
  

 
 

1. บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)  
คือบริการอะไร ? 

บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือเดิมใช้ช่ือว่า เอน่ี ไอดี (Any ID) เป็นการ
ให้บริการรับเงิน โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขท่ีบญัชีธนาคาร ใช้
เพียงแคห่มายเลขโทรศพัท์มือถือ เลขประจ าตวัประชาชน ผ่านช่องทางตา่ง ๆ คือ ตู้  
ATM / ADM , TMB TOUCH mobile app, TMB Internet Banking และสาขา ท า
ให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความสะดวกสบายและปลอดภัย ทัง้นี ้การ
ให้บริการพร้อมเพย์ ถือเป็นสว่นหนึง่ของโครงการพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานการ
ช าระเงินของประเทศไทย  

2. ลกูค้าได้ประโยชน์จากการสมคัร
บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)  
อยา่งไร ? 

1. ลกูค้าสามารถรับเงิน โดยใช้หมายเลขโทรศพัท์มือถือ หรือเลขประจ าตวัประชาชน
แทนเลขท่ีบญัชี 

2. ลูกค้าสามารถรับเงินโอนจากภาครัฐและองค์กรต่างๆ เช่น เงินคืนภาษี , เงิน
บ านาญ โดยใช้เลขประจ าตวัประชาชนแทนเลขท่ีบญัชี 

3. คา่ธรรมเนียมการโอนถกูกวา่ 

3. หากต้องการลงทะเบียนผกูบญัชี 
เพ่ือใช้บริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ต้องเตรียม
อะไรบ้าง ? 

ลูกค้าสามารถขอลงทะเบียนเพ่ือผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวนักับหมายเลขโทรศพัท์มือถือหรือเลขประจ าตวัประชาชนได้  ช่องทาง
ของธนาคาร  คือ  ตู้  ATM /  ADM , TMB TOUCH Mobile App, TMB Internet 
Banking, TMB Contact Center ,TMB ทุกสาขาโดยมีเอกสารพืน้ฐานท่ีต้องใช้
ประกอบการลงทะเบียน ดงันี ้ 

ช่องทางลงทะเบียน ข้อมูล/เอกสารท่ีจ าเป็น 
ตู้  TMB ATM 1.บตัร ATM และรหสัผา่น (PIN) 

2.โทรศพัท์มือถือท่ีต้องการผกูบญัชี 
Internet/ Mobile 
Banking 

1.ช่ือผู้ ใ ช้งาน และรหัสผ่าน (User name และ 
Password) 
2.โทรศพัท์มือถือท่ีต้องการผกูบญัชี 

Contact Center / 
สาขา 

1.หมายเลขบญัชีเงินฝากท่ีต้องการผกูบญัชี 
2.โทรศพัท์มือถือท่ีต้องการผกูบญัชี  

4. จะเร่ิมลงทะเบียนบริการพร้อม
เพย์ (PromptPay) ได้เม่ือไหร่ ? 

- ตัง้แต่วันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 TMB จะเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนเพ่ือผูกบัญชี
ธนาคาร และแจ้งผลการลงทะเบียนให้ลกูค้าทราบในทนัที  
 



  

 
 

5. ลกูค้าสามารถสมคัรบริการ
พร้อมเพย์ (PromptPay)  ผ่าน
ชอ่งทางไหนได้บ้าง 

 

ลกูค้าสามารถสมคัรผา่นชอ่งทางของ TMB ดงันี ้
1. TMB Internet Banking 
2. TMB TOUCH Mobile App 
3. ตู้  ATM / ADM ของ TMB 
4. TMB ทกุสาขา  
5. Contact Center  
 

6. ขัน้ตอนสมคัรบริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ต้องท าอยา่งไร 

 

1. ระบหุมายเลขโทรศพัท์มือถือหรือเลขประจ าตวัประชาชนท่ีต้องการ เพ่ือผกู
กบับญัชี โดยต้องเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาเทา่นัน้ เชน่ 
 

 
 

2. เลือกบญัชีท่ีสามารถสมคัรบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ได้แก่ 

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. ลกูค้าสามารถสมคัรบริการ
พร้อมเพย์ (PromptPay) กบั 
TMB ได้ก่ีบญัชี 

ลกูค้า TMB สามารถสมคัรบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) เพ่ือผกูบญัชีกบั TMB ได้
สูงสุด 2 บญัชี โดยใช้หมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีได้แจ้งไว้กับทางธนาคาร หรือเลข
บตัรประชาชน ทัง้นีล้กูค้าสามารถใช้ทัง้หมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีได้แจ้งไว้กับทาง



  

 
 

ธนาคาร และเลขบตัรประชาชนสมคัรบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ผกูบญัชี TMB 
บญัชีเดียวได้เช่นกัน กรณีลูกค้ามีหมายเลขโทรศพัท์มือถือมากกว่า 1 หมายเลข 
ลกูค้าสามารถใช้หมายเลขโทรศพัท์มือถือท่ีได้แจ้งไว้กบัทางธนาคาร เพียงหมายเลข
เดียวเทา่นัน้ 

 

8. หากลกูค้าต้องการเปล่ียนเบอร์
โทรศพัท์มือถือเพ่ือสมคัรบริการ
พร้อมเพย์ (PromptPay) ต้องท า
อยา่งไร 

ลกูค้าสามารถเปล่ียนเบอร์โทรศพัท์มือถือผ่านช่องทาง ATM / ADM, TMB TOUCH 
Mobile App, TMB Internet Banking และ สาขาได้ 
 

9. การลงทะเบียนบริการ   พร้อม
เพย์ (PromptPay) มีคา่ใช้จา่ย
หรือไม ่? 

ธนาคารไมค่ดิคา่คา่ธรรมเนียมในการลงทะเบียน หรือสมคัรบริการ 

10. ลกูค้าท่ีสมคัรบริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ต้องเปล่ียนบตัร
เป็น Chip card หรือไม่ 

ไมต้่องเปล่ียน ลกูค้าสามารถท ารายการผา่นชอ่งทาง ATM โดยใช้บตัรเดมิได้ 
 

11. ลกูค้าต้องรีบมาลงทะเบียน
หรือไม ่ 
ไมล่งทะเบียนได้หรือไม ่? 

การลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์เป็นการลงทะเบียนแบบสมคัรใจ แตล่กูค้าควรเร่ิม
ทยอยลงทะเบียนตามความต้องการใช้งาน  โดยรัฐบาลมีแนวคิดการจ่ายเงิน
สวสัดกิารและการคืนภาษีตา่ง ๆ ให้แก่ประชาชนผา่นเลขประจ าตวัประชาชน ดงันัน้
ลกูค้าท่ีจะรับสวสัดิการตา่ง ๆ จากรัฐบาลควรเร่ิมทยอยมาลงทะเบียนบริการพร้อม
เพย์โดยผกูบญัชีเงินฝากของตนเองกบัเลขประจ าตวัประชาชน 

12. หากลกูค้าสมคัรบริการ   พร้อม
เพย์ (PromptPay) กบัธนาคาร
อ่ืนแล้ว สามารถสมคัรกบั TMB 
เพิ่ม ได้อีกหรือไม ่ 

 

สามารถสมคัรได้โดยใช้หมายเลข (เบอร์มือถือ / เลขบตัรประชาชน) ท่ีไม่ซ า้กบัท่ีได้
สมคัรบริกาพร้อมเพย์ (PromptPay) ไว้กบัธนาคารอ่ืน เช่น หากลกูค้าสมคัรบริการ
พร้อมเพย์ (PromptPay) กับธนาคารอ่ืน โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน ลูกค้า
สามารถใช้เบอร์มือถือสมคัรบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) กบั TMB ได้  

(1 หมายเลข ตอ่ 1 บญัชี)  

 



  

 
 

13. ในกรณีท่ีลกูค้าสมคัรใช้บริการ
พร้อมเพย์ (PromptPay) กบั
ธนาคารอ่ืนแล้ว หากต้องการจะ
เปล่ียนมาสมคัรใช้บริการพร้อม
เพย์ (PromptPay) กบั TMB 
โดยใช้หมายเลขเดมิต้องท า
อยา่งไร? 

ลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารต้นทางเพ่ือท าการยกเลิกบริการ จากนัน้จึงจะสมัคร
บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) เดมิกบับญัชี TMB ได้ทนัที 

 

14. เม่ือสมคัรบริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) แล้ว ลกูค้า
สามารถยกเลิกได้หรือไม ่

ลูกค้าสามารถยกเลิกได้ผ่านช่องทางสาขา Internet Banking, TMB TOUCH และ 
ตู้  ATM และสาขาของ TMB ทัง้นีลู้กค้าสามารถกลับมาเปิดใช้บริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) กบั TMB ได้ตลอดเวลา 

15. ลกูค้าท่ีสมคัรบริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) กบั TMB จะ
สามารถท าธุรกรรมรับเงินโอน 

ด้วยบริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ได้เม่ือไหร่ 

1. การโอนเงินระหว่างลกูค้ารายย่อย จะเร่ิมให้บริการได้ในไตรมาสท่ี 1 ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัประกาศจากทางธนาคารแหง่ประเทศไทย 

2. การโอนเงินสวสัดกิารจากภาครัฐสูป่ระชาชน เร่ิมให้บริการแล้ว 

3. บริการอ่ืน ๆ ในอนาคตจะทยอยให้บริการตอ่ไป  

 

16. ผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ต้องสมคัรใช้
บริการพร้อมเพย์หรือไม่ ?  

กรณีโอนเงินโดยใช้หมายเลขโทรศพัท์มือถือหรือเลขประจ าตวัประชาชน 
ผู้ โอนเงิน ไม่จ าเป็นต้องสมัครใช้บริการ และสามารถโอนเงินผ่านบริการพร้อม
เพย์ได้ทางชอ่งทางตา่ง ๆ คือ ตู้  ATM / ADM , TMB TOUCH mobile app, TMB 
Internet Banking และสาขา  
ผู้ รับโอนเ งิน  จะ ต้องลงทะเ บียน เ พ่ือผูกบัญชีธนาคารกับหมายเลข
โทรศพัท์มือถือหรือเลขประจ าตวัประชาชนก่อน  
 

17. หากลกูค้าไมมี่เบอร์มือถือท่ีให้ไว้
กบัธนาคารในระบบ RM 
สามารถสมคัรบริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ได้หรือไม ่

 

สามารถสมคัรบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ได้โดยใช้หมายเลขบตัรประชาชนใน
การสมคัร 



  

 
 

18. ลกูค้าสามารถผกูหมายเลข
โทรศพัท์มือถือ หรือเลข
ประจ าตวัประชาชนได้ก่ีบญัชี ก่ี
ธนาคาร ?  

• เลขประจ าตวัประชาชนผกูได้กบัเพียงบญัชีเดียวเทา่นัน้  

• หมายเลขโทรศพัท์มือถือ 1 เลขหมายผกูได้กบัเพียงบญัชีเดียวเทา่นัน้  
บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกได้กับทัง้เลขประจ าตัวประชาชนและ 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ 

19. บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) 
ปลอดภยัหรือไม ่? 

บริการพร้อมเพย์มีความปลอดภยัสงูตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับระบบการโอนเงิน
ประเภทตา่งๆ ท่ีมีให้บริการอยูใ่นปัจจบุนั  
 

20. หากมีบญัชีเงินฝากหลายบญัชี 
หลายธนาคาร แตมี่หมายเลข
โทรศพัท์มือถือเพียงหมายเลข
เดียว ควรเลือกผกูกบับญัชีไหน
ดี และธนาคารไหนดี ? 

การตดัสินใจเลือกผกูบญัชีเงินฝากของธนาคารใดๆ กบัหมายเลขโทรศพัท์มือถือหรือ
เลขประจ าตวัประชาชน ควรขึน้กบัความสะดวกและความพึงพอใจของลูกค้า และ
หากได้ลงทะเบียนผกูบญัชีไปแล้ว ลูกค้าสามารถท่ีจะยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการ
ผกูบญัชีดงักลา่วได้ในภายหลงั 

21. ถ้าลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ไปแล้ว ตอ่มามี
การย้ายคา่ยโทรศพัท์มือถือ 
โดยยงัใช้หมายเลขเดมิ จะต้อง
ท าอย่างไร หรือ 
หากเปล่ียนเคร่ืองโทรศพัท์ 
มือถือใหม ่ต้องท าอยา่งไร ? 

ลูกค้าไม่ต้องด าเนินการอะไรเพิ่มเติมกับธนาคาร เน่ืองจากไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทะเบียนผกูบญัชีเงินฝาก หรือการใช้บริการโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์แต่อย่าง
ใด 
 
 
 

22. หากเลิกใช้/ยกเลิกหมายเลข
โทรศพัท์มือถือท่ีลงทะเบียนผกู
บญัชีไปแล้ว จะต้องท าอย่างไร ?  

ขอให้ลูกค้าแจ้งยกเลิกการผูกบญัชีให้ธนาคารรับทราบเพ่ือท าการยกเลิกการผูก
บญัชีในระบบโดยเร็ว แตห่ากในภายหลงัลกูค้ามีหมายเลขโทรศพัท์มือถือใหม่ หาก
ลูกค้าต้องการใช้บริการรับเงินโอนผ่านบริการพร้อมเพย์ ต้องลงทะเบียนเพ่ือผูก
หมายเลขโทรศพัท์มือถือใหมน่ัน้กบับญัชีเงินฝากอีกครัง้หนึง่ 

 หากลกูค้าได้สมคัรบริการ 
PromptPay แล้วตอ่มาเปล่ียน
เบอร์โทรศพัท์มือถือใหมจ่ะต้อง
ท าอย่างไร ? 

ลูกค้าสามารถแจ้งเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์ผ่านช่องทางสาขา , TMB ATM, TMB 
TOUCH, TMB Internet banking โดยธนาคารจะยกเลิกเบอร์มือถือเก่าของลกูค้าท่ี
สมคัร PromptPay เดิมก่อน จากนัน้จะท าการ Update เบอร์มือถือใหม่ของลูกค้า
โดยอตัโนมตั ิเพ่ือให้ลกูค้าใช้งานได้อย่างตอ่เน่ืองทัง้นีเ้บอร์มือถือใหมข่องลกูค้าต้อง
ไมไ่ด้สมคัรบริการ PromptPay กบัธนาคารใดในขณะนัน้ 
 



  

 
 

 
 

บริการโอน-รับเงิน PromptPay 

 ลกูค้าผู้ โอนต้องมีบญัชีกบั TMB 
หรือไม่ 

ลกูค้าต้องมีบญัชีกบั TMB ก่อนจงึจะโอนเงินด้วย TMB PromptPay ได้ 

 ใช้บญัชีประเภทใดโอนเงินด้วย
บริการ PromptPay ได้บ้าง 

ประเภทบัญชีท่ีโอนเงินด้วย PromptPay โดยต้องเป็นบัญชีประเภทบุคคล

ธรรมดาเทา่นัน้ เชน่ 

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 
ด้วยอะไรได้บ้าง 

สามารโอนเงินโดยใช้เบอร์มือถือหรือเลขที่ บัตรประชาชนของผู้ รับโอนท่ี
ลงทะเบียน PromptPay ของทกุธนาคารได้ทนัที 

 ลกูค้าต้องมีสถานะของบญัชีเป็น
อยา่งไร 

กรณีโอนเงนิ 
บญัชีของลูกค้าผู้ โอนต้องไม่มีสถานะเป็น Dormant (บญัชีท่ียอดเงินคงเหลือไม่มี
การเคล่ือนไหวมากกว่า 365 วัน) ลูกค้าต้องมาแสดงตัวตนท่ีสาขาเพ่ือเปล่ียน
สถานะทางบญัชีก่อน 
กรณีรับเงนิโอน 
บญัชีของลกูค้าผู้ รับเงินโอนต้องไม่มีสถานะเป็น Dormant (บญัชีท่ียอดเงินคงเหลือ
ไม่มีการเคล่ือนไหวมากกว่า 365 วนั) สามารถรับเงินโอนจากรัฐบาลหรือบริษัทได้
เทา่นัน้ โดยสถานะบญัชีของลกูค้ายงัคงเป็น Dormant เชน่เดมิ 

 สามารถโอนเงินผา่นช่องทางใด
ได้บ้าง 

1.ตู้  ATM / ADM ของ TMB 
2.TMB Internet banking 
3.TMB Touch 

 ท ารายการโอนเงินตอ่รายการ 
และ ตอ่วนัได้จ านวนเท่าไร 

 

                                               

TMB ATM          500,000*

MIB          500,000*



  

 
 

หมายเหตุ : *วงเงินของช่องทาง ATM และ MIB เป็นวงเงินรวมของธุรกรรมโอนเงิน
ทกุประเภทและรายการ Bill payment โดยจะใช้วงเงินเดีย่วกนั 
 

 ต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอน
เทา่ไหร่ 

 
 สามารถโอนเงินเวลาใดได้บ้าง 

 
หมายเหตุ : *กรณีท ารายการหลงั 23.00 จะถือว่าเป็นรายการของวนัถดัไป 

 ท ารายการท่ีสาขาด้วยเงินสดได้
หรือไม่ 

ไมไ่ด้ ท ารายการประเภทหกับญัชีเทา่นัน้ 

 หากโอนเงินแล้วผู้ รับจะได้รับเงิน
เม่ือใด 

การโอนเงินเป็นรายการแบบ Online real time ผู้ รับโอนจะได้รับเงินทนัที 

23. สามารถโอนเงินผา่นบริการ
พร้อมเพย์ (PromptPay)  ไปยงั
บญัชีของธนาคารใน
ตา่งประเทศ หรือโอนเงินจาก
ธนาคารในตา่งประเทศมาเข้า
บญัชีของธนาคารในประเทศ
ไทยได้หรือไม ่? 

ไม่สามารถท าได้ เน่ืองจากบริการพร้อมเพย์เป็นการให้บริการโอนเงินเฉพาะ
ภายในประเทศเทา่นัน้ 
 

 

 

24. สามารถใช้หมายเลข
โทรศพัท์มือถือแบบเตมิเงิน 
(Prepaid) ได้หรือไม ่? 

ถ้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนด้วยช่ือของลูกค้าเอง สามารถน ามา
ลงทะเบียนได้ 

25. สามารถใช้หมายเลขโทรศพัท์
บ้านได้หรือไม ่? 

ไม่สามารถใช้ได้ เน่ืองจากโทรศพัท์บ้านไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขได้ด้วยการ
สง่รหสั SMS OTP (One Time Password) 

26. ถ้าลกูค้ายงัไมเ่ปล่ียนบตัรเดบติ/
บตัร ATM ชิปการ์ด จะสามารถ
ใช้บริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ได้หรือไม ่? 

สามารถใข้บริการได้ เน่ืองจากระบบไมไ่ด้เก่ียวข้องกนั  
 
 
 

 
 

  

                   

ATM                  

MIB                  

               

ATM             24   

MIB             24   



  

 
 

27. ข้อมลูในบริการพร้อมเพย์ถกู
น าไปเก็บในบตัรประจ าตวั
ประชาชนหรือบตัรเดบิต/บตัร 
ATM ชิปการ์ด หรือไม ่? 

ไม่ได้ถูกเก็บในบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรเดบิต/บตัร ATM ชิปการ์ด แต่ถูก
เก็บไว้ในระบบกลางท่ีมีความปลอดภยัสงู และระบบส ารองท่ีมัน่คง 

28. เม่ือมีบริการพร้อมเพย์ 
(PromptPay) แล้ว จะสามารถ
ใช้ธุรกรรมการโอนเงินแบบเดมิ
ของธนาคารได้หรือไม ่? 

ใช้บริการโอนเงินประเภทอ่ืนๆได้ตามปกต ิ

30. บคุคลตา่งด้าว สามารถใช้
บริการพร้อมเพย์ได้หรือไม ่? 

ใช้ได้ หากบคุคลตา่งด้าวมีบญัชีธนาคารสามารถผกูได้กบัหมายเลขโทรศพัท์มือถือ 

31. ข้อพงึระวงัในการใช้บริการ
พร้อมเพย์ (PromptPay) มี
อะไรบ้าง ? 

• ลูกค้าควรตรวจสอบช่ือ-นามสกุล ผู้ รับโอน และจ านวนเงินท่ีต้องการโอนให้
ถกูต้องทกุครัง้ก่อนยืนยนัการโอนเงิน 

• ลูกค้าต้องดแูลรักษา username / password ของ TMB TOUCH Mobile App, 
TMB Internet Banking หรือ บตัร ATM และรหสัผา่นเป็นอย่างดี และไมเ่ปิดเผย
ให้ผู้ อ่ืนทราบ 

32. หากระบบหนว่ง หรือช้า และมี 
Error ตา่งๆ เกิดขึน้ในจงัหวะท่ี
กดปุ่ มยืนยนั จะท าอยา่งไร 

ลูกค้าต้องตรวจสอบก่อนว่ารายการท่ีเพิ่งท าไปส าเร็จหรือไม่ และมีการตดัเงินจาก
บญัชีต้นทางไปแล้วหรือยงั ควรหลีกเล่ียงการโอนเงินซ า้ในทนัทีโดยไม่ได้ตรวจสอบ
รายการ 

33. หากการโอนเงินผา่นบริการ
พร้อมเพย์มีความผิดพลาด เชน่ 
ระบผุู้ รับโอนผิด หรือ ใสจ่ านวน
เงินผิด จะท าอยา่งไร ? 

หากลกูค้าไม่ได้ตรวจสอบ ช่ือ-นามสกลุ ของผู้ รับโอนให้ถกูต้อง ส่งผลให้เงินถกูโอน
ไปยงับคุคลอ่ืน ลกูค้าควรเก็บรายละเอียดหรือหลกัฐานการโอนเงินต่างๆ เช่น สลิบ 
ATM หรือ ใบเสร็จค่าธรรมเนียมและติดต่อธนาคารเพ่ือช่วยประสานงาน โดย
ธนาคารจะแจ้งผลการตดิตามให้ลกูค้าทราบตอ่ไป 
หากลกูค้าไม่ได้ตรวจสอบจ านวนเงินให้ถูกต้อง และมีการโอนจ านวนเงินผิด หรือมี
การโอนซ า้ ลกูค้าสามารถตดิตอ่ผู้ รับโอนเพ่ือแก้ไขรายการโอนได้ด้วยตนเอง แตห่าก
ผู้ รับโอนไม่ยินยอม สามารถติดต่อธนาคารท่ีเพ่ือช่วยประสานงาน โดยธนาคาร
จะแจ้งผลการตดิตามให้ลกูค้าทราบตอ่ไป 
หมายเหต ุ: กรณีโอนเงินผิดบญัชีหรือผิดจ านวน ธนาคารไมส่ามารถหกัเงินออกจาก
บัญชีปลายทางได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัญชีก่อน ทัง้นี ้หาก
เจ้าของบญัชีปลายทางไม่ยินยอมคืนเงินให้ ลูกค้าจ าเป็นต้องแจ้งความด าเนินคดี
กบัเจ้าของปลายทางตอ่ไป 



  

 
 

  
 ธนาคารใช้ระยะเวลาก่ีวนัในการ

ตรวจสอบรายการและแก้ไข
รายการให้แก่ลกูค้า 

กรณีที่เกิดจากระบบขัดข้อง 
ธนาคารมีก าหนดระยะเวลาการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าแล้วเสร็จภายใน 3 วนัท า
การถดัไป โดยนบัจากวนัท่ีลกูค้าท ารายการ 
กรณีลูกค้าท ารายการผิดพลาด เช่น โอนเงินไปยงับุคคลอ่ืน โอนเงินผิดจ านวน 
ฯลฯ 
กรณีธนาคารเดียวกัน ธนาคารมีก าหนดระยะเวลาการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
แล้วเสร็จภายใน 15 วนัท าการ โดยนบัจากวนัท่ีลกูค้าร้องเรียน 
กรณีต่างธนาคาร ธนาคารมีก าหนดระยะเวลาการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าแล้ว
เสร็จภายใน 20 วนัท าการ โดยนบัจากวนัท่ีลกูค้าร้องเรียน 
 
หมายเหตุ : 1.ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาให้ลกูค้าเป็นไปตามข้อก าหนดของ   
                   ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
       2.กรณีลกูค้าปลายทางไมย่ินยอมให้ธนาคารหรือธนาคารปลายทาง  
                   หกั บญัชี ลกุค้าต้องด าเนินการแจ้งความฟ้องร้องตอ่เจ้าของบญัชี    
                   ผู้ รับโอนนัน้ ตอ่ไป 

  
 

หากหมายเลขโทรศพัท์มือถือ
ของผู้ รับโอนเงินโดนระงบั
สญัญาณ การโอนเงินผา่น
บริการพร้อมเพย์จะส าเร็จ
หรือไม ่?   

ยงัสามารถท าการโอนเงินได้ 

35. หากหมายเลขโทรศพัท์มือถือ
ของผู้ รับโอนเงินยกเลิกบริการไป
แล้ว การโอนเงินผา่นบริการ
พร้อมเพย์จะส าเร็จหรือไม ่? 

กรณีหมายเลขโทรศพัท์มือถือของผู้ รับโอนเงินมีการยกเลิกบริการผ่านเครือข่าย
โทรศพัท์มือถือแล้ว ข้อมูลการยกเลิกดงักล่าวจะถูกน ามายกเลิกการลงทะเบียนท่ี
ฐานข้อมูลบริการพร้อมเพย์ของธนาคารด้วย ท าให้ผู้ โอนเงินไม่สามารถโอนเงินเข้า
หมายเลขโทรศพัท์มือถือนัน้ได้ 

36. หากได้รับเงินท่ีไมท่ราบผู้ โอน
ผา่นบริการพร้อมเพย์ 

ให้ติดตอ่ธนาคารท่ีมีบญัชีอยู่ เพ่ือให้ธนาคารท าการตรวจสอบข้อมลูก่อน และหาก
ได้รับการติดต่อจากผู้ โอนเงิน อย่าท าการโอนเงินคืนเอง เน่ืองจากอาจเป็นการ
หลอกลวง 



  

 
 

37 กรณีโอนเงินผิด หรือระบบ
ขดัข้องเงินไมเ่ข้าบญัชีปลายทาง 
ต้องท าอยา่งไร 

ให้ผู้ โอนแจ้งธนาคารต้นทาง โดยสมาคมธนาคารไทยมีการก าหนด SLA กรณีเกิด
ปัญหาของการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ไว้แล้ว (เผยแพร่ SLA ตัง้แตว่นัท่ี 18 ม.ค. 60) 
ซึง่ได้มีการก าหนดระยะเวลาท่ีจะใช้ดแูลลกูค้าส าหรับบริการพร้อมเพย์ ดงันี ้
- หากมีสาเหตจุากระบบขดัข้อง ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการ
ให้ถกูต้อง (ถ้ามี) ภายใน 3 วนัท าการ 
- หากเป็นกรณีลกูค้าโอนผิดบญัชีหรือจ านวนเงินผิด 
o กรณีธนาคารเดียวกัน ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้า
ทราบ ภายใน 15 วนัท าการ 
o กรณีต่างธนาคาร ภายใน 20 วนัท าการ 

38 การโอนเงินผา่นพร้อมเพย์ทางตู้  
ATM จ าเป็นต้องใช้ตู้  ATM ของ
ธนาคารเจ้าของบญัชีหรือไม่ 

จ าเป็นต้องใช้ตู้  ATM ของธนาคารเจ้าของบญัชี 

39 กรณีลกูค้ามีการเปล่ียนแปลง
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ แต่
ไมไ่ด้แจ้งธนาคารหรือแจ้ง
ธนาคารล่าช้า แล้วมีการโอนเงิน
ในชว่งเวลานัน้ จะเป็นอยา่งไร 

เงินยังคงเข้าบัญชีเดิมท่ีเคยผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้จนกว่าจะมีการแจ้ง
เปล่ียนแปลง/ยกเลิกการผกูหมายเลขโทรศพัท์มือถือดงักล่าว อย่างไรก็ดี หากมีการ
เปล่ียนเจ้าของเบอร์ เจ้าของใหม่จะไม่สามารถน าหมายเลขโทรศพัท์ไปลงทะเบียน
ได้ จนกวา่เจ้าของเดมิจะยกเลิกการลงทะเบียน 

40 พร้อมเพย์ต้องท าผา่นช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ใชห่รือไม ่
สามารถท าได้ท่ีสาขาธนาคารได้
หรือไม ่

การโอนเงินพร้อมเพย์สามารถท าผา่นชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ตู้  ATM, Internet 
banking และ Mobile banking เป็นหลกั 

41 มีการก าหนดวงเงินการโอนเงิน
ผา่นบริการพร้อมเพย์ตอ่วนั
หรือไม ่

แตล่ะธนาคารมีการก าหนดวงเงินการโอนตอ่วนัเพ่ือการบริหารความเส่ียงท่ีแตกตา่ง
กัน และเจ้าของบญัชีสามารถก าหนดวงเงินการโอนของตนเองได้เช่นเดียวกับการ
โอนเงินปกต ิ
 

42 หากโอนเงินผา่นพร้อมเพย์ 
20,000 บาท ภายในธนาคาร
เดียวกนัจะเสียคา่ธรรมเนียม
หรือไม ่ซึง่การโอนแบบเดมิจะไม่
เสียคา่ธรรมเนียม 

ขึน้อยู่กับอตัราค่าธรรมเนียมท่ีแต่ละธนาคารก าหนด แต่สูงสุดไม่เกิน 2 บาท ตาม
อตัราค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์ โดยค่าธรรมเนียมของพร้อมเพย์จะไม่ได้แยกว่าเป็น
การโอนธนาคารเดียวกัน หรือต่างธนาคาร หรือข้ามเขต แต่จะก าหนดอัตรา
คา่ธรรมเนียมการโอนตามจ านวนเงินท่ีโอน 



  

 
 

43 หากโอนเงินผา่นพร้อมเพย์ แต่
ผู้ รับไมไ่ด้ลงทะเบียน รายการจะ
ถกูปฏิเสธหรือไม่ 

ผู้ โอนจะไมส่ามารถท ารายการได้ 

44 การลงทะเบียนพร้อมเพย์เพ่ือรับ
สวสัดกิารภาครัฐ สามารถ
ลงทะเบียนได้ท่ีธนาคารใด 

ให้ประชาชนศกึษาเง่ือนไขการรับสวสัดิการแต่ละประเภท เน่ืองจากบางสวสัดิการ
จะก าหนดว่าต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้กบัธนาคารใด หากไมไ่ด้ก าหนดก็สามารถ
ลงทะเบียนได้ทุกธนาคาร โดยเป็นการลงทะเบียนแบบท่ีผูกกับเลขประจ าตัว
ประชาชน 

แนวค าถาม – ค าตอบ กรณีการเล่ือนการเปิดให้บริการพร้อมเพย์ 

1. ท าไมจงึเล่ือนการเปิดใช้บริการ
พร้อมเพย์ เพราะระบบยงัไม่
พร้อมและไมป่ลอดภยัใช่
หรือไม?่ 
 

เน่ืองจากระบบพร้อมเพย์เป็นระบบท่ีมีความส าคญั มีธนาคารเข้ามาให้บริการถึง 
21 แหง่ ขณะท่ีมีลกูค้าลงทะเบียนแล้วถึง 17 ล้าน ID และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อีก การ
ให้บริการระบบนีจ้งึควรต้องราบร่ืน ไม่ตดิขดัหยดุชะงกัให้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน รวมทัง้เพ่ือให้มัน่ใจวา่ระบบมีความเสถียร จงึต้องการให้มีเวลาในการ
ทดสอบอยา่งเพียงพอ ครอบคลมุทกุช่องทางท่ีจะให้บริการ จงึเล่ือนการเปิด
ให้บริการพร้อมเพย์ไปเป็นไตรมาสแรกปีหน้า   

นอกจากนี ้ความปลอดภยั ความนา่เช่ือถือ และความถกูต้องของการท าธุรกรรม
ทางการเงิน เป็นสิ่งส าคญัสงูสดุของระบบสถาบนัการเงิน ดงันัน้ ทีมงานทกุฝ่ายจงึ
ให้ความส าคญักบัการทดสอบระบบให้ละเอียด รอบด้าน และมีความมัน่คง
ปลอดภยัตามมาตรฐานขัน้สงู  รวมทัง้ให้ทกุธนาคารท่ีให้บริการสามารถเตรียม
ความพร้อมให้บริการลกูค้าได้อย่างเตม็ท่ี  ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัประชาชนในการ
เข้าถึงบริการทางการเงินได้อยา่งทัว่ถึง สะดวก   
 

2. บริการพร้อมเพย์เร่ิมใช้บริการได้
เม่ือไหร่? 

● สว่นของบริการโอนเงินสวสัดกิารจากภาครัฐสูป่ระชาชน จะเร่ิมให้บริการได้ใน
ไตรมาส 1 ของปี 2560  
● สว่นบริการในการท าธุรกรรมระหวา่งบคุคล จะเร่ิมให้บริการในไตรมาสแรกของปี 
2560 
 
 
 
 



  

 
 

Appendix 

1. ท าไมธนาคารจงึใช้วิธีการหลอก
ลอ่ให้คนลงทะเบียน โดยมิได้
สมคัรใจ โดยเฉพาะผู้ใช้
เอทีเอ็ม? 
 

การท่ีธนาคารได้มีการเปิดช่องทางการสมคัรพร้อมเพย์ผ่านตู้เอทีเอ็มนัน้ ก็เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า ประหยดัเวลาและลดทอนความยุง่ยาก จากการท่ี
ต้องเดินทางไปสมคัรท่ีสาขาธนาคาร แตถ้่าหากไมต้่องการสมคัรหรือต้องการหา
ข้อมลูเพิ่มเตมิก่อนนัน้ ก็สามารถกดปุ่ มปฏิเสธการสมคัรท่ีตู้ เอทีเอ็มได้ด้วยตนเอง 
 

2. หากได้รับเงินเข้าบญัชีช้า หรือ
ระบบของธนาคารปลายทางมี
ข้อขดัข้อง ใครจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบ? 

ผู้ใช้บริการควรเก็บรายละเอียดหรือหลกัฐานการโอนเงินตา่ง ๆ และติดตอ่ธนาคาร 
ต้นทางเพื่อประสานงานช่วยเหลือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. การใช้ระบบพร้อมเพย์จะเป็น
ปัจจยัท าให้เกิดช่องทางในการ
โจรกรรมทางการเงินง่ายขึน้
หรือไม?่  

● บริการพร้อมเพย์เป็นระบบท่ีมีความปลอดภยัสงูตามมาตรฐานสากล และอยู่
ภายใต้การก ากบัดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย เชน่เดียวกบัระบบการโอนเงิน
ประเภทตา่ง ๆ ท่ีมีให้บริการอยูใ่นปัจจบุนั 
● นอกจากนีท้กุครัง้ท่ีมีการท ารายการโอน ผู้ใช้บริการจะต้องมีการใสเ่ลขรหสัหรือ 
Password และมีการยืนยนัรายการก่อนท าการโอนทกุครัง้ 

4. จากท่ีมีขา่วเร่ือง Technical 
Problem นัน้ ระบบของ 
Vocalink เป็นอยา่งไร ? ท าไมถึง
มีปัญหาในการเช่ือมโยงกบั
ระบบของไทย ? 

การทดสอบการท ารายการระหวา่งระบบของธนาคารกบัระบบ Vocalink เป็นเร่ือง
ปกติของโครงการด้าน IT  ท่ีการทดสอบระบบยอ่มมีข้อติดขดับ้าง อยา่งไรก็ตาม ทัง้
สองด้านก็ได้ร่วมกนัแก้ไขปัญหาแล้ว  ซึง่มีการทดสอบหลาย ๆ กรณี  เพ่ือให้ระบบ
สามารถรองรับเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้จริงได้ ดงันัน้การทดสอบท่ีครอบคลมุมาก จะ
ชว่ยให้การใช้งานจริงราบร่ืน 

5. การเล่ือนเป็นผลจากท่ีบาง
ธนาคารไมพ่ร้อมใชห่รือไม ่มี
ปัญหาด้านความปลอดภยัใช ่
หรือไม ่? 

เล่ือนเพ่ือให้ทกุธนาคารมีเวลาในการทดสอบและครอบคลมุกรณีตา่ง ๆ ให้มากท่ีสดุ 
ทัง้ระหว่างธนาคารด้วยกันเองและระหว่างระบบกลาง  NITMX เพ่ือให้ธนาคารทุก
แห่งมีความพร้อม ให้การใช้งานจริงมีความเสถียร ส่วนเร่ืองความปลอดภัย  
ธนาคารและระบบกลางได้วางระบบความปลอดภัยไว้ตัง้แต่ตอนออกแบบระบบ
แล้ว 

6. การเล่ือนเวลาออกไปไกล แสดง
วา่มีปัญหาใหญ่ใชห่รือไม ่จะ
กระทบตอ่ความมัน่ใจของ
ประชาชน และโครงการ 
National e-Payment หรือไม?่ 

ระยะเวลาการเล่ือนค านึงถึงความเพียงพอของการทดสอบของ 21 ธนาคาร ในทุก
ช่องทางท่ีให้บริการ ได้แก่ ATM, Internet Banking, Mobile Banking ให้สามารถ
รองรับปริมาณธุรกรรมได้ทุกกรณี ซึ่งได้มีหารือกันแล้ว เห็นว่าไตรมาสแรกของปี 
2560 จะท าให้มีเวลาเพียงพอในการทดสอบ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจตอ่ความเสถียร
ของระบบ และการให้บริการของประชาชนตอนใช้จริงไมต่ดิขดั  



  

 
 

 
 

7. จะมัน่ใจได้อยา่งไรวา่ 
ก าหนดเวลาใหมจ่ะไมเ่ล่ือน 
และการให้บริการมีความ
ปลอดภยั? 

ก าหนดเวลาใหม่ นัน้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารต่างๆ และ NITMX ได้
ประเมินร่วมกันแล้ว มีความมัน่ใจว่าจะมีเวลาเพียงพอในการทดสอบ และเตรียม
ความพร้อมในการให้บริการลกูค้าในด้านตา่งๆ 

8. การท่ีบริการโอนเงินระหวา่ง
ประชาชนเล่ือนไปหลายเดือน 
จะกระทบแผนการโอนเงินจาก
ภาครัฐ 
สูป่ระชาชนหรือไม ่และจะ
ปลอดภยันา่เช่ือถือหรือไม่? 

● ส าหรับบริการด้านการโอนเงินภาครัฐให้แก่ประชาชนนัน้  สามารถเร่ิมให้บริการ
ได้ในไตรมาส  ปี 2560  
● สว่นเร่ืองของความปลอดภยันัน้ ระบบพร้อมเพย์มีความปลอดภยัสงูตาม
มาตรฐานสากล เชน่เดียวกบัระบบการโอนเงินประเภทตา่ง ๆ ท่ีมีให้บริการอยูใ่น
ปัจจบุนั  

9. จากขา่วท่ีออกมาวา่เป็นเพราะ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ไมเ่ข้า
ไปตดิตามดแูลอยา่งใกล้ชิด จงึ
ท าให้ลา่ช้า จริงหรือไม่? 
 

โครงการพร้อมเพย์เป็นโครงการท่ีท าร่วมกนัระหวา่งธนาคาร บริษัท NITMX และ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย  โดยธนาคารแหง่ประเทศไทยได้ตดิตามดแูลอยา่งใกล้ชิด
ตอ่เน่ือง ตัง้แตก่ารก าหนดแผน การพฒันาและทดสอบระบบ  โดยจดัมีการประชมุ
ตดิตามความคืบหน้ากนัเป็นประจ าทกุสปัดาห์ ซึง่จากการตดิตามดงักลา่วท าให้เห็น
ถึงความจ าเป็นในการให้เวลาธนาคารได้ทดสอบระบบอย่างครอบคลมุ เพ่ือให้เม่ือ
เปิดใช้งานจริงจะสามารถให้บริการได้อย่างราบร่ืน ซึง่ใช้เวลามากกวา่ท่ีประเมินไว้
เดมิ 
 

10. จากขา่วท่ีการคลงัยืนยนัก่อน
หน้านีว้า่ 31 ต.ค. นี ้สามารถใช้
บริการพร้อมเพย์ได้ มีการ
ประสานงานระหวา่งธนาคาร
แหง่ประเทศไทย และ การคลงั 
หรือไม?่ 

การประสานงานเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ท่ีเป็นทางการผ่านคณะกรรมการขบัเคล่ือน
โครงการ National e-payment และท่ีมีการจดัประชมุหารือในประเดน็ตา่ง ๆ 
อยา่งไรก็ตาม ในช่วงท่ีผา่นมาสถานะการพฒันาระบบมีความเคล่ือนไหวตลอดเวลา  
ซึง่ ธนาคารแหง่ประเทศไทย  ธนาคารท่ีเข้าร่วมโครงการ และ NITMX ได้มีการ
พิจารณากนัอยา่งถ่ีถ้วน ก่อนท่ีจะน าเรียน รมว. คลงั โดยขณะนี ้รมว. รับทราบการ
เล่ือนแล้ว  

11. ธนาคารแหง่ประเทศไทย  และ
สมาคมธนาคารไทย มีกลไกการ
ร่วมมือและติดตามงานกนั
อยา่งไร? 

ธนาคารแหง่ประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยมีความร่วมมือกนัอยา่งใกล้ชิด 
โดยมีการหารือและตดิตามงานอย่างตอ่เน่ืองในทกุระดบั ทัง้ระดบับริหารผา่นการ
ประชมุคณะตา่ง ๆ เป็นประจ าทกุเดือน และการตดิตามงานระหวา่งทีมงานย่อยใน
ด้านตา่ง ๆ ท่ีมีการประชมุหารือกนัในทกุสปัดาห์  
 



  

 
 

 
12 ในกรณีเป็นผู้พิการ เดนิทางไม่

สะดวก จะมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืน
มาลงทะเบียนพร้อมเพย์แทนได้
หรือไม ่

การลงทะเบียนพร้อมเพย์จ าป็นต้องมีการพิสจูน?ตวัตนของเจ้าของบญัชีและ
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ดงันัน้ ในกรณีปกตจิงึต้องมีการพิสจูน์ตวัตน อยา่งไรก็ตาม 
ในบางกรณี เชน่ ผู้พิการหรือผู้ ท่ีต้องมีผู้ดแูล ซึง่ต้องการรับสวสัดิการและลงทะเบียน
ด้วยเลขประจ าตวัประชาชน สามารถมอบอ านาจให้ผู้แทนมาลงทะเบียนได้ โดย
ธนาคารจะมีวิธีการตรวจสอบเพิ่มเตมิเพ่ือพิสจูน์ตวัตนให้มัน่ใจวา่เป็นเจ้าของบญัชี
ท่ีลงทะเบียนจริงตามกระบวนการและวิธีการท่ีธนาคารก าหนด 

13 ลกูค้าสามารถตรวจสอบว่า
ตนเองลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้
แล้วหรือยงั และลงทะเบียนไว้ท่ี
ธนาคารใด ได้หรือไม่ 

1. กรณีลกูค้าตดิตอ่ผ่าน call center เจ้าหน้าท่ีจะพิสจูน์ตวัตนของลกูค้า และ
สามารถตอบได้วา่ ลกูค้าได้ลงทะเบียนไว้กบัธนาคารแล้วหรือไม ่(โดยไมบ่อกข้อมลู
ของธนาคารอ่ืน) และสามารถแนะน าลกูค้าให้ตรวจสอบข้อมลูด้วยตนเอง ด้วย
วิธีการดงันี ้
- ลกูค้าอาจใช้ internet/mobile banking ของธนาคารท่ีใช้บริการ ท าการตรวจสอบ
โดยสมคัรลงทะเบียนอีกครัง้ ระบบของหลายธนาคาร จะมีการตอบกลบัว่าได้
ลงทะเบียนไว้แล้ว และบอกด้วยว่าลงไว้กบัธนาคารใด 
- ลกูค้าอาจไปท่ีสาขาท่ีตนเองต้องการลงทะเบียน และลงทะเบียนอีกครัง้ (ต้องมี
หลกัฐานแสดงตวัตน) ระบบงานท่ีสาขาจะสามารถให้ข้อมลูในกรณีท่ีลงทะเบียนซ า้
วา่ลงทะเบียนไว้แล้วท่ีธนาคารใด และสามารถแจ้งลกูค้าได้ 
2. ในกรณีท่ีต้องแก้ไขปัญหาให้ลกูค้า และลกูค้าแจ้งความประสงค์จะทราบข้อมลูว่า
ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้แล้วท่ีใดผา่น call center ธนาคารต้องมีวิธีการพิสจูน์ตวัตน
และขอความยินยอมจากลกูค้าในการเรียกดขู้อมลูสว่นตวั และจดัเจ้าหน้าท่ี call 
center/ เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง ท่ีสามารถดขู้อมลูในระดบัท่ีลกึขึน้เพ่ือให้ข้อมลูแก่
ลกูค้า 

14 ในการลงทะเบียนพร้อมเพย์ 
หากผู้ อ่ืนท่ีไมใ่ชเ่จ้าของ
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ น า
โทรศพัท์ของเราไปลงทะเบียน
โดยไมไ่ด้รับอนญุาต จะเกิด
ความเสียหายหรือไม ่

ผู้ อ่ืนจะไมส่ามารถลงทะเบียนได้ เน่ืองจากการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยหมายเลข
โทรศพัท์มือถือ ธนาคารจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนด โดย
ตรวจสอบความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศพัท์มือถือกบัช่ือเจ้าของบญัชีธนาคาร ซึง่
สามารถท าได้โดยการกด USSD หรือการแสดงเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ
หมายเลขโทรศพัท์มือถือจากผู้ให้บริการโทรศพัท์ รวมทัง้ มีการใช้ OTP เพ่ือ
ตรวจสอบการถือครองอย่างถกูต้องด้วย 

 

 

 
 

 
 



  

 
 

15 การยกเลิกพร้อมเพย์จาก
ธนาคารหนึง่เพ่ือมาลงทะเบียน
กบัอีกธนาคารใช้เวลานาน
เทา่ใด 

การยกเลิกการลงทะเบียนพร้อมเพย์จะมีผลทนัที โดยเม่ือยกเลิกส าเร็จแล้ว ก็
สามารถไปลงทะเบียนกบัธนาคารแหง่ใหมไ่ด้เลย 

16 กรณีหมายเลขโทรศพัท์มือถือ
ตดิการลงทะเบียนพร้อมเพย์ของ
เจ้าของเบอร์เดมิ จะต้องท า
อยา่งไร 

ให้ลกูค้าแจ้งกบัธนาคารท่ีต้องการลงทะเบียน ซึง่ธนาคารดงักลา่วจะด าเนินการ (1) 
พิสจูน์ตวัตนและความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศพัท์มือถือตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด (2) แจ้งธนาคารเดมิท่ีผกูบญัชีพร้อมเพย์กบัหมายเลขโทรศพัท์เดมิ ให้
ตดิตอ่เจ้าของเบอร์เก่าและยกเลิกการลงทะเบียน ตามกระบวนการและวิธีการท่ี
ธนาคารก าหนด 

17 ลกูค้านิตบิคุคลจะสมคัรพร้อม
เพย์ได้เม่ือไหร่ 

ตัง้แตว่นัท่ี 28 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ธนาคารท่ีร่วมโครงการ จะเปิดให้ลกูค้านิติ
บคุคลลงทะเบียนเพ่ือผกูบญัชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวนักบัเลขประจ าตวัผู้ เสีย
ภาษีอากร 13 หลกั ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความพร้อมของธนาคารแตล่ะแหง่ 

18 การใช้ USSD เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นเจ้าของหมายเลข
โทรศพัท์มือถือ จะใช้ได้ตลอดไป
หรือไม ่

สามารถใช้ได้ตลอด 

แนวค าถาม – ค าตอบการคืนภาษีผ่านบริการ PromptPay 

1. รั บ เ งิ น คื นภ า ษี ด้ ว ยบ ริ ก า ร 
PromptPay คืออะไร 

ตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้นไป กรมสรรพากรจะให้บริการคืนเงินภาษีแก่ผู้ ย่ืนแบบเสียภาษี 
โดยจะโอนเงินคืนภาษีไปยงับญัชีของผู้ขอคืนภาษีท่ีได้สมคัรบริการ PromptPay ไว้
กบัธนาคารตา่งๆ โดยผู้ขอคืนภาษีไมต้่องรอเช็คจากกรมสรรพากรอีกตอ่ไป 

2. ต้องการ รับเ งิน คืนภาษี ด้วย
บ ริ ก า ร  PromptPay ต้ อ ง ท า
อยา่งไร 

ลกูค้าต้องสมคัรบริการ TMB PromptPay ด้วยเลขที่บัตรประชาชน กบั บญัชีของ
ธนาคารก่อน จากนัน้จงึท ารายการย่ืนแบบภาษีตอ่ไป 

3. เคยสมัครบริการ PromptPay 
ด้วยเบอร์มือถืออย่างเดียวได้
หรือไม ่

ไม่ได้ กรมสรรพากรจะโอนเงินคืนภาษี ไปยงับญัชีท่ีสมคัรบริการ PromptPay ด้วย
เลขที่บัตรประชาชนเท่านัน้ ขอแนะน าให้ลูกค้าสมคัร PromptPay ด้วยเลขท่ีบตัร
ประชาชนเพิ่มเตมิ 

4. หลั ง จ าก ย่ื นช า ร ะภา ษีแ ล้ ว
กรมสรรพากรจะเร่ิมคืนเงินภาษี
เม่ือไร 

เร่ิมคืนเงินภาษีให้กบัผู้ขอคืนภาษีตัง้แตว่นัท่ี 10 ม.ค 2560 เป็นต้นไป 

5. หากไม่สมคัรพร้อมเพย์สามารถ
รับเงินภาษีได้หรือไม่ 

ผู้ เสียภาษีสามารถรับเงินคืนภาษีผ่านเช็คได้เช่นเดิม แตจ่ะได้รับช้ากว่าการคืนภาษี
ผา่นพร้อมเพย์ตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จะทราบได้อย่างไรว่าเ งินคืน
ภาษีอนมุตัแิล้ว 

1.กรมสรรพากรจะส่ง SMS แจ้งผู้ ได้รับเงินคืนภาษี เม่ือได้อนุมัติเงินคืนเงินภาษี 
โดยจะส่ง sms ไปยังเบอร์ท่ีผู้ ขอคืนภาษีแจ้งไว้ในระบบของกรมสรรพากร โดยมี
ข้อความดงันี ้คืนภาษี 123456789xxxx (เลขบตัรประชาชน 13 หลัก) ผ่านพร้อม
เพย์ เม่ือวนัท่ี xx/xx/xxxx 
2.ลกูค้าสามารถตรวจสอบสถานะการอนมุตัิคืนเงินภาษีได้จาก Website หรือ Call 
Center 1161 ของกรมสรรพากร ได้ด้วยตนเอง 

7. เงินคืนภาษีถูกโอนเข้าบัญชีท่ี
สมคัร PromptPay เม่ือไร 

1.ประมาณ 3-5 วนัท าการนบัตัง้แตไ่ด้รับ SMS แจ้งอนมุตัคืินภาษีจากกรมสรรพากร 
2.ลูกค้าท่ีสมัครบริการ SMS Alert กับธนาคารจะได้รับการแจ้งเตือนเม่ือมีเงินคืน
ภาษีเข้าบญัชีทนัที 

8 การรับเงินคืนภาษีผ่านบริการ
พร้อมเพย์ ควรปฏิบตัอิยา่งไร 

ผู้ เสียภาษีสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจ าตวัประชาชนท่ีธนาคารใดก็
ได้ โดยเม่ือย่ืนแบบฟอร์มและผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบแล้ว กรมสรรพากรจะโอน
เงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ด้วยเลขประจ าตวัประชาชน และผู้ เสียภาษีจะได้รับเงิน
เข้าบญัชีในวนัเดียวกันทุกธนาคาร อย่างไรก็ดี ขอให้ลูกค้าติดตามสถานะการย่ืน
ภาษีจาก website ของกรมสรรพากร เป็นข้อมลูประกอบด้วย 

9 กรณีผู้ เสียภาษีไมไ่ด้ลงทะเบียน
พร้อมเพย์ไว้ สามารถ
ลงทะเบียนหลงัจากย่ืนขอคืน
ภาษีได้หรือไม่ 

ผู้ เสียภาษีควรลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจ าตวัประชาชนก่อนย่ืนเสียภาษี แต่
หากย่ืนภาษีแล้ว ผู้ เสียภาษีควรรีบลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจ าตวัประชาชน
โดยเร็ว โดยศกึษาข้อมลูการคืนภาษีผา่น พร้อมเพย์ของกรมสรรพากรให้ชดัเจน 



  

 
 

ค าถามค าตอบบริการเรียกเก็บเงนิ (Request to Pay) ผ่านระบบพร้อมเพย์ 

 

ค าถาม ค าตอบ 

ค าถามทั่วไป 
1. บริการเรียกเกบ็เงนิ  

(Request to Pay) 
คืออะไร 
 

- บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นบริการที่ช่วยให้ร้านค้าและภาคธุรกิจ
สามารถสง่ข้อความแจ้งไปยงัผู้ซือ้เพ่ือขอให้ช าระเงิน ซึง่จะช่วยอ านวยความสะดวก 
แก่ผู้ประกอบธรุกิจ ร้านค้ารายย่อย รวมถงึผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์  
(e-Commerce) ให้มีช่องทางเรียกเก็บเงินและรับช าระเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึน้ 
ขณะท่ีประชาชนจะได้รับความสะดวกในการช าระเงินมากขึน้  
โดยมีขัน้ตอนการใช้งาน 2 ขัน้ตอน ได้แก่  

➢ ขัน้ตอนการสง่แจ้งเตือน: ผู้สง่การแจ้งเตือนสามารถแจ้งข้อความให้ผู้ รับการแจ้งเตือน
ช าระเงินกลบัตามยอดเงินและช่องทางท่ีระบ ุซึง่ผู้ รับการแจ้งเตือนจะเห็นข้อความ
แจ้งเตือนผ่านช่องทางของธนาคารที่ใช้บริการ เช่น แอปพลิเคชัน่ของธนาคาร 
(Mobile banking) หรือ SMS   

➢ ขัน้ตอนการช าระเงิน: เมื่อผู้ รับการแจ้งเตือนได้รับข้อความแจ้งเตือนจะทราบ
รายละเอียดของการช าระเงิน ทัง้ช่ือบญัชีของผู้สง่การแจ้งเตอืน จ านวนเงินท่ีต้อง
ช าระ และรหสัอ้างอิง (ถ้ามี) โดยผู้ รับการแจ้งเตือนสามารถเลือกยืนยนัหรือปฏิเสธ
การช าระเงินก็ได้  

2. ใครสามารถใช้บริการเรียก
เก็บเงนิผ่านระบบพร้อมเพย์
ได้บ้าง 

- บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ รองรับการใช้บริการจากประชาชนทัว่ไป นิติ
บคุคล และหน่วยงานภาครัฐ ตามเง่ือนไขการให้บริการของธนาคารโดยผู้ใช้บริการต้อง
ลงทะเบียนพร้อมเพย์ และสมคัรใช้บริการเรียกเก็บเงินกบัธนาคาร ดงันี ้ 

➢ ประชาชนทัว่ไป สามารถเลือกผกูบญัชีกบัหมายเลขโทรศพัท์มือถือ และ/หรือ 
เลขประจ าตวัประชาชน  

➢ ร้านค้า นิติบคุคล หรือภาครัฐ สามารถเลือกผกูบญัชีกบัเลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 
และ/หรือผกู Biller ID (ตามบริการช าระใบแจ้งหนีข้้ามธนาคาร) ก็ได้ 

3. ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ 
หรือไม่   

- ทัง้ผู้สง่การแจ้งเตือน และผู้ รับการแจ้งเตือนต้องสมคัรใช้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบ
พร้อมเพย์ และผกูบญัชีพร้อมเพย์กบัธนาคารที่เปิดให้บริการ 

4. ธนาคารใดให้บริการเรียก
เก็บเงนิผ่านระบบพร้อมเพย์ 
บ้าง 

- สามารถศกึษารายช่ือผู้ให้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ได้จากเวบ็ไซต์ ธปท. 
หวัข้อ “ระบบการช าระเงิน > เร่ืองท่ีน่าสนใจ > พร้อมเพย์...การเงินยคุใหม ่คนไทยยคุ
ดิจิทลั > รายช่ือผู้ให้บริการพร้อมเพย์”  



  

 
 

ค าถาม ค าตอบ 

5. ช่องทางการช าระเงนิ 
เมื่อได้รับการแจ้งเตือน  

- ผู้ ท่ีได้รับการแจ้งเตือนสามารถช าระเงินผ่าน Mobile banking หรือช่องทางอื่น ๆ ตามท่ี
ธนาคารให้บริการ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถสอบถามธนาคารที่ให้บริการ  

6. จะเร่ิมใช้บริการได้เมื่อไหร่  
 

- ระบบจะพร้อมให้บริการเรียกเก็บเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ในวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2561 
โดยธนาคารจะทยอยเร่ิมให้บริการ และจะประชาสมัพนัธ์ให้ลกูค้าทราบผ่านช่องทางของ
แตล่ะธนาคาร  

7. มีค่าธรรมเนียมเท่าไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ธนาคารก าหนดเพดานคา่ธรรมเนียมบริการเรียกเก็บเงินผา่นระบบพร้อมเพย์ ดงันี ้

ประเภทรายการ ค่าธรรมเนียม 
การส่งแจ้งเตอืน 
  การสง่รายการแจ้งเตือน 

- กรณีบคุคลธรรมดา 

- กรณีนิติบคุคล 

  การรับแจ้งเตือน 

 
ไมเ่กิน 1 บาทตอ่รายการ 
ไมเ่กิน 3 บาทตอ่รายการ 

ฟรี 

การช าระเงนิตามที่ได้รับการแจ้งเตือน  
  การช าระเงิน 
   1) ช าระเงินจากการแจ้งเตือนทัว่ไป 

-   กรณีบคุคลธรรมดา 
 
 
 

-   กรณีนิติบคุคล 
 

   2) ช าระเงินจากการแจ้งเตือนทีม่ีรหสั
อ้างองิ (Reference Code) 

  การรับช าระเงิน 
   1) รับช าระเงินจากการแจ้งเตือนทัว่ไป 
   2) รับช าระเงินจากการแจ้งเตือนท่ีมีรหสั
อ้างองิ (Reference Code) 

 
(คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามอตัราพร้อมเพย์ทัว่ไป) 
ไมเ่กิน 5000                           ฟรี 
มากกวา่ 5,000 - 30,000 บาท     ไมเ่กิน 2 บาท 
มากกวา่ 30,000 - 100,000 บาท  ไมเ่กิน 5 บาท 
มากกวา่ 100,000 - วงเงินสงูสดุ   ไมเ่กิน 10 บาท 

ไมเ่กิน 100,000 บาท                ไมเ่กิน 10 บาท  
มากกวา่ 100,000 บาท              ไมเ่กิน 15 บาท 

ไมเ่กิน 5 บาท ตอ่รายการ 

 
 
ฟรี 

ขึน้อยูก่บัข้อตกลงระหวา่งผู้สง่รายการแจ้งเตือน 
และธนาคาร 

 

ผู้ส่งการแจ้งเตือน (ผู้รับเงนิ) 
8. วิธีการใช้งาน และข้อมู

ประกอบ 

การแจ้งเตือน 

- ผู้สง่การแจ้งเตือนสามารถสง่รายการแจ้งเตือนได้ตามช่องทางที่ธนาคารให้บริการ โดยต้องระบุ
หมายเลขพร้อมเพย์ของผู้ รับการแจ้งเตือน เพื่อสง่ข้อความแจ้งเตือน พร้อมทัง้ ระบจุ านวนเงินที่ให้
ช าระกลบั นอกจากนี ้ผู้สง่การแจ้งเตือนสามารถเลอืกใช้บริการสง่รหสัอ้างอิงรายการช าระเงิน
ให้ผู้ รับการแจ้งเตือน โดยจ ากดัขนาดไมเ่กิน 40 ตวัอกัษร ทัง้นี ้หากมีการสง่รหสัอ้างองิ



  

 
 

ค าถาม ค าตอบ 

ประกอบการแจ้งเตือน ธนาคารอาจคดิคา่ธรรมเนียมจากผู้ รับการแจ้งเตือนเพิม่ขึน้เมื่อมีการ
ช าระเงิน  

9. 
 
 

มีการก าหนดวงเงนิและ
จ านวนเงนิสูงสุดในการ
ช าระเงนิต่อรายการ และต่อ
วันหรือไม่ 

- ธนาคารของผู้ รับการแจ้งเตือน (ผู้ช าระเงิน) เป็นผู้ก าหนดวงเงินสงูสดุและจ านวนเงินสงูสดุใน
การช าระเงินตอ่รายการและตอ่วนั อยา่งไรก็ดี บางธนาคารอาจเปิดให้ผู้ใช้บริการก าหนดวงเงิน
สงูสดุได้ด้วยตนเองผา่นช่องทางการให้บริการ ทัง้นี ้ต้องไมเ่กินวงเงินสงูสดุตอ่วนัตามที่แตล่ะ
ธนาคารก าหนด 

ผู้รับการแจ้งเตือน (ผู้ช าระเงนิ) 
10. จะทราบได้อย่างไรว่าผู้ส่ง

แจ้งเตือนคอืใคร และขอให้
จ่ายค่าอะไร 

- ข้อความแจ้งเตือนจะระบช่ืุอบญัชี/ช่ือร้านค้าของผู้สง่การแจ้งเตือน พร้อมทัง้ยอดเงิน 
ที่ต้องช าระ และรหสัอ้างองิเพื่อใช้ตรวจสอบความถกูต้อง (ถ้าม)ี  โดยผู้ รับการแจ้งเตอืน (ผู้
ช าระเงิน) ควรตรวจสอบช่ือบญัชีของผู้ รับเงินและยอดเงินให้ถกูต้องทกุครัง้ก่อนกดยืนยนัการ
ช าระเงิน 

11. ถ้าได้รับการแจ้งเตอืนแล้ว 
แต่ไม่กดยนืยนัช าระเงนิจะ
มีผลอย่างไร 

- หากผู้ รับการแจ้งเตือนได้รับข้อความแจ้งเตือนที่ไมถ่กูต้อง ไมรู้่จกัผู้สง่การแจ้งเตือน หรือไม่
ต้องการช าระเงิน ผู้ รับการแจ้งเตอืนสามารถปฏิเสธการช าระเงินส าหรับรายการดงักลา่วได้ 
นอกจากนี ้รายการแจ้งเตือนจะมกี าหนดวนัหมดอาย ุเมื่อครบก าหนดแล้ว ระบบของธนาคาร
จะยกเลกิรายการให้โดยอตัโนมตัิ 

12. ถ้าไม่อยากได้รับการแจ้ง
เตือนจากบริการเรียกเกบ็
เงนิผ่านระบบพร้อมเพย์ 
ต้องท าอย่างไร 

- ผู้ที่ต้องการสง่รายการแจ้งเตือนและรับการแจ้งเตือน ต้องสมคัรใช้บริการเรียกเก็บเงินก่อน จึง
จะสามารถรับหรือสง่ข้อความแจ้งเตือนผา่นบริการเรียกเก็บเงินผา่นระบบพร้อมเพย์ได้ ดงันัน้ ผู้
ที่ไมป่ระสงค์จะรับหรือสง่ข้อความแจ้งเตือนไมต้่องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม  

- กรณีที่เคยสมคัรใช้บริการเรียกเก็บเงินผา่นระบบพร้อมเพย์แล้ว ตอ่มาต้องการยกเลกิ สามารถ
แจ้งยกเลกิการใช้บริการได้ตามชอ่งทางทีธ่นาคารก าหนด 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

 


