราค่าธรรมเนียมที่แต่ละธนาคารกาหนด แต่สูงสุดไม่เกิน 2 บำท
20,000 บำท ภำยในธนำคำร
ตำมอัตรำค่ำธรรมเนียมพร้อมเพย์ โดยค่าธรรมเนียมของพร้อมเพย์จะ
เดียวกันจะเสียค่ำธรรมเนียม
ไม่ได้แยกว่าเป็นการโอนธนาคารเดียวกัน หรือต่างธนาคาร หรือข้ามเขต
หรือไม่ ซึง่ กำรโอนแบบเดิมจะไม่
แต่จะกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนตามจานวนเงินที่โอน
เสียค่ำธรรมเนียม
14. หำกโอนเงินผ่ำนพร้อมเพย์ แต่ - ผู้โอนจะไม่สำมำรถทำรำยกำรได้
ผู้รับไม่ได้ลงทะเบียน รำยกำรจะ
ถูกปฏิเสธหรือไม่
กำรรับโอนเงินจำกภำครัฐ
15. กำรรับเงินคืนภำษีผ่ำนบริกำร
- ผู้เสียภาษีสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชำชนที่
พร้อมเพย์ ควรปฏิบัติอย่ำงไร
ธนาคารใดก็ได้ โดยเมื่อยื่นแบบฟอร์มและผ่านขั้นตอนการตรวจสอบแล้ว
กรมสรรพากรจะโอนเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ด้วยเลขประจาตัวประชาชน
และผู้เสียภำษีจะได้รับเงินเข้ำบัญชีในวันเดียวกันทุกธนำคำร อย่างไรก็ดี
ขอให้ลูกค้าติดตามสถานะการยื่นภาษีจาก website ของกรมสรรพากร
เป็นข้อมูลประกอบด้วย
16. กำรลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อรับ - ให้ประชาชนศึกษำเงื่อนไขกำรรับสวัสดิกำรแต่ละประเภท เนื่องจากบาง
สวัสดิกำรภำครัฐ สำมำรถ
สวัสดิการจะกาหนดว่าต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารใด หากไม่ได้
ลงทะเบียนได้ที่ธนำคำรใด
กาหนดก็สามารถลงทะเบียนได้ทุกธนาคาร โดยเป็นการลงทะเบียนแบบที่
ผูกกับเลขประจำตัวประชำชน
17. หำกไม่สมัครพร้อมเพย์สำมำรถ - ผู้เสียภาษีสามารถรับเงินคืนภำษีผ่ำนเช็คได้เช่นเดิม แต่จะได้รับช้ากว่า
รับเงินภำษีได้หรือไม่
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ตามที่กรมสรรพากรกาหนด
18. กรณีผู้เสียภำษีไม่ได้ลงทะเบียน - ผู้เสียภาษีควรลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจาตัวประชาชนก่อนยื่น
พร้อมเพย์ไว้ สำมำรถลงทะเบียน
เสียภาษี แต่หากยื่นภาษีแล้ว ผู้เสียภำษีควรรีบลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วย
หลังจำกยื่นขอคืนภำษีได้หรือไม่
เลขประจำตัวประชำชนโดยเร็ว โดยศึกษาข้อมูลการคืนภาษีผ่าน
พร้อมเพย์ของกรมสรรพากรให้ชัดเจน
(ข้อมูล ณ 1 มี.ค. 60)
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