1. บริการพร้ อมเพย์ (PromptPay)
คือบริการอะไร ?

บริ ก ารพร้ อมเพย์ (PromptPay) หรื อ เดิ ม ใช้ ชื่ อ ว่ า เอนี่ ไอดี (Any ID) เป็ นการ
ให้ บริ การรับเงิน โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้ เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร ใช้
เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจาตัวประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ คือ ตู้
ATM / ADM , TMB TOUCH mobile app, TMB Internet Banking และสาขา ท า
ให้ การโอนเงินผ่านบริ การพร้ อมเพย์ มีความสะดวกสบายและปลอดภัย ทังนี
้ ้ การ
ให้ บริการพร้ อมเพย์ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐานการ
ชาระเงินของประเทศไทย
2. ลูกค้ าได้ ประโยชน์จากการสมัคร 1. ลูกค้ าสามารถรับเงิน โดยใช้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรื อเลขประจาตัวประชาชน
บริการพร้ อมเพย์ (PromptPay) แทนเลขที่บญ
ั ชี
อย่างไร ?
2. ลูกค้ าสามารถรั บเงิ นโอนจากภาครั ฐ และองค์กรต่างๆ เช่น เงิ นคืนภาษี , เงิ น
บานาญ โดยใช้ เลขประจาตัวประชาชนแทนเลขที่บญ
ั ชี
3. ค่าธรรมเนียมการโอนถูกกว่า
3. หากต้ องการลงทะเบียนผูกบัญชี
เพื่อใช้ บริการพร้ อมเพย์
(PromptPay) ต้ องเตรี ยม
อะไรบ้ าง ?

ลูกค้ าสามารถขอลงทะเบี ย นเพื่ อผูก บัญ ชี เงิ นฝากออมทรั พ ย์ ห รื อ บัญ ชี เงิ น ฝาก
กระแสรายวันกับหมายเลขโทรศัพท์มื อถือหรื อเลขประจาตัวประชาชนได้ ช่องทาง
ของธนาคาร คื อ ตู้ ATM / ADM , TMB TOUCH Mobile App, TMB Internet
Banking, TMB Contact Center ,TMB ทุ ก สาขาโดยมี เ อกสารพื น้ ฐานที่ ต้ อ งใช้
ประกอบการลงทะเบียน ดังนี ้
ช่ องทางลงทะเบียน ข้ อมูล/เอกสารที่จาเป็ น
ตู้ TMB ATM
1.บัตร ATM และรหัสผ่าน (PIN)
2.โทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี
Internet/
Mobile 1.ชื่ อ ผู้ ใช้ งาน และรหั ส ผ่ า น (User name และ
Banking
Password)
2.โทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี
Contact Center /
1.หมายเลขบัญชีเงินฝากที่ต้องการผูกบัญชี
สาขา
2.โทรศัพท์มือถือที่ต้องการผูกบัญชี

4. จะเริ่มลงทะเบียนบริการพร้ อม
เพย์ (PromptPay) ได้ เมื่อไหร่ ?

- ตังแต่
้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 TMB จะเปิ ดให้ ลูกค้ าลงทะเบียนเพื่ อผูก บัญชี
ธนาคาร และแจ้ งผลการลงทะเบียนให้ ลกู ค้ าทราบในทันที

5.

ลูกค้ าสามารถสมัครบริ การ
พร้ อมเพย์ (PromptPay) ผ่าน
ช่องทางไหนได้ บ้าง

้
ครบริการพร้ อมเพย์
6. ขันตอนสมั
(PromptPay) ต้ องทาอย่างไร

ลูกค้ าสามารถสมัครผ่านช่องทางของ TMB ดังนี ้
1. TMB Internet Banking
2. TMB TOUCH Mobile App
3. ตู้ ATM / ADM ของ TMB
4. TMB ทุกสาขา
5. Contact Center
1. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรื อเลขประจาตัวประชาชนที่ต้องการ เพื่อผูก
กับบัญชี โดยต้ องเป็ นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาเท่านัน้ เช่น

2. เลือกบัญชีที่สามารถสมัครบริการพร้ อมเพย์ (PromptPay) ได้ แก่
1. TMB All Free
2. TMB Normal Saving
3. TMB Payroll Plus
4. TMB Free Flow
5. TMB No Fee
6. TMB Product Current
7. TMB One Bank

7. ลูกค้ าสามารถสมัครบริ การ
พร้ อมเพย์ (PromptPay) กับ
TMB ได้ กี่บญ
ั ชี

ลูกค้ า TMB สามารถสมัครบริการพร้ อมเพย์ (PromptPay) เพื่อผูกบัญชีกบั TMB ได้
สูงสุด 2 บัญชี โดยใช้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ แจ้ งไว้ กับทางธนาคาร หรื อเลข
บัตรประชาชน ทังนี
้ ้ลูกค้ าสามารถใช้ ทงหมายเลขโทรศั
ั้
พท์มือถือที่ได้ แจ้ งไว้ กับทาง

ธนาคาร และเลขบัตรประชาชนสมัครบริ การพร้ อมเพย์ (PromptPay) ผูกบัญชี TMB
บัญชีเดียวได้ เช่นกัน กรณี ลูกค้ ามีหมายเลขโทรศัพท์มือถื อมากกว่า 1 หมายเลข
ลูกค้ าสามารถใช้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ แจ้ งไว้ กบั ทางธนาคาร เพียงหมายเลข
เดียวเท่านัน้

8. หากลูกค้ าต้ องการเปลี่ยนเบอร์ ลูกค้ าสามารถเปลี่ยนเบอร์ โทรศัพท์มือถือผ่านช่องทาง ATM / ADM, TMB TOUCH
โทรศัพท์มือถือเพื่อสมัครบริการ Mobile App, TMB Internet Banking และ สาขาได้
พร้ อมเพย์ (PromptPay) ต้ องทา
อย่างไร
9. การลงทะเบียนบริการ พร้ อม
เพย์ (PromptPay) มีคา่ ใช้ จา่ ย
หรื อไม่ ?

ธนาคารไม่คดิ ค่าค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน หรื อสมัครบริการ

10. ลูกค้ าที่สมัครบริการพร้ อมเพย์
(PromptPay) ต้ องเปลี่ยนบัตร
เป็ น Chip card หรื อไม่
11. ลูกค้ าต้ องรี บมาลงทะเบียน
หรื อไม่
ไม่ลงทะเบียนได้ หรื อไม่ ?

ไม่ต้องเปลี่ยน ลูกค้ าสามารถทารายการผ่านช่องทาง ATM โดยใช้ บตั รเดิมได้

12. หากลูกค้ าสมัครบริ การ พร้ อม
เพย์ (PromptPay) กับธนาคาร
อื่นแล้ ว สามารถสมัครกับ TMB
เพิ่ม ได้ อีกหรื อไม่

สามารถสมัครได้ โดยใช้ หมายเลข (เบอร์ มือถือ / เลขบัตรประชาชน) ที่ไม่ซ ้ากับที่ได้
สมัครบริ กาพร้ อมเพย์ (PromptPay) ไว้ กบั ธนาคารอื่น เช่น หากลูกค้ าสมัครบริ การ
พร้ อมเพย์ (PromptPay) กับธนาคารอื่ น โดยใช้ หมายเลขบัตรประชาชน ลูกค้ า
สามารถใช้ เบอร์ มือถือสมัครบริการพร้ อมเพย์ (PromptPay) กับ TMB ได้

การลงทะเบียนบริ การพร้ อมเพย์เป็ นการลงทะเบียนแบบสมัครใจ แต่ลกู ค้ าควรเริ่ ม
ทยอยลงทะเบี ย นตามความต้ อ งการใช้ ง าน โดยรั ฐ บาลมี แ นวคิด การจ่า ยเงิ น
สวัสดิการและการคืนภาษี ตา่ ง ๆ ให้ แก่ประชาชนผ่านเลขประจาตัวประชาชน ดังนัน้
ลูกค้ าที่จะรับสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐบาลควรเริ่ มทยอยมาลงทะเบียนบริ การพร้ อม
เพย์โดยผูกบัญชีเงินฝากของตนเองกับเลขประจาตัวประชาชน

(1 หมายเลข ต่อ 1 บัญชี)

้ งจะสมัคร
13. ในกรณีที่ลกู ค้ าสมัครใช้ บริ การ ลูกค้ าสามารถติดต่อธนาคารต้ นทางเพื่อทาการยกเลิกบริ การ จากนันจึ
พร้ อมเพย์ (PromptPay) กับ
บริการพร้ อมเพย์ (PromptPay) เดิมกับบัญชี TMB ได้ ทนั ที
ธนาคารอื่นแล้ ว หากต้ องการจะ
เปลี่ยนมาสมัครใช้ บริ การพร้ อม
เพย์ (PromptPay) กับ TMB
โดยใช้ หมายเลขเดิมต้ องทา
อย่างไร?
14. เมื่อสมัครบริการพร้ อมเพย์
(PromptPay) แล้ ว ลูกค้ า
สามารถยกเลิกได้ หรื อไม่

ลูกค้ าสามารถยกเลิกได้ ผ่านช่องทางสาขา Internet Banking, TMB TOUCH และ
ตู้ ATM และสาขาของ TMB ทัง้ นี ล้ ูกค้ าสามารถกลับมาเปิ ดใช้ บริ การพร้ อมเพย์
(PromptPay) กับ TMB ได้ ตลอดเวลา

15. ลูกค้ าที่สมัครบริการพร้ อมเพย์
(PromptPay) กับ TMB จะ
สามารถทาธุรกรรมรับเงินโอน

1. การโอนเงินระหว่างลูกค้ ารายย่อย จะเริ่ มให้ บริ การได้ ในไตรมาสที่ 1 ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่
กับประกาศจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้ วยบริการพร้ อมเพย์
(PromptPay) ได้ เมื่อไหร่
16. ผู้ใช้ บริการพร้ อมเพย์
(PromptPay) ต้ องสมัครใช้
บริการพร้ อมเพย์หรื อไม่ ?

2. การโอนเงินสวัสดิการจากภาครัฐสูป่ ระชาชน เริ่มให้ บริการแล้ ว
3. บริการอื่น ๆ ในอนาคตจะทยอยให้ บริการต่อไป

กรณีโอนเงินโดยใช้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรื อเลขประจาตัวประชาชน
ผู้โอนเงิน ไม่ จาเป็ นต้ องสมัครใช้ บริ การ และสามารถโอนเงินผ่านบริ การพร้ อม
เพย์ได้ ทางช่องทางต่าง ๆ คือ ตู้ ATM / ADM , TMB TOUCH mobile app, TMB
Internet Banking และสาขา
ผู้ รั บ โอนเงิ น จะต้ องลงทะเบี ยน เพื่ อ ผู ก บั ญ ชี ธ นาคารกั บ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือหรื อเลขประจาตัวประชาชนก่อน

17. หากลูกค้ าไม่มีเบอร์ มือถือที่ให้ ไว้ สามารถสมัครบริ การพร้ อมเพย์ (PromptPay) ได้ โดยใช้ หมายเลขบัตรประชาชนใน
กับธนาคารในระบบ RM
การสมัคร
สามารถสมัครบริการพร้ อมเพย์
(PromptPay) ได้ หรื อไม่

18. ลูกค้ าสามารถผูกหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ หรื อเลข
ประจาตัวประชาชนได้ กี่บญ
ั ชี กี่
ธนาคาร ?

• เลขประจาตัวประชาชนผูกได้ กบั เพียงบัญชีเดียวเท่านัน้
• หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมายผูกได้ กบั เพียงบัญชีเดียวเท่านัน้
บัญ ชี เ งิ นฝากธนาคาร 1 บัญชี สามารถผูกได้ กับทัง้ เลขประจ าตัวประชาชนและ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

19. บริการพร้ อมเพย์ (PromptPay)
ปลอดภัยหรื อไม่ ?

บริ การพร้ อมเพย์มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้ การกากับ
ดูแ ลของธนาคารแห่ง ประเทศไทยอย่า งใกล้ ชิ ด เช่น เดี ย วกับ ระบบการโอนเงิ น
ประเภทต่างๆ ที่มีให้ บริการอยูใ่ นปั จจุบนั

20. หากมีบญ
ั ชีเงินฝากหลายบัญชี
หลายธนาคาร แต่มีหมายเลข
โทรศัพท์มือถือเพียงหมายเลข
เดียว ควรเลือกผูกกับบัญชีไหน
ดี และธนาคารไหนดี ?
21. ถ้ าลงทะเบียนบริการพร้ อมเพย์
(PromptPay) ไปแล้ ว ต่อมามี
การย้ ายค่ายโทรศัพท์มือถือ
โดยยังใช้ หมายเลขเดิม จะต้ อง
ทาอย่างไร หรื อ
หากเปลี่ยนเครื่ องโทรศัพท์
มือถือใหม่ ต้ องทาอย่างไร ?
22. หากเลิกใช้ /ยกเลิกหมายเลข
โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนผูก
บัญชีไปแล้ ว จะต้ องทาอย่างไร ?

การตัดสินใจเลือกผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารใดๆ กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรื อ
เลขประจาตัวประชาชน ควรขึ ้นกับความสะดวกและความพึงพอใจของลูกค้ า และ
หากได้ ลงทะเบียนผูกบัญชีไปแล้ ว ลูกค้ าสามารถที่จะยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการ
ผูกบัญชีดงั กล่าวได้ ในภายหลัง

หากลูกค้ าได้ สมัครบริการ
PromptPay แล้ วต่อมาเปลี่ยน
เบอร์ โทรศัพท์มือถือใหม่จะต้ อง
ทาอย่างไร ?

ลูกค้ าไม่ต้องดาเนินการอะไรเพิ่มเติมกับธนาคาร เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝาก หรื อการใช้ บริการโอนเงินผ่านบริ การพร้ อมเพย์แต่อย่าง
ใด

ขอให้ ลูกค้ าแจ้ งยกเลิก การผูกบัญชีให้ ธนาคารรับทราบเพื่อทาการยกเลิกการผูก
บัญชีในระบบโดยเร็ ว แต่หากในภายหลังลูกค้ ามีหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ หาก
ลูกค้ าต้ องการใช้ บริ การรั บเงินโอนผ่านบริ การพร้ อมเพย์ ต้ องลงทะเบียนเพื่ อ ผูก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่นนกั
ั ้ บบัญชีเงินฝากอีกครัง้ หนึง่
ลูก ค้ า สามารถแจ้ ง เปลี่ ย นเบอร์ โ ทรศัพ ท์ ผ่ า นช่ อ งทางสาขา, TMB ATM, TMB
TOUCH, TMB Internet banking โดยธนาคารจะยกเลิกเบอร์ มือถือเก่าของลูกค้ าที่
สมัคร PromptPay เดิมก่อน จากนันจะท
้
าการ Update เบอร์ มือถือใหม่ของลูกค้ า
โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ ลกู ค้ าใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่องทังนี
้ ้เบอร์ มือถือใหม่ของลูกค้ าต้ อง
ไม่ได้ สมัครบริการ PromptPay กับธนาคารใดในขณะนัน้

บริการโอน-รั บเงิน PromptPay
ลูกค้ าผู้โอนต้ องมีบญ
ั ชีกบั TMB ลูกค้ าต้ องมีบญ
ั ชีกบั TMB ก่อนจึงจะโอนเงินด้ วย TMB PromptPay ได้
หรื อไม่
ใช้ บญ
ั ชีประเภทใดโอนเงินด้ วย ประเภทบัญ ชี ที่ โ อนเงิ น ด้ ว ย PromptPay โดยต้ อ งเป็ นบั ญ ชี ป ระเภทบุ ค คล
บริการ PromptPay ได้ บ้าง
ธรรมดาเท่านัน้ เช่น
1. TMB All Free
2. TMB Normal Saving
3. TMB Payroll Plus
4. TMB Free Flow
5. TMB No Fee
6. TMB Product Current
7. TMB One Bank
โอนเงินบริการ TMB PromptPay สามารโอนเงิ น โดยใช้ เบอร์ มื อ ถื อ หรื อ เลขที่ บั ต รประชาชนของผู้รั บ โอนที่
ด้ วยอะไรได้ บ้าง
ลงทะเบียน PromptPay ของทุกธนาคารได้ ทนั ที
ลูกค้ าต้ องมีสถานะของบัญชีเป็ น กรณีโอนเงิน
บัญชีของลูกค้ าผู้โอนต้ องไม่มีสถานะเป็ น Dormant (บัญชีที่ยอดเงินคงเหลื อไม่มี
อย่างไร
การเคลื่ อ นไหวมากกว่า 365 วัน ) ลูก ค้ า ต้ อ งมาแสดงตัว ตนที่ ส าขาเพื่ อ เปลี่ ย น
สถานะทางบัญชีก่อน
กรณีรับเงินโอน
บัญชีของลูกค้ าผู้รับเงินโอนต้ องไม่มีสถานะเป็ น Dormant (บัญชีที่ยอดเงินคงเหลือ
ไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 365 วัน) สามารถรับเงินโอนจากรัฐบาลหรื อบริ ษัทได้
เท่านัน้ โดยสถานะบัญชีของลูกค้ ายังคงเป็ น Dormant เช่นเดิม
สามารถโอนเงินผ่านช่องทางใด 1.ตู้ ATM / ADM ของ TMB
ได้ บ้าง
2.TMB Internet banking
3.TMB Touch
ทารายการโอนเงินต่อรายการ
TMB ATM
500,000*
และ ต่อวันได้ จานวนเท่าไร
MIB
500,000*

หมายเหตุ : *วงเงิ นของช่องทาง ATM และ MIB เป็ นวงเงิ นรวมของธุรกรรมโอนเงิ น
ทุกประเภทและรายการ Bill payment โดยจะใช้วงเงิ นเดีย่ วกัน
ต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอน
เท่าไหร่
สามารถโอนเงินเวลาใดได้ บ้าง

ทารายการที่สาขาด้ วยเงินสดได้
หรื อไม่
หากโอนเงินแล้ วผู้รับจะได้ รับเงิน
เมื่อใด
23. สามารถโอนเงินผ่านบริการ
พร้ อมเพย์ (PromptPay) ไปยัง
บัญชีของธนาคารใน
ต่างประเทศ หรื อโอนเงินจาก
ธนาคารในต่างประเทศมาเข้ า
บัญชีของธนาคารในประเทศ
ไทยได้ หรื อไม่ ?
24. สามารถใช้ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน
(Prepaid) ได้ หรื อไม่ ?
25. สามารถใช้ หมายเลขโทรศัพท์
บ้ านได้ หรื อไม่ ?

ATM
MIB
ATM
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MIB
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หมายเหตุ : *กรณี ทารายการหลัง 23.00 จะถือว่าเป็ นรายการของวันถัดไป
ไม่ได้ ทารายการประเภทหักบัญชีเท่านัน้
การโอนเงินเป็ นรายการแบบ Online real time ผู้รับโอนจะได้ รับเงินทันที
ไม่ส ามารถท าได้ เนื่ อ งจากบริ ก ารพร้ อมเพย์ เ ป็ นการให้ บ ริ ก ารโอนเงิ น เฉพาะ
ภายในประเทศเท่านัน้

ถ้ าหมายเลขโทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ลงทะเบี ย นด้ ว ยชื่ อ ของลูก ค้ า เอง สามารถน ามา
ลงทะเบียนได้
ไม่สามารถใช้ ได้ เนื่องจากโทรศัพท์บ้านไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขได้ ด้วยการ
ส่งรหัส SMS OTP (One Time Password)

26. ถ้ าลูกค้ ายังไม่เปลี่ยนบัตรเดบิต/ สามารถใข้ บริการได้ เนื่องจากระบบไม่ได้ เกี่ยวข้ องกัน
บัตร ATM ชิปการ์ ด จะสามารถ
ใช้ บริการพร้ อมเพย์
(PromptPay) ได้ หรื อไม่ ?

27. ข้ อมูลในบริการพร้ อมเพย์ถกู
นาไปเก็บในบัตรประจาตัว
ประชาชนหรื อบัตรเดบิต/บัตร
ATM ชิปการ์ ด หรื อไม่ ?

ไม่ได้ ถูกเก็บในบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรเดบิต/บัตร ATM ชิปการ์ ด แต่ถูก
เก็บไว้ ในระบบกลางที่มีความปลอดภัยสูง และระบบสารองที่มนั่ คง

28. เมื่อมีบริการพร้ อมเพย์
(PromptPay) แล้ ว จะสามารถ
ใช้ ธุรกรรมการโอนเงินแบบเดิม
ของธนาคารได้ หรื อไม่ ?
30. บุคคลต่างด้ าว สามารถใช้
บริการพร้ อมเพย์ได้ หรื อไม่ ?
31. ข้ อพึงระวังในการใช้ บริการ
พร้ อมเพย์ (PromptPay) มี
อะไรบ้ าง ?

ใช้ บริการโอนเงินประเภทอื่นๆได้ ตามปกติ

32. หากระบบหน่วง หรื อช้ า และมี
Error ต่างๆ เกิดขึ ้นในจังหวะที่
กดปุ่ มยืนยัน จะทาอย่างไร
33. หากการโอนเงินผ่านบริการ
พร้ อมเพย์มีความผิดพลาด เช่น
ระบุผ้ รู ับโอนผิด หรื อ ใส่จานวน
เงินผิด จะทาอย่างไร ?

ใช้ ได้ หากบุคคลต่างด้ าวมีบญ
ั ชีธนาคารสามารถผูกได้ กบั หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
• ลูกค้ าควรตรวจสอบชื่ อ -นามสกุล ผู้รับโอน และจ านวนเงิ นที่ ต้องการโอนให้
ถูกต้ องทุกครัง้ ก่อนยืนยันการโอนเงิน
• ลูกค้ าต้ องดูแลรักษา username / password ของ TMB TOUCH Mobile App,
TMB Internet Banking หรื อ บัตร ATM และรหัสผ่านเป็ นอย่างดี และไม่เปิ ดเผย
ให้ ผ้ อู ื่นทราบ
ลูกค้ าต้ องตรวจสอบก่อนว่ารายการที่เพิ่งทาไปสาเร็ จหรื อไม่ และมีการตัดเงินจาก
บัญชีต้นทางไปแล้ วหรื อยัง ควรหลีกเลี่ยงการโอนเงินซ ้าในทันทีโดยไม่ได้ ตรวจสอบ
รายการ
หากลูกค้ าไม่ได้ ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับโอนให้ ถกู ต้ อง ส่งผลให้ เงินถูกโอน
ไปยังบุคคลอื่น ลูกค้ าควรเก็บรายละเอียดหรื อหลักฐานการโอนเงินต่างๆ เช่น สลิบ
ATM หรื อ ใบเสร็ จ ค่า ธรรมเนี ย มและติด ต่อ ธนาคารเพื่ อ ช่ว ยประสานงาน โดย
ธนาคารจะแจ้ งผลการติดตามให้ ลกู ค้ าทราบต่อไป
หากลูกค้ าไม่ได้ ตรวจสอบจานวนเงินให้ ถูกต้ อง และมีการโอนจานวนเงินผิด หรื อมี
การโอนซ ้า ลูกค้ าสามารถติดต่อผู้รับโอนเพื่อแก้ ไขรายการโอนได้ ด้วยตนเอง แต่หาก
ผู้รับโอนไม่ยินยอม สามารถติดต่อธนาคารที่ เพื่อช่วยประสานงาน โดยธนาคาร
จะแจ้ งผลการติดตามให้ ลกู ค้ าทราบต่อไป
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินผิดบัญชีหรื อผิดจานวน ธนาคารไม่สามารถหักเงินออกจาก
บัญ ชี ปลายทางได้ หากไม่ไ ด้ รับความยิน ยอมจากเจ้ า ของบัญ ชี ก่ อ น ทัง้ นี ้ หาก
เจ้ าของบัญชีปลายทางไม่ยินยอมคืนเงินให้ ลูกค้ าจาเป็ นต้ องแจ้ งความดาเนินคดี
กับเจ้ าของปลายทางต่อไป

ธนาคารใช้ ระยะเวลากี่วนั ในการ กรณีท่ เี กิดจากระบบขัดข้ อง
ธนาคารมีกาหนดระยะเวลาการแก้ ไขปั ญหาให้ กับลูกค้ าแล้ วเสร็ จภายใน 3 วันทา
ตรวจสอบรายการและแก้ ไข
การถัดไป โดยนับจากวันที่ลกู ค้ าทารายการ
รายการให้ แก่ลกู ค้ า
กรณี ลูกค้ าทารายการผิ ดพลาด เช่น โอนเงินไปยังบุคคลอื่น โอนเงินผิดจานวน
ฯลฯ
กรณี ธนาคารเดียวกัน ธนาคารมีกาหนดระยะเวลาการแก้ ไขปั ญหาให้ กับลูกค้ า
แล้ วเสร็จภายใน 15 วันทาการ โดยนับจากวันที่ลกู ค้ าร้ องเรี ยน
กรณี ต่างธนาคาร ธนาคารมีกาหนดระยะเวลาการแก้ ไขปั ญหาให้ กับลูกค้ าแล้ ว
เสร็จภายใน 20 วันทาการ โดยนับจากวันที่ลกู ค้ าร้ องเรี ยน

หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ของผู้รับโอนเงินโดนระงับ
สัญญาณ การโอนเงินผ่าน
บริการพร้ อมเพย์จะสาเร็จ
หรื อไม่ ?
35. หากหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ของผู้รับโอนเงินยกเลิกบริการไป
แล้ ว การโอนเงินผ่านบริ การ
พร้ อมเพย์จะสาเร็จหรื อไม่ ?
36. หากได้ รับเงินที่ไม่ทราบผู้โอน
ผ่านบริการพร้ อมเพย์

หมายเหตุ : 1.ระยะเวลาการแก้ ไขปั ญหาให้ ลกู ค้ าเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2.กรณีลกู ค้ าปลายทางไม่ยินยอมให้ ธนาคารหรื อธนาคารปลายทาง
หัก บัญชี ลุกค้ าต้ องดาเนินการแจ้ งความฟ้องร้ องต่อเจ้ าของบัญชี
ผู้รับโอนนัน้ ต่อไป
ยังสามารถทาการโอนเงินได้

กรณี หมายเลขโทรศัพท์ มื อถื อของผู้รับโอนเงินมีการยกเลิกบริ การผ่านเครื อข่าย
โทรศัพท์มือถือแล้ ว ข้ อมูลการยกเลิกดังกล่าวจะถูกนามายกเลิกการลงทะเบียนที่
ฐานข้ อมูลบริ การพร้ อมเพย์ของธนาคารด้ วย ทาให้ ผ้ โู อนเงินไม่สามารถโอนเงินเข้ า
หมายเลขโทรศัพท์มือถือนันได้
้
ให้ ติดต่อธนาคารที่มีบญ
ั ชีอยู่ เพื่อให้ ธนาคารทาการตรวจสอบข้ อมูลก่อน และหาก
ได้ รับการติดต่อจากผู้โอนเงิ น อย่าทาการโอนเงิ นคืนเอง เนื่ องจากอาจเป็ นการ
หลอกลวง
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กรณีโอนเงินผิด หรื อระบบ
ให้ ผ้ โู อนแจ้ งธนาคารต้ นทาง โดยสมาคมธนาคารไทยมีการกาหนด SLA กรณีเกิด
ขัดข้ องเงินไม่เข้ าบัญชีปลายทาง ปั ญหาของการโอนเงินผ่านพร้ อมเพย์ไว้ แล้ ว (เผยแพร่ SLA ตังแต่
้ วนั ที่ 18 ม.ค. 60)
ต้ องทาอย่างไร
ซึง่ ได้ มีการกาหนดระยะเวลาที่จะใช้ ดแู ลลูกค้ าสาหรับบริ การพร้ อมเพย์ ดังนี ้
- หากมีสาเหตุจากระบบขัดข้ อง ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้ งผล และปรับปรุงรายการ
ให้ ถกู ต้ อง (ถ้ ามี) ภายใน 3 วันทาการ
- หากเป็ นกรณีลกู ค้ าโอนผิดบัญชีหรื อจานวนเงินผิด
o กรณี ธนาคารเดียวกัน ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้ งผลการติ ดตามให้ ลูกค้ า
ทราบ ภายใน 15 วันทาการ
o กรณีต่างธนาคาร ภายใน 20 วันทาการ
การโอนเงินผ่านพร้ อมเพย์ทางตู้ จาเป็ นต้ องใช้ ต้ ู ATM ของธนาคารเจ้ าของบัญชี
ATM จาเป็ นต้ องใช้ ต้ ู ATM ของ
ธนาคารเจ้ าของบัญชีหรื อไม่
กรณีลกู ค้ ามีการเปลี่ยนแปลง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ แต่
ไม่ได้ แจ้ งธนาคารหรื อแจ้ ง
ธนาคารล่าช้ า แล้ วมีการโอนเงิน
ในช่วงเวลานัน้ จะเป็ นอย่างไร
พร้ อมเพย์ต้องทาผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เท่านันใช่
้ หรื อไม่
สามารถทาได้ ที่สาขาธนาคารได้
หรื อไม่
มีการกาหนดวงเงินการโอนเงิน
ผ่านบริการพร้ อมเพย์ตอ่ วัน
หรื อไม่

เงิ นยัง คงเข้ า บัญชี เ ดิม ที่ เ คยผูกหมายเลขโทรศัพ ท์ มื อ ถื อไว้ จ นกว่าจะมี ก ารแจ้ ง
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือดังกล่ าว อย่างไรก็ดี หากมีการ
เปลี่ยนเจ้ าของเบอร์ เจ้ าของใหม่จะไม่สามารถนาหมายเลขโทรศัพท์ไปลงทะเบียน
ได้ จนกว่าเจ้ าของเดิมจะยกเลิกการลงทะเบียน

หากโอนเงินผ่านพร้ อมเพย์
20,000 บาท ภายในธนาคาร
เดียวกันจะเสียค่าธรรมเนียม
หรื อไม่ ซึง่ การโอนแบบเดิมจะไม่
เสียค่าธรรมเนียม

ขึ ้นอยู่กับอัตราค่าธรรมเนียมที่แต่ละธนาคารกาหนด แต่สูงสุดไม่เกิน 2 บาท ตาม
อัตราค่าธรรมเนียมพร้ อมเพย์ โดยค่าธรรมเนียมของพร้ อมเพย์จะไม่ได้ แยกว่าเป็ น
การโอนธนาคารเดี ย วกัน หรื อ ต่า งธนาคาร หรื อ ข้ า มเขต แต่จ ะก าหนดอัต รา
ค่าธรรมเนียมการโอนตามจานวนเงินที่โอน

การโอนเงินพร้ อมเพย์สามารถทาผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ แก่ ตู้ ATM, Internet
banking และ Mobile banking เป็ นหลัก

แต่ละธนาคารมีการกาหนดวงเงินการโอนต่อวันเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่าง
กัน และเจ้ าของบัญชีสามารถกาหนดวงเงินการโอนของตนเองได้ เช่นเดียวกับการ
โอนเงินปกติ
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หากโอนเงินผ่านพร้ อมเพย์ แต่ ผู้โอนจะไม่สามารถทารายการได้
ผู้รับไม่ได้ ลงทะเบียน รายการจะ
ถูกปฏิเสธหรื อไม่
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การลงทะเบียนพร้ อมเพย์เพื่อรับ ให้ ประชาชนศึกษาเงื่อนไขการรับสวัสดิการแต่ละประเภท เนื่องจากบางสวัสดิการ
สวัสดิการภาครัฐ สามารถ
จะกาหนดว่าต้ องลงทะเบียนพร้ อมเพย์ไว้ กบั ธนาคารใด หากไม่ได้ กาหนดก็สามารถ
ลงทะเบียนได้ ที่ธนาคารใด
ลงทะเบี ย นได้ ทุก ธนาคาร โดยเป็ นการลงทะเบี ย นแบบที่ ผูก กับ เลขประจ าตัว
ประชาชน

แนวคาถาม – คาตอบ กรณีการเลื่อนการเปิ ดให้ บริการพร้ อมเพย์
1. ทาไมจึงเลื่อนการเปิ ดใช้ บริการ
พร้ อมเพย์ เพราะระบบยังไม่
พร้ อมและไม่ปลอดภัยใช่
หรื อไม่?

เนื่องจากระบบพร้ อมเพย์เป็ นระบบที่มีความสาคัญ มีธนาคารเข้ ามาให้ บริการถึง
21 แห่ง ขณะที่มีลกู ค้ าลงทะเบียนแล้ วถึง 17 ล้ าน ID และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอีก การ
ให้ บริการระบบนี ้จึงควรต้ องราบรื่ น ไม่ตดิ ขัดหยุดชะงักให้ ประชาชนได้ รับความ
เดือดร้ อน รวมทังเพื
้ ่อให้ มนั่ ใจว่าระบบมีความเสถียร จึงต้ องการให้ มีเวลาในการ
ทดสอบอย่างเพียงพอ ครอบคลุมทุกช่องทางที่จะให้ บริ การ จึงเลื่อนการเปิ ด
ให้ บริการพร้ อมเพย์ไปเป็ นไตรมาสแรกปี หน้ า
นอกจากนี ้ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้ องของการทาธุรกรรม
ทางการเงิน เป็ นสิ่งสาคัญสูงสุดของระบบสถาบันการเงิน ดังนัน้ ทีมงานทุกฝ่ ายจึง
ให้ ความสาคัญกับการทดสอบระบบให้ ละเอียด รอบด้ าน และมีความมัน่ คง
ปลอดภัยตามมาตรฐานขันสู
้ ง รวมทังให้
้ ทกุ ธนาคารที่ให้ บริการสามารถเตรี ยม
ความพร้ อมให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างเต็มที่ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์กบั ประชาชนในการ
เข้ าถึงบริการทางการเงินได้ อย่างทัว่ ถึง สะดวก

2. บริการพร้ อมเพย์เริ่มใช้ บริ การได้ ● ส่วนของบริ การโอนเงินสวัสดิการจากภาครัฐสูป่ ระชาชน จะเริ่มให้ บริการได้ ใน
เมื่อไหร่?
ไตรมาส 1 ของปี 2560
● ส่วนบริการในการทาธุรกรรมระหว่างบุคคล จะเริ่มให้ บริการในไตรมาสแรกของปี
2560

Appendix
1. ทาไมธนาคารจึงใช้ วิธีการหลอก
ล่อให้ คนลงทะเบียน โดยมิได้
สมัครใจ โดยเฉพาะผู้ใช้
เอทีเอ็ม?

การที่ธนาคารได้ มีการเปิ ดช่องทางการสมัครพร้ อมเพย์ผ่านตู้เอทีเอ็มนัน้ ก็เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า ประหยัดเวลาและลดทอนความยุง่ ยาก จากการที่
ต้ องเดินทางไปสมัครที่สาขาธนาคาร แต่ถ้าหากไม่ต้องการสมัครหรื อต้ องการหา
ข้ อมูลเพิ่มเติมก่อนนัน้ ก็สามารถกดปุ่ มปฏิเสธการสมัครที่ต้ เู อทีเอ็มได้ ด้วยตนเอง

2. หากได้ รับเงินเข้ าบัญชีช้า หรื อ
ระบบของธนาคารปลายทางมี
ข้ อขัดข้ อง ใครจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ?
3. การใช้ ระบบพร้ อมเพย์จะเป็ น
ปั จจัยทาให้ เกิดช่องทางในการ
โจรกรรมทางการเงินง่ายขึ ้น
หรื อไม่?

ผู้ใช้ บริการควรเก็บรายละเอียดหรื อหลักฐานการโอนเงินต่าง ๆ และติดต่อธนาคาร
ต้ นทางเพื่อประสานงานช่วยเหลือ

● บริ การพร้ อมเพย์เป็ นระบบที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่
ภายใต้ การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับระบบการโอนเงิน
ประเภทต่าง ๆ ที่มีให้ บริการอยูใ่ นปั จจุบนั
● นอกจากนี ้ทุกครัง้ ที่มีการทารายการโอน ผู้ใช้ บริการจะต้ องมีการใส่เลขรหัสหรื อ
Password และมีการยืนยันรายการก่อนทาการโอนทุกครัง้
4. จากที่มีขา่ วเรื่ อง Technical
การทดสอบการทารายการระหว่างระบบของธนาคารกับระบบ Vocalink เป็ นเรื่ อง
Problem นัน้ ระบบของ
ปกติของโครงการด้ าน IT ที่การทดสอบระบบย่อมมีข้อติดขัดบ้ าง อย่างไรก็ตาม ทัง้
Vocalink เป็ นอย่างไร ? ทาไมถึง สองด้ านก็ได้ ร่วมกันแก้ ไขปั ญหาแล้ ว ซึง่ มีการทดสอบหลาย ๆ กรณี เพื่อให้ ระบบ
มีปัญหาในการเชื่อมโยงกับ
สามารถรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้นจริงได้ ดังนันการทดสอบที
้
่ครอบคลุมมาก จะ
ระบบของไทย ?
ช่วยให้ การใช้ งานจริงราบรื่ น
5. การเลื่อนเป็ นผลจากที่บาง
เลื่อนเพื่อให้ ทกุ ธนาคารมีเวลาในการทดสอบและครอบคลุมกรณีตา่ ง ๆ ให้ มากที่สดุ
ธนาคารไม่พร้ อมใช่หรื อไม่ มี
ทังระหว่
้
างธนาคารด้ วยกันเองและระหว่างระบบกลาง NITMX เพื่อให้ ธนาคารทุก
ปั ญหาด้ านความปลอดภัยใช่
แห่ ง มี ค วามพร้ อม ให้ ก ารใช้ ง านจริ ง มี ค วามเสถี ย ร ส่ ว นเรื่ อ งความปลอดภั ย
หรื อไม่ ?
ธนาคารและระบบกลางได้ วางระบบความปลอดภัยไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนออกแบบระบบ
แล้ ว
6. การเลื่อนเวลาออกไปไกล แสดง ระยะเวลาการเลื่อนคานึงถึงความเพียงพอของการทดสอบของ 21 ธนาคาร ในทุก
ว่ามีปัญหาใหญ่ใช่หรื อไม่ จะ
ช่องทางที่ให้ บริ การ ได้ แก่ ATM, Internet Banking, Mobile Banking ให้ สามารถ
กระทบต่อความมัน่ ใจของ
รองรับปริ มาณธุรกรรมได้ ทุกกรณี ซึ่งได้ มีหารื อกันแล้ ว เห็นว่าไตรมาสแรกของปี
ประชาชน และโครงการ
2560 จะทาให้ มีเวลาเพียงพอในการทดสอบ เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจต่อความเสถียร
National e-Payment หรื อไม่? ของระบบ และการให้ บริการของประชาชนตอนใช้ จริงไม่ตดิ ขัด

7. จะมัน่ ใจได้ อย่างไรว่า
กาหนดเวลาใหม่จะไม่เลื่อน
และการให้ บริการมีความ
ปลอดภัย?
8. การที่บริการโอนเงินระหว่าง
ประชาชนเลื่อนไปหลายเดือน
จะกระทบแผนการโอนเงินจาก
ภาครัฐ
สูป่ ระชาชนหรื อไม่ และจะ
ปลอดภัยน่าเชื่อถือหรื อไม่?
9. จากข่าวที่ออกมาว่าเป็ นเพราะ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่เข้ า
ไปติดตามดูแลอย่างใกล้ ชิด จึง
ทาให้ ลา่ ช้ า จริงหรื อไม่?

ก าหนดเวลาใหม่ นัน้ ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ธนาคารต่า งๆ และ NITMX ได้
ประเมินร่ วมกันแล้ ว มีความมัน่ ใจว่าจะมีเวลาเพียงพอในการทดสอบ และเตรี ยม
ความพร้ อมในการให้ บริการลูกค้ าในด้ านต่างๆ

10. จากข่าวที่การคลังยืนยันก่อน
หน้ านี ้ว่า 31 ต.ค. นี ้ สามารถใช้
บริการพร้ อมเพย์ได้ มีการ
ประสานงานระหว่างธนาคาร
แห่งประเทศไทย และ การคลัง
หรื อไม่?
11. ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
สมาคมธนาคารไทย มีกลไกการ
ร่วมมือและติดตามงานกัน
อย่างไร?

การประสานงานเกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทังที
้ ่เป็ นทางการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการ National e-payment และที่มีการจัดประชุมหารื อในประเด็นต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผา่ นมาสถานะการพัฒนาระบบมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารที่เข้ าร่วมโครงการ และ NITMX ได้ มีการ
พิจารณากันอย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะนาเรี ยน รมว. คลัง โดยขณะนี ้ รมว. รับทราบการ
เลื่อนแล้ ว
ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ ชิด
โดยมีการหารื อและติดตามงานอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทังระดั
้ บบริหารผ่านการ
ประชุมคณะต่าง ๆ เป็ นประจาทุกเดือน และการติดตามงานระหว่างทีมงานย่อยใน
ด้ านต่าง ๆ ที่มีการประชุมหารื อกันในทุกสัปดาห์

● สาหรับบริการด้ านการโอนเงินภาครัฐให้ แก่ประชาชนนัน้ สามารถเริ่มให้ บริการ
ได้ ในไตรมาส ปี 2560
● ส่วนเรื่ องของความปลอดภัยนัน้ ระบบพร้ อมเพย์มีความปลอดภัยสูงตาม
มาตรฐานสากล เช่นเดียวกับระบบการโอนเงินประเภทต่าง ๆ ที่มีให้ บริ การอยูใ่ น
ปั จจุบนั
โครงการพร้ อมเพย์เป็ นโครงการที่ทาร่วมกันระหว่างธนาคาร บริษัท NITMX และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ตดิ ตามดูแลอย่างใกล้ ชิด
ต่อเนื่อง ตังแต่
้ การกาหนดแผน การพัฒนาและทดสอบระบบ โดยจัดมีการประชุม
ติดตามความคืบหน้ ากันเป็ นประจาทุกสัปดาห์ ซึง่ จากการติดตามดังกล่าวทาให้ เห็น
ถึงความจาเป็ นในการให้ เวลาธนาคารได้ ทดสอบระบบอย่างครอบคลุม เพื่อให้ เมื่อ
เปิ ดใช้ งานจริงจะสามารถให้ บริการได้ อย่างราบรื่ น ซึง่ ใช้ เวลามากกว่าที่ประเมินไว้
เดิม

12 ในกรณีเป็ นผู้พิการ เดินทางไม่
สะดวก จะมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่น
มาลงทะเบียนพร้ อมเพย์แทนได้
หรื อไม่

13 ลูกค้ าสามารถตรวจสอบว่า
ตนเองลงทะเบียนพร้ อมเพย์ไว้
แล้ วหรื อยัง และลงทะเบียนไว้ ที่
ธนาคารใด ได้ หรื อไม่

14 ในการลงทะเบียนพร้ อมเพย์
หากผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้ าของ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ นา
โทรศัพท์ของเราไปลงทะเบียน
โดยไม่ได้ รับอนุญาต จะเกิด
ความเสียหายหรื อไม่

การลงทะเบียนพร้ อมเพย์จาป็ นต้ องมีการพิสจู น?ตัวตนของเจ้ าของบัญชีและ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ดังนัน้ ในกรณีปกติจงึ ต้ องมีการพิสจู น์ตวั ตน อย่างไรก็ตาม
ในบางกรณี เช่น ผู้พิการหรื อผู้ที่ต้องมีผ้ ดู แู ล ซึง่ ต้ องการรับสวัสดิการและลงทะเบียน
ด้ วยเลขประจาตัวประชาชน สามารถมอบอานาจให้ ผ้ แู ทนมาลงทะเบียนได้ โดย
ธนาคารจะมีวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อพิสจู น์ตวั ตนให้ มนั่ ใจว่าเป็ นเจ้ าของบัญชี
ที่ลงทะเบียนจริงตามกระบวนการและวิธีการที่ธนาคารกาหนด
1. กรณีลกู ค้ าติดต่อผ่าน call center เจ้ าหน้ าที่จะพิสจู น์ตวั ตนของลูกค้ า และ
สามารถตอบได้ วา่ ลูกค้ าได้ ลงทะเบียนไว้ กบั ธนาคารแล้ วหรื อไม่ (โดยไม่บอกข้ อมูล
ของธนาคารอื่น) และสามารถแนะนาลูกค้ าให้ ตรวจสอบข้ อมูลด้ วยตนเอง ด้ วย
วิธีการดังนี ้
- ลูกค้ าอาจใช้ internet/mobile banking ของธนาคารที่ใช้ บริการ ทาการตรวจสอบ
โดยสมัครลงทะเบียนอีกครัง้ ระบบของหลายธนาคาร จะมีการตอบกลับว่าได้
ลงทะเบียนไว้ แล้ ว และบอกด้ วยว่าลงไว้ กบั ธนาคารใด
- ลูกค้ าอาจไปที่สาขาที่ตนเองต้ องการลงทะเบียน และลงทะเบียนอีกครัง้ (ต้ องมี
หลักฐานแสดงตัวตน) ระบบงานที่สาขาจะสามารถให้ ข้อมูลในกรณีที่ลงทะเบียนซ ้า
ว่าลงทะเบียนไว้ แล้ วที่ธนาคารใด และสามารถแจ้ งลูกค้ าได้
2. ในกรณีที่ต้องแก้ ไขปั ญหาให้ ลกู ค้ า และลูกค้ าแจ้ งความประสงค์จะทราบข้ อมูลว่า
ลงทะเบียนพร้ อมเพย์ไว้ แล้ วที่ใดผ่าน call center ธนาคารต้ องมีวิธีการพิสจู น์ตวั ตน
และขอความยินยอมจากลูกค้ าในการเรี ยกดูข้อมูลส่วนตัว และจัดเจ้ าหน้ าที่ call
center/ เจ้ าหน้ าที่ส่วนกลาง ที่สามารถดูข้อมูลในระดับที่ลกึ ขึ ้นเพื่อให้ ข้อมูลแก่
ลูกค้ า
ผู้อื่นจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากการลงทะเบียนพร้ อมเพย์ด้วยหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ธนาคารจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด โดย
ตรวจสอบความเป็ นเจ้ าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับชื่อเจ้ าของบัญชีธนาคาร ซึง่
สามารถทาได้ โดยการกด USSD หรื อการแสดงเอกสารแสดงความเป็ นเจ้ าของ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือจากผู้ให้ บริการโทรศัพท์ รวมทัง้ มีการใช้ OTP เพื่อ
ตรวจสอบการถือครองอย่างถูกต้ องด้ วย

15 การยกเลิกพร้ อมเพย์จาก
ธนาคารหนึง่ เพื่อมาลงทะเบียน
กับอีกธนาคารใช้ เวลานาน
เท่าใด
16 กรณีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ติดการลงทะเบียนพร้ อมเพย์ของ
เจ้ าของเบอร์ เดิม จะต้ องทา
อย่างไร
17 ลูกค้ านิตบิ คุ คลจะสมัครพร้ อม
เพย์ได้ เมื่อไหร่
18 การใช้ USSD เพื่อตรวจสอบ
ความเป็ นเจ้ าของหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ จะใช้ ได้ ตลอดไป
หรื อไม่

การยกเลิกการลงทะเบียนพร้ อมเพย์จะมีผลทันที โดยเมื่อยกเลิกสาเร็จแล้ ว ก็
สามารถไปลงทะเบียนกับธนาคารแห่งใหม่ได้ เลย

ให้ ลกู ค้ าแจ้ งกับธนาคารที่ต้องการลงทะเบียน ซึง่ ธนาคารดังกล่าวจะดาเนินการ (1)
พิสจู น์ตวั ตนและความเป็ นเจ้ าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด (2) แจ้ งธนาคารเดิมที่ผกู บัญชีพร้ อมเพย์กบั หมายเลขโทรศัพท์เดิม ให้
ติดต่อเจ้ าของเบอร์ เก่าและยกเลิกการลงทะเบียน ตามกระบวนการและวิธีการที่
ธนาคารกาหนด
ตังแต่
้ วนั ที่ 28 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ธนาคารที่ร่วมโครงการ จะเปิ ดให้ ลกู ค้ านิติ
บุคคลลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีออมทรัพย์ หรื อ กระแสรายวันกับเลขประจาตัวผู้เสีย
ภาษีอากร 13 หลัก ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมของธนาคารแต่ละแห่ง
สามารถใช้ ได้ ตลอด

แนวคาถาม – คาตอบการคืนภาษีผ่านบริการ PromptPay
1. รั บ เ งิ น คื น ภ า ษี ด้ ว ย บ ริ ก า ร ตังแต่
้ ปี 2560 เป็ นต้ นไป กรมสรรพากรจะให้ บริการคืนเงินภาษีแก่ผ้ ยู ื่นแบบเสียภาษี
PromptPay คืออะไร
โดยจะโอนเงินคืนภาษี ไปยังบัญชีของผู้ขอคืนภาษี ที่ได้ สมัครบริ การ PromptPay ไว้
กับธนาคารต่างๆ โดยผู้ขอคืนภาษีไม่ต้องรอเช็คจากกรมสรรพากรอีกต่อไป
2. ต้ องการรั บ เงิ น คื น ภาษี ด้ วย ลูกค้ าต้ องสมัครบริ การ TMB PromptPay ด้ วยเลขที่บัตรประชาชน กับ บัญชีของ
บ ริ ก า ร PromptPay ต้ อ ง ท า ธนาคารก่อน จากนันจึ
้ งทารายการยื่นแบบภาษีตอ่ ไป
อย่างไร
3. เคยสมั ค รบริ ก าร PromptPay ไม่ได้ กรมสรรพากรจะโอนเงินคืนภาษี ไปยังบัญชีที่สมัครบริ การ PromptPay ด้ วย
ด้ ว ยเบอร์ มื อ ถื อ อย่ า งเดี ย วได้ เลขที่บัตรประชาชนเท่ านัน้ ขอแนะนาให้ ลูกค้ าสมัคร PromptPay ด้ วยเลขที่บตั ร
หรื อไม่
ประชาชนเพิ่มเติม
4. ห ลั ง จ า ก ยื่ น ช า ร ะ ภ า ษี แล้ ว เริ่มคืนเงินภาษีให้ กบั ผู้ขอคืนภาษีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 10 ม.ค 2560 เป็ นต้ นไป
กรมสรรพากรจะเริ่ มคืนเงินภาษี
เมื่อไร
5. หากไม่สมัครพร้ อมเพย์สามารถ ผู้เสียภาษี สามารถรับเงินคืนภาษี ผ่านเช็คได้ เช่นเดิม แต่จะได้ รับช้ ากว่าการคืนภาษี
รับเงินภาษีได้ หรื อไม่
ผ่านพร้ อมเพย์ตามที่กรมสรรพากรกาหนด

6. จะทราบได้ อย่ า งไรว่ า เงิ น คื น 1.กรมสรรพากรจะส่ง SMS แจ้ งผู้ได้ รับเงินคืนภาษี เมื่อได้ อนุ มัติเงินคืนเงินภาษี
ภาษีอนุมตั แิ ล้ ว
โดยจะส่ง sms ไปยังเบอร์ ที่ผ้ ูขอคืนภาษี แจ้ งไว้ ในระบบของกรมสรรพากร โดยมี
ข้ อความดังนี ้ คืนภาษี 123456789xxxx (เลขบัตรประชาชน 13 หลัก) ผ่านพร้ อม
เพย์ เมื่อวันที่ xx/xx/xxxx
2.ลูกค้ าสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมตั ิคืนเงินภาษี ได้ จาก Website หรื อ Call
Center 1161 ของกรมสรรพากร ได้ ด้วยตนเอง
7. เงิ น คื น ภาษี ถู ก โอนเข้ า บัญ ชี ที่ 1.ประมาณ 3-5 วันทาการนับตังแต่
้ ได้ รับ SMS แจ้ งอนุมตั คิ ืนภาษีจากกรมสรรพากร
สมัคร PromptPay เมื่อไร
2.ลูกค้ าที่สมัครบริ การ SMS Alert กับธนาคารจะได้ รับการแจ้ งเตือนเมื่อมีเงินคืน
ภาษีเข้ าบัญชีทนั ที
8 การรับเงินคืนภาษีผ่านบริ การ ผู้เสียภาษี สามารถลงทะเบียนพร้ อมเพย์ด้วยเลขประจาตัวประชาชนที่ธนาคารใดก็
พร้ อมเพย์ ควรปฏิบตั อิ ย่างไร
ได้ โดยเมื่อยื่นแบบฟอร์ มและผ่านขันตอนการตรวจสอบแล้
้
ว กรมสรรพากรจะโอน
เงินคืนภาษี ผ่านพร้ อมเพย์ด้วยเลขประจาตัวประชาชน และผู้เสียภาษี จะได้ รับเงิน
เข้ าบัญชีในวันเดียวกันทุกธนาคาร อย่างไรก็ดี ขอให้ ลูกค้ าติดตามสถานะการยื่น
ภาษีจาก website ของกรมสรรพากร เป็ นข้ อมูลประกอบด้ วย
9 กรณีผ้ เู สียภาษีไม่ได้ ลงทะเบียน ผู้เสียภาษีควรลงทะเบียนพร้ อมเพย์ด้วยเลขประจาตัวประชาชนก่อนยื่นเสียภาษี แต่
พร้ อมเพย์ไว้ สามารถ
หากยื่นภาษีแล้ ว ผู้เสียภาษีควรรี บลงทะเบียนพร้ อมเพย์ด้วยเลขประจาตัวประชาชน
ลงทะเบียนหลังจากยื่นขอคืน
โดยเร็ว โดยศึกษาข้ อมูลการคืนภาษีผา่ น พร้ อมเพย์ของกรมสรรพากรให้ ชดั เจน
ภาษีได้ หรื อไม่

คาถามคาตอบบริการเรี ยกเก็บเงิน (Request to Pay) ผ่ านระบบพร้ อมเพย์
คาถาม
คาถามทั่วไป
1. บริ การเรี ยกเก็บเงิน

(Request to Pay)
คืออะไร

คาตอบ

- บริ การเรี ยกเก็บเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ เป็ นบริ การที่ช่วยให้ ร้านค้ าและภาคธุรกิจ
สามารถส่งข้ อความแจ้ งไปยังผู้ซื ้อเพื่อขอให้ ชาระเงิน ซึง่ จะช่วยอานวยความสะดวก
แก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจ ร้ านค้ ารายย่อย รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้ าออนไลน์
(e-Commerce) ให้ มีช่องทางเรี ยกเก็บเงินและรับชาระเงินได้ สะดวกรวดเร็ วมากขึ ้น
ขณะที่ประชาชนจะได้ รับความสะดวกในการชาระเงินมากขึ ้น
โดยมีขนตอนการใช้
ั้
งาน 2 ขันตอน
้
ได้ แก่
➢ ขันตอนการส่
้
งแจ้ งเตือน: ผู้สง่ การแจ้ งเตือนสามารถแจ้ งข้ อความให้ ผ้ รู ับการแจ้ งเตือน
ชาระเงินกลับตามยอดเงินและช่องทางที่ระบุ ซึง่ ผู้รับการแจ้ งเตือนจะเห็นข้ อความ
แจ้ งเตือนผ่านช่องทางของธนาคารที่ใช้ บริ การ เช่น แอปพลิเคชัน่ ของธนาคาร
(Mobile banking) หรื อ SMS
➢ ขันตอนการช
้
าระเงิน: เมื่อผู้รับการแจ้ งเตือนได้ รับข้ อความแจ้ งเตือนจะทราบ
รายละเอียดของการชาระเงิน ทังชื
้ ่อบัญชีของผู้สง่ การแจ้ งเตือน จานวนเงินที่ต้อง
ชาระ และรหัสอ้ างอิง (ถ้ ามี) โดยผู้รับการแจ้ งเตือนสามารถเลือกยืนยันหรื อปฏิเสธ
การชาระเงินก็ได้

2.

ใครสามารถใช้ บริการเรียก
เก็บเงินผ่ านระบบพร้ อมเพย์
ได้ บ้าง

- บริ การเรี ยกเก็บเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ รองรับการใช้ บริ การจากประชาชนทัว่ ไป นิติ
บุคคล และหน่วยงานภาครัฐ ตามเงื่อนไขการให้ บริ การของธนาคารโดยผู้ใช้ บริ การต้ อง
ลงทะเบียนพร้ อมเพย์ และสมัครใช้ บริ การเรี ยกเก็บเงินกับธนาคาร ดังนี ้
➢ ประชาชนทัว่ ไป สามารถเลือกผูกบัญชีกบั หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรื อ
เลขประจาตัวประชาชน
➢

ร้ านค้ า นิติบคุ คล หรื อภาครัฐ สามารถเลือกผูกบัญชีกบั เลขประจาตัวผู้เสียภาษี
และ/หรื อผูก Biller ID (ตามบริ การชาระใบแจ้ งหนี ้ข้ ามธนาคาร) ก็ได้

3.

ต้ องลงทะเบียนพร้ อมเพย์
หรือไม่

4.

ธนาคารใดให้ บริการเรียก
- สามารถศึกษารายชื่อผู้ให้ บริ การเรี ยกเก็บเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ ได้ จากเว็บไซต์ ธปท.
เก็บเงินผ่ านระบบพร้ อมเพย์
หัวข้ อ “ระบบการชาระเงิน > เรื่ องที่น่าสนใจ > พร้ อมเพย์...การเงินยุคใหม่ คนไทยยุค
บ้ าง

- ทังผู
้ ้ สง่ การแจ้ งเตือน และผู้รับการแจ้ งเตือนต้ องสมัครใช้ บริ การเรี ยกเก็บเงินผ่านระบบ
พร้ อมเพย์ และผูกบัญชีพร้ อมเพย์กบั ธนาคารที่เปิ ดให้ บริ การ

ดิจิทลั > รายชื่อผู้ให้ บริ การพร้ อมเพย์”

คาถาม

คาตอบ

5.

ช่ องทางการชาระเงิน
เมื่อได้ รับการแจ้ งเตือน

- ผู้ที่ได้ รับการแจ้ งเตือนสามารถชาระเงินผ่าน Mobile banking หรื อช่องทางอื่น ๆ ตามที่
ธนาคารให้ บริ การ สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามธนาคารที่ให้ บริ การ

6.

จะเริ่มใช้ บริการได้ เมื่อไหร่

- ระบบจะพร้ อมให้ บริ การเรี ยกเก็บเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
โดยธนาคารจะทยอยเริ่ มให้ บริ การ และจะประชาสัมพันธ์ให้ ลกู ค้ าทราบผ่านช่องทางของ
แต่ละธนาคาร

7.

มีค่าธรรมเนียมเท่ าไร

-

ธนาคารกาหนดเพดานค่าธรรมเนียมบริ การเรี ยกเก็บเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ ดังนี ้
ประเภทรายการ
การส่ งแจ้ งเตือน
การส่งรายการแจ้ งเตือน

ค่ าธรรมเนียม

- กรณีบคุ คลธรรมดา

ไม่เกิน 1 บาทต่อรายการ
ไม่เกิน 3 บาทต่อรายการ

- กรณีนิติบคุ คล
การรับแจ้ งเตือน
การชาระเงินตามที่ได้ รับการแจ้ งเตือน
การชาระเงิน
1) ชาระเงินจากการแจ้ งเตือนทัว่ ไป
- กรณีบคุ คลธรรมดา

- กรณีนิติบคุ คล
2) ชาระเงินจากการแจ้ งเตือนทีม่ ีรหัส
อ้ างอิง (Reference Code)
การรับชาระเงิน
1) รับชาระเงินจากการแจ้ งเตือนทัว่ ไป
2) รับชาระเงินจากการแจ้ งเตือนที่มีรหัส
อ้ างอิง (Reference Code)
ผู้ส่งการแจ้ งเตือน (ผู้รับเงิน)
8. วิธีการใช้ งาน และข้ อมู
ประกอบ
การแจ้ งเตือน

ฟรี

(ค่าธรรมเนียมเป็ นไปตามอัตราพร้ อมเพย์ทวั่ ไป)
ไม่เกิน 5000
ฟรี
มากกว่า 5,000 - 30,000 บาท ไม่เกิน 2 บาท
มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท ไม่เกิน 5 บาท
มากกว่า 100,000 - วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 10 บาท
ไม่เกิน 100,000 บาท
มากกว่า 100,000 บาท

ไม่เกิน 10 บาท
ไม่เกิน 15 บาท

ไม่เกิน 5 บาท ต่อรายการ

ฟรี
ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อตกลงระหว่างผู้สง่ รายการแจ้ งเตือน
และธนาคาร

- ผู้สง่ การแจ้ งเตือนสามารถส่งรายการแจ้ งเตือนได้ ตามช่องทางที่ธนาคารให้ บริ การ โดยต้ องระบุ
หมายเลขพร้ อมเพย์ของผู้รับการแจ้ งเตือน เพื่อส่งข้ อความแจ้ งเตือน พร้ อมทัง้ ระบุจานวนเงินที่ให้
ชาระกลับ นอกจากนี ้ ผู้สง่ การแจ้ งเตือนสามารถเลือกใช้ บริ การส่งรหัสอ้ างอิงรายการชาระเงิน
ให้ ผ้ รู ับการแจ้ งเตือน โดยจากัดขนาดไม่เกิน 40 ตัวอักษร ทังนี
้ ้ หากมีการส่งรหัสอ้ างอิง

คาถาม

คาตอบ
ประกอบการแจ้ งเตือน ธนาคารอาจคิดค่าธรรมเนียมจากผู้รับการแจ้ งเตือนเพิม่ ขึ ้นเมื่อมีการ
ชาระเงิน

9.

มีการกาหนดวงเงินและ
- ธนาคารของผู้รับการแจ้ งเตือน (ผู้ชาระเงิน) เป็ นผู้กาหนดวงเงินสูงสุดและจานวนเงินสูงสุดใน
จานวนเงินสูงสุดในการ
การชาระเงินต่อรายการและต่อวัน อย่างไรก็ดี บางธนาคารอาจเปิ ดให้ ผ้ ใู ช้ บริ การกาหนดวงเงิน
ชาระเงินต่ อรายการ และต่ อ
สูงสุดได้ ด้วยตนเองผ่านช่องทางการให้ บริ การ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อวันตามที่แต่ละ
วันหรือไม่
ธนาคารกาหนด

ผู้รับการแจ้ งเตือน (ผู้ชาระเงิน)
10. จะทราบได้ อย่ างไรว่ าผู้ส่ง
แจ้ งเตือนคือใคร และขอให้
จ่ ายค่ าอะไร

- ข้ อความแจ้ งเตือนจะระบุชื่อบัญชี/ชื่อร้ านค้ าของผู้สง่ การแจ้ งเตือน พร้ อมทังยอดเงิ
้
น
ที่ต้องชาระ และรหัสอ้ างอิงเพื่อใช้ ตรวจสอบความถูกต้ อง (ถ้ ามี) โดยผู้รับการแจ้ งเตือน (ผู้
ชาระเงิน) ควรตรวจสอบชื่อบัญชีของผู้รับเงินและยอดเงินให้ ถกู ต้ องทุกครัง้ ก่อนกดยืนยันการ
ชาระเงิน

11. ถ้ าได้ รับการแจ้ งเตือนแล้ ว
แต่ ไม่ กดยืนยันชาระเงินจะ
มีผลอย่ างไร

- หากผู้รับการแจ้ งเตือนได้ รับข้ อความแจ้ งเตือนที่ไม่ถกู ต้ อง ไม่ร้ ูจกั ผู้สง่ การแจ้ งเตือน หรื อไม่
ต้ องการชาระเงิน ผู้รับการแจ้ งเตือนสามารถปฏิเสธการชาระเงินสาหรับรายการดังกล่าวได้
นอกจากนี ้ รายการแจ้ งเตือนจะมีกาหนดวันหมดอายุ เมื่อครบกาหนดแล้ ว ระบบของธนาคาร
จะยกเลิกรายการให้ โดยอัตโนมัติ

12. ถ้ าไม่ อยากได้ รับการแจ้ ง
เตือนจากบริการเรียกเก็บ
เงินผ่ านระบบพร้ อมเพย์
ต้ องทาอย่ างไร

- ผู้ที่ต้องการส่งรายการแจ้ งเตือนและรับการแจ้ งเตือน ต้ องสมัครใช้ บริ การเรี ยกเก็บเงินก่อน จึง
จะสามารถรับหรื อส่งข้ อความแจ้ งเตือนผ่านบริ การเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ได้ ดังนัน้ ผู้
ที่ไม่ประสงค์จะรับหรื อส่งข้ อความแจ้ งเตือนไม่ต้องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
- กรณีที่เคยสมัครใช้ บริ การเรี ยกเก็บเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์แล้ ว ต่อมาต้ องการยกเลิก สามารถ
แจ้ งยกเลิกการใช้ บริ การได้ ตามช่องทางทีธ่ นาคารกาหนด

หมายเหตุ : ข้ อมูล ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561

