คําถามคําตอบการใหบริการโอนเงินแบบ “พรอมเพย - PromptPay”
คําถาม
10 คําถามยอดฮิต
1. บริการพรอมเพยดีอยางไร
บังคับใหทุกคนตอง
ลงทะเบียนหรือไม

คําตอบ
- บริการพรอมเพย (PromptPay) หรือเดิมใชชื่อวา เอนี่ ไอดี (Any ID) เปน
ทางเลือกในการใหบริการรับ-โอนเงินระหวางกันแบบใหมโดยไมตองใชเลขที่บัญชี
เงินฝากธนาคาร ใชเพียงแคหมายเลขโทรศัพทมือถือ และ/หรือ เลขประจําตัว
ประชาชน ทําใหการโอนเงินผานบริการพรอมเพยมีความสะดวกและปลอดภัย
โดยจะใหบริการผานชองทางตาง ๆ ของธนาคาร คือ Mobile Banking, Internet
Banking และ ตู ATM ทั้งนี้ การใหบริการพรอมเพย ถือเปนสวนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานการชําระเงินของประเทศไทย
- พรอมเพยเปนบริการทางเลือกใหประชาชน โดยทุกคนไมจําเปนตองมาลงทะเบียน
แตผูที่มีการโอนเงินรับเงินบอย ๆ ควรมาลงทะเบียนใชพรอมเพย เพราะจะไดรับ
ประโยชนจากคาธรรมเนียมที่ถูกลงมาก อยางไรก็ดี บริการโอนเงินแบบเดิมก็ยังมีอยู
- ในระยะแรกจะเปนการลงทะเบียนเพื่อใหบริการรับ-โอนเงินระหวางบุคคลกอน
โดยมีคาธรรมเนียม ดังนี้
มูลคาการโอน / รายการ
ไมเกิน 5,000 บาท
มากกวา 5,000 – 30,000 บาท
มากกวา 30,000 – 100,000 บาท
มากกวา 100,000 – วงเงินสูงสุดที่กําหนด *
* วงเงินสูงสุดตามที่แตละธนาคารกําหนด

2. บริการพรอมเพยปลอดภัย หรือไม
-

คาธรรมเนียม / รายการ
ฟรี
ไมเกิน 2 บาท
ไมเกิน 5 บาท
ไมเกิน 10 บาท

บริการพรอมเพยเปนระบบที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู
ภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย เชนเดียวกับระบบการโอนเงิน
ประเภทตาง ๆ ที่มีใหบริการอยูในปจจุบัน
ระบบพรอมเพยมีการดูแลความปลอดภัยตั้งแตขั้นตอนการลงทะเบียนที่รัดกุม
การพัฒนาระบบกลางที่มั่นคงปลอดภัย และการใชงานของประชาชนผูโอนเงิน
อยางถูกตอง
ลงทะเบียนรัดกุม : ธนาคารจะมีการตรวจสอบตัวตนของลูกคาและความเปน
เจาของหมายเลขโทรศัพทมือถืออยางรัดกุม นอกจากนี้ ธปท. ไดกําชับใหธนาคาร
ปฎิบัติตามแนวทางที่กําหนดในการรับลงทะเบียนพรอมเพย ซึ่งไดออกไปเมื่อวันที่
29 มิ.ย. 59 เพื่อใหการลงทะเบียนมีความปลอดภัย เปนมาตรฐาน และสรางความ
เชื่อมั่นใหกับประชาชน รวมทั้ง ธปท. มีการตรวจสอบขั้นตอนและการควบคุมดูแล
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คําตอบ
ระบบการลงทะเบียนพรอมเพยเปนการเฉพาะ เพื่อใหมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัย
และความพรอมใชงาน
ระบบกลางมั่นคงปลอดภัย : พรอมเพยเปนระบบที่พัฒนาเพิ่มจากระบบโอนเงินที่
ใชอยูปจจุบัน จึงมีความปลอดภัยไมดอยกวาบริการโอนเงินในปจจุบัน เปนระบบ
ที่เชื่อมระหวางธนาคารและผูใหบริการระบบกลางพรอมเพยของประเทศไทย คือ
บริษัท NITMX จึงเปนระบบปดที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล คนภายนอกไมสามารถตอเขากับระบบนี้ผานชองทาง Internet
ทั่วไปได และ ธปท. ไดติดตามดูแลการพัฒนาระบบดานความมั่นคงปลอดภัยดวย
นอกจากนี้ ไดมีการเตรียมการรองรับในดานความปลอดภัย รวมถึงการดูแลระบบ
สารสนเทศ (IT) ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานความถูกตอง ความพรอม
ใชของระบบ การดูแลการเขาถึงขอมูล การสํารองขอมูล การมีแผนรองรับกรณี
ฉุกเฉินดวย
ระบบกลางของพรอมเพย ไดถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทที่เปนผูเชี่ยวชาญ
ดานระบบการชําระเงิน และเปนผูพัฒนาระบบการชําระเงินที่ใชในประเทศตาง ๆ
โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงระดับสากล และยังมีระบบติดตามและปองกันการ
ทุจริตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยดวย
ทั้งนี้ ผูใหบริการระบบกลาง ไดใหบริการโดยระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO-27001 ซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ระบบสากล และมีการตรวจสอบประเมินความปลอดภัยจากหนวยงานภายนอกที่
ไดรับการรับรองอีกชั้นหนึ่ง
ประชาชนโอนเงินอยางถูกตอง : นอกเหนือจากความปลอดภัยของระบบกลางแลว
ไดมีการออกแบบความปลอดภัยในสวนของกระบวนการเขาใชงาน กลาวคือ
ผูใชบริการที่ทุกธนาคาร จะตองมีการใสเลขรหัสหรือ Password และมีการยืนยัน
รายการกอนทําการโอนทุกครั้ง

3. ผูใชบริการพรอมเพยตอง
ลงทะเบียนบริการพรอม
เพยหรือไม

- ผูโอนเงิน ถึงแมวาไมไดลงทะเบียนบริการพรอมเพย ก็สามารถโอนเงินดวยพรอม
เพยได แตผูรับโอนตองลงทะเบียนใชบริการพรอมเพยแลว ผูโอนเงินจึงสามารถโอน
ผานพรอมเพยดวยคาธรรมเนียมใหมได
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คําตอบ
- ผูรับโอนเงิน จะตองลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีธนาคารของตนเองกับหมายเลข
โทรศัพทมือถือหรือเลขประจําตัวประชาชนกอน และแจงหมายเลขดังกลาวใหผูโอน
ทราบ เพื่อรับเงินเขาบัญชีที่ไดผูกไว

4. ผูที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร - สําหรับผูที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชี ไมจําเปนตองมาลงทะเบียนพรอม
หลายบัญชี จําเปนตองมา
เพยทุกบัญชี แตอาจเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งไวสําหรับรับเงินดวยพรอมเพยก็ได
ลงทะเบียนพรอมเพยทุก
หรือในกรณีที่อยากใชพรอมเพยกับหลายบัญชี ก็สามารถเลือกผูกเลขประจําตัว
บัญชีหรือไม
ประชาชนกับบัญชีที่ 1 และผูกหมายเลขโทรศัพทมือถือกับบัญชีที่ 2 ก็ได แตตอง
ระวังวาหมายเลขเดียวกันผูกซ้ําเกินกวา 1 บัญชีไมได
5. การที่ผูอื่นรูเลขประจําตัว - กรณีนี้ไมสามารถทําได เนื่องจากการผูกบัญชีกับเลขประจําตัวประชาชน หรือ
ประชาชน หรือหมายเลข
หมายเลขโทรศัพทมือถือนั้น ทําเพื่อการรับเงินไดสะดวก การโอนเงินออกจาก
โทรศัพทมือถือของเรา จะ
บัญชีไมมีอะไรเปลีย่ นจากเดิม หากโอนโดยใช Mobile Banking หรือ Internet
Banking ก็ตองมี Username / Password หรือหากโอนที่ ATM ก็ตองมีบัตร ATM
เอาไปโอนเงินออกจาก
และรหัสผาน จึงจะโอนเงินออกไปได หรือการถอนเงินที่สาขา ก็ตองมีลายเซ็น ซึ่งไม
บัญชีเราไดหรือไม
เกี่ยวของกับ เลขประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพทมือถือแตอยางใด
- การนําหมายเลขโทรศัพทมือถือของผูอื่นไปแอบอางลงทะเบียนผูกบัญชีของตนเอง
เพื่อขโมยเงินมา ก็ไมสามารถทําได เนื่องจากธนาคารจะมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยหลายชั้น เชน การตรวจสอบลูกคา (Know Your Customer : KYC) ตาม
หลักเกณฑที่ ธปท. กําหนด และการตรวจสอบความเปนเจาของ ของหมายเลข
โทรศัพทมือถือและตัวเครื่องในขั้นตอนการลงทะเบียน นอกจากนี้ ขอมูลของผู
ลงทะเบียนดังกลาวตองมีความถูกตองตรงกันกับขอมูลในบัญชีเงินฝากธนาคารดวย
6. การใชบริการพรอมเพยมี
ขอควรปฏิบัติ / ควรระวัง
อยางไรบาง

ขอควรปฏิบัติสําหรับผูรับโอนเงิน
- ในการโอนเงินผานบริการพรอมเพย ผูรับโอนเงินตองลงทะเบียนใหสําเร็จ กอนแจง
เลขประจําตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพทมือถือ ใหผูโอนเงิน
- 1 หมายเลข ผูกไดเพียง 1 บัญชีเทานั้น อยาใชหมายเลขเดียวกันลงทะเบียนซ้ํากับ
หลายธนาคารจะทําใหการลงทะเบียนไมสําเร็จ
- หากตองการเปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไดลงทะเบียนผูกบัญชีไวกับทั้งเลข
ประจําตัวประชาชน และ / หรือ หมายเลขโทรศัพทมือถือ ตองไปยกเลิกการ
ลงทะเบียนกับธนาคารที่เคยผูกบัญชีไวกอน แลวจึงไปลงทะเบียนผูกบัญชีกับ
ธนาคารใหม
- กรณีเปลี่ยน / ยกเลิกหมายเลขโทรศัพทมือถือที่ไดลงทะเบียนผูกบัญชีไวแลว
ตองไปยกเลิกการลงทะเบียนกับธนาคารที่เคยผูกบัญชีไวโดยเร็ว และหากลูกคา
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คําตอบ
ยังตองการใชบริการพรอมเพย ตองนําหมายเลขโทรศัพทใหมไปลงทะเบียนใหมกับ
ธนาคารที่ลูกคาเลือกใชบริการ
ขอควรปฏิบัติสําหรับผูโอนเงิน
- กอนโอนเงินขอให ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ผูรับโอนเงินใหถูกตองกอนยืนยันการ
โอนเงินทุกครั้ง
ขอควรระวังโดยทั่วไปของการใชบริการพรอมเพย
- ควรระมัดระวังรักษาอุปกรณ เชน โทรศัพทมือถือ หรือ Mobile Device ที่ใช
เชื่อมตอทําธุรกรรมเกี่ยวกับระบบพรอมเพยเปนอยางดี เพื่อไมใหผูอื่นเอาไปใชงาน
เชนเดียวกับการดูแลบัตรเครดิตหรือบัตร ATM ที่ผานมา
- ผูโอนเงินควรเรียนรู ศึกษา วิธีการใชงานอยางปลอดภัย เชน การตรวจสอบขอมูล
ใหถูกตองกอนการยืนยันการโอนเงิน
- ควรมีความระมัดระวังในการตั้งรหัส Username / Password ใหคาดเดาไดยาก
และไมบอกรหัส Username / Password กับผูอื่น หรือเขียนเอาไวในที่เปดเผย
ที่ผานมาปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้น มักมีสาเหตุจากการหลอกลวงโดยคน ไมใชเรื่องของ
ระบบงาน จึงตองระมัดระวังกลโกงตาง ๆ ใหโอนเงินไปให หรือหลอกขอขอมูลรหัส
Username / Password

7. หมายเลขโทรศัพทมือถือ
แบบเติมเงิน (Prepaid)
สามารถใชในการ
ลงทะเบียนไดหรือไม และ
จะตรวจสอบความเปน
เจาของหมายเลข
โทรศัพทมือถือไดอยางไร

- หมายเลขโทรศัพทมือถือแบบ prepaid ที่ไดลงทะเบียนกับผูใหบริการเครือขาย
โทรศัพทมือถือ สามารถนํามาลงทะเบียนพรอมเพยได โดยดําเนินการตามเงื่อนไข
การพิสูจนความเปนเจาของและการถือครอง รวมทั้งมีหนังสือยินยอมจากเจาของ
หมายเลข กรณีที่ใชหมายเลขโทรศัพทของผูอื่น
- ประชาชนสามารถตรวจเช็ควาหมายเลขโทรศัพทมือถือของตนไดลงทะเบียนกับ
คายโทรศัพทมือถือไวดวยเลขประจําตัวประชาชนของตนเองหรือไม (ทั้ง Prepaid
และ Postpaid) กอนการลงทะเบียนผูกบัญชีพรอมเพย ซึ่งสามารถเช็คไดดวยตนเอง
โดยการ กด *179*เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก# และโทรออก โดยใชไดกับทุก
คายมือถือตั้งแตวันที่ 15 ก.ค. 59 เปนตนไป

8. หากการโอนเงินผาน
บริการพรอมเพยมีความ
ผิดพลาด เชน ตัดเงินตน
ทางแตไมเขาปลายทาง

- ผูใชบริการควรเก็บรายละเอียดหรือหลักฐานการโอนเงินตาง ๆ และแจงกับธนาคาร
ตนทางเพื่อทําการตรวจสอบ ธนาคารมีกระบวนการรองรับปญหานี้อยูแลว ซึ่งเปน
กระบวนการเดียวกันที่ใชแกปญหาการโอนเงินในปจจุบัน
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คําถาม
หรือโอนเงินผิด จะทํา
อยางไร

คําตอบ

9. (1) หากมีการรับสวัสดิการ - พรอมเพยเปนทางเลือกใหม เพิ่มเติมจากบริการโอนเงินในปจจุบัน ถาไมไดผูกบัญชี
เชน เบี้ยคนพิการ ถาไม
ก็ยังคงไดรับเงินสวัสดิการ / เงินชวยเหลือตางๆ จากภาครัฐตามปกติผานชองทาง
ไดมาลงทะเบียนบริการ
ปจจุบัน
พรอมเพยเพื่อผูกเลข
- อยางไรก็ดี สําหรับผูที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ / เงินชวยเหลือตาง ๆ จากภาครัฐ
ประจําตัวประชาชน จะถูก
ควรลงทะเบียนระบบพรอมเพย โดยผูกเลขประจําตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝาก
ตัดสิทธิ์การรับสวัสดิการ
ธนาคาร ซึ่งจะชวยใหการรับเงินสวัสดิการ / เงินชวยเหลือตาง ๆ ของภาครัฐใน
หรือไม
อนาคตมีความสะดวกมากขึ้น ภาครัฐจะสงเงินสวัสดิการ / เงินชวยเหลือตาง ๆ มาให
(2) ถามีบัญชีที่พรอมรับ
ไดตรงตัวผานเลขประจําตัวประชนชน ครบถวนทุกประเภทสวัสดิการที่เรามีสิทธิไดรับ
เงินสวัสดิการจากรัฐอยูใน
ดวยความรวดเร็ว
ระบบของกรมบัญชีกลาง
แลว ยังจําเปนตอง
ลงทะเบียนหรือไม
10. ขอมูลสวนตัวจะปลอดภัย
หรือไม

การใชบริการพรอมเพย
11. จะลงทะเบียนผูกบัญชี
เพื่อใชบริการพรอมเพย
ตองทําอยางไรบาง

- ขอมูลสวนตัวของผูใชบริการมีความปลอดภัยสูง ธนาคารหรือ NITMX ไมสามารถ
นําขอมูลลูกคามาเปดเผยหรือขายตอได โดยมีกฎหมาย พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบัน
การเงิน และ พ.ร.ฎ. ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ควบคุมอยู ซึ่งธนาคารและ NITMX ไดถือปฏิบัติอยางเครงครัดมาโดยตลอด และ
ธปท. มีการตรวจสอบกํากับดูแลสม่ําเสมอ
- นอกจากนี้ ขอมูลการชําระเงินที่เก็บอยูในระบบกลาง มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยจะถูกเขารหัสความปลอดภัยทั้งหมด
- บุคคลทั่วไปสามารถขอลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน กับหมายเลขโทรศัพทมือถือ หรือ เลขประจําตัวประชาชน ไดตาม
ชองทางที่แตละธนาคารกําหนด เชน Mobile Banking, Internet Banking, ตู ATM
หรือ สาขาธนาคาร โดยมีเอกสารพื้นฐานที่ตองใชประกอบการลงทะเบียนตามที่
ธนาคารกําหนด เชน
ชองทางลงทะเบียนหลัก
Internet/Mobile Banking
ตู ATM
สาขาธนาคาร

ขอมูล/เอกสารที่จาํ เปน
1. ชื่อผูใชงาน และรหัสผาน (Username และ Password)
2. โทรศัพทมือถือที่ตองการผูกบัญชี
1. บัตร ATM และรหัสผาน (PIN)
2. โทรศัพทมือถือที่ตองการผูกบัญชี
1. บัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริง
2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย/กระแสรายวันที่ตองการลงทะเบียน

-6-

คําถาม

คําตอบ
3. โทรศัพทมือถือที่ตองการผูกบัญชี และหลักฐานการถือครอง
หมายเลขโทรศัพทดังกลาว เชน เอกสารแสดงการชําระคาบริการ
โทรศัพทมือถือ

12. จะเริ่มลงทะเบียนบริการ
พรอมเพยไดเมื่อไหร

- ระหวางวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2559 ธนาคารที่พรอมจะเริ่มเปดใหผูใชบริการ
ลงทะเบียนลวงหนาเพื่อผูกบัญชีไดกับธนาคารเพียงแหงเดียวเทานั้น โดยธนาคาร
จะแจงผลการลงทะเบียนทาง SMS, Email หรือไปรษณีย หลังวันที่ 15 กรกฎาคม
2559 ซึ่งผูใชบริการสามารถแจงเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการผูกบัญชีธนาคารได
ตลอดเวลา
- ตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ระบบกลางจะเปดใหทุกธนาคารลงทะเบียนเพื่อผูก
บัญชีพรอมกัน ซึ่งธนาคารสามารถแจงผลการลงทะเบียนใหผูใชบริการทราบในทันที
และไมมีกําหนดการปดลงทะเบียน

13. จะเริ่มใชบริการพรอมเพย - ในไตรมาส 1 ป 2560 ทุกธนาคารที่เขารวมจะเริ่มใหบริการโอนเงินรายยอยผาน
ไดเมื่อไหร
บริการพรอมเพยโดยอางอิงเลขประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพทมือถือ
- สําหรับบริการอื่น ๆ ในอนาคตจะทยอยใหบริการตอไป
14. ตองรีบมาลงทะเบียน
หรือไม ไมลงทะเบียนได
หรือไม

- การลงทะเบียนบริการพรอมเพยเปนการลงทะเบียนแบบสมัครใจ แตควรเริ่มทยอย
ลงทะเบียนตามความตองการใชงาน โดยรัฐบาลมีแนวคิดในการดูแลผูรับเงิน
สวัสดิการและการคืนภาษีตาง ๆ ใหแกประชาชนผานเลขประจําตัวประชาชน ดังนั้นผู
ที่จะรับสวัสดิการตาง ๆ จากรัฐบาลควรเริ่มทยอยมาลงทะเบียนบริการพรอมเพยโดย
ผูกบัญชีเงินฝากของตนเองกับเลขประจําตัวประชาชน ทั้งนี้ หากยังไมใชบริการพรอม
เพย ลูกคาก็ยังสามารถใชบริการโอน-รับเงินที่มีอยูของธนาคารไดตามปกติ

15. การลงทะเบียนบริการ
- ไมมีคาใชจายในการลงทะเบียน
พรอมเพยมีคาใชจายหรือไม
16. เมื่อมีบริการพรอมเพยแลว
จะสามารถใชธุรกรรมการ
โอนเงินแบบเดิมของ
ธนาคารไดหรือไม
17. สามารถผูกหมายเลข
โทรศัพทมือถือ หรือ
เลขประจําตัวประชาชน
ไดกี่บัญชี กี่ธนาคาร

- ใชไดตามปกติ เนื่องจากพรอมเพยเปนบริการทางเลือกใหมที่เพิ่มเติมจากบริการที่มีอยู
เดิม

- เลขประจําตัวประชาชนผูกไดกับเพียงบัญชีเดียวเทานั้น
- หมายเลขโทรศัพทมือถือ 1 เลขหมายผูกไดกับเพียงบัญชีเดียวเทานั้น
- บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกไดกับทั้งเลขประจําตัวประชาชนและ
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
- บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 บัญชีสามารถผูกกับหมายเลขโทรศัพทมือถือไดสูงสุดตาม
จํานวนที่ธนาคารกําหนด
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18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

คําถาม
บริการพรอมเพย มีการ
กําหนดจํานวนการโอน
วงเงินและจํานวนเงิน
สูงสุดในการโอนตอ
รายการ และตอวันเทาไร
สามารถโอนเงินผานบริการ
พรอมเพย ไปยังบัญชีของ
ธนาคารในตางประเทศ
หรือโอนเงินจากธนาคาร
ในตางประเทศมาเขาบัญชี
ของธนาคารในประเทศ
ไทยไดหรือไม
ถาประชาชนยังไมเปลี่ยน
บัตรเดบิต / บัตร ATM
ชิปการด จะสามารถใช
บริการพรอมเพยไดหรือไม
บัญชีที่ไมมีบัตรเดบิต /
บัตร ATM สามารถสมัคร
บริการพรอมเพยไดหรือไม
บุคคลตางดาว สามารถใช
บริการพรอมเพยไดหรือไม
รัฐบาลบังคับใหบริษัทที่
เปนนิติบุคคลเขารวมระบบ
e-Payment หรือไม หรือ
วานโยบายนี้สําหรับบริษัท
ประเภทธนาคาร และการ
สื่อสารโทรคมนาคม
เทานั้น
ขอมูลการใชบริการพรอม
เพยถูกนําไปเก็บในบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือ

คําตอบ
- ไมมีการกําหนดจํานวนครั้งในการโอนเงินตอวัน
- สําหรับวงเงินสูงสุดและจํานวนเงินสูงสุดในการโอนเงินตอรายการและตอวันขึ้นกับแต
ละธนาคารเปนผูกําหนด นอกจากนี้ ผูใชบริการสามารถกําหนดวงเงินสูงสุดไดดวย
ตนเองผานชองทางการใหบริการของแตละธนาคาร ทั้งนี้ ตองไมเกินวงเงินสูงสุดตอวัน
ตามที่แตละธนาคารกําหนด
- ไมได เนื่องจากบริการพรอมเพยเปนการใหบริการโอนเงินเฉพาะภายในประเทศ
เทานั้น

- ได ระบบไมไดเกี่ยวของกัน จึงสามารถใชบริการพรอมเพยได

- บัญชีที่ไมมีบัตรเดบิต / บัตร ATM สามารถลงทะเบียนบริการพรอมเพยได

- หากบุคคลตางดาวมีบัญชีธนาคารสามารถผูกไดกับหมายเลขโทรศัพทมือถือ
- บริการพรอมเพยเปนทางเลือกใหมในการโอนและรับโอนเงินของประชาชน ซึ่งจะ
ทําใหมีความสะดวกมากขึ้น มีคาธรรมเนียมที่ถูกกวาบริการโอนเงินขามธนาคาร
แบบเดิม และปลอดภัยเทียบเทาบริการโอนเงินในปจจุบัน ทั้งนี้ ในระยะแรกจะเปน
การโอนเงินระหวางบุคคลกอน สวนการโอนของนิติบุคคล จะมีการเปดใหลงทะเบียน
ระยะถัดไป

- ไมไดถูกเก็บในบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรเดบิต/บัตร ATM ชิปการด แตถูกเก็บ
ไวในระบบกลางที่มีความปลอดภัยสูง และมีระบบสํารองที่มั่นคงปลอดภัย
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คําถาม
บัตรเดบิต/บัตร ATM
ชิปการด หรือไม

คําตอบ

การจายเงินภาษีคืนทางพรอมเพย
25. เงินคืนภาษีเงินไดบุคคล
- ตั้งแตป 2560 ผูเสียภาษีซึ่งอาจไดรับเงินภาษีคืนจากกรมสรรพากร จะสามารถรับ
ธรรมดา ตอไปนี้หลังวันที่
เงินภาษีคืนผานทางเลขประจําตัวประชาชน ที่ไดไปผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคารไว
1 มกราคม 2560 จะไมคืน
โดยเงินภาษีคืนจะถูกโอนเขาบัญชีโดยใชเลขประจําตัวประชาชนโดยตรง ไดรับเงิน
เปนเช็คคืนภาษีอีก ดังนั้น
รวดเร็ว ไมตองกังวลเรื่องการรอรับเช็คหรือเช็คหายอีกตอไป
บุคคลใดก็ตามที่จะขอคืน
ภาษีเงินไดตองลงทะเบียน
บริการพรอมเพยไวเพื่อให
โอนเขาบัญชีใชหรือไม
การลงทะเบียนพรอมเพยดวยหมายเลขโทรศัพทมือถือ
26. มีบัญชีเงินฝากหลายบัญชี - การตัดสินใจเลือกผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารใด ๆ กับหมายเลขโทรศัพทมือถือหรือ
หลายธนาคาร แตมี
เลขประจําตัวประชาชน ควรขึ้นกับความสะดวกและความพึงพอใจของผูใชบริการ
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
เอง และหากไดลงทะเบียนผูกบัญชีไปแลว สามารถที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการ
เพียงหมายเลขเดียว ควร
ผูกบัญชีดังกลาวไดในภายหลัง
เลือกผูกกับบัญชีไหนดี
และธนาคารไหนดี
27. หากลงทะเบียนบริการ
- ตองแจงยกเลิกการผูกบัญชีใหธนาคารเจาของบัญชีรับทราบ เพื่อทําการยกเลิกการ
พรอมเพยไปแลว ตอมา
ผูกบัญชีในระบบโดยเร็ว สวนหมายเลขโทรศัพทมือถือใหม หากยังตองการใชบริการ
เลิกใช/ยกเลิกหมายเลข
รับเงินโอนผานบริการพรอมเพย จะตองลงทะเบียนเพื่อผูกหมายเลขโทรศัพทมือถือ
ใหมนั้นกับบัญชีเงินฝากธนาคารอีกครั้งหนึ่ง
โทรศัพทมือถือ หรือเปลี่ยน
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
ใหม จะตองทําอยางไร
28. หากลงทะเบียนบริการ
- ทานไมตองดําเนินการอะไรเพิ่มเติมกับธนาคาร เนื่องจากไมสงผลกระทบตอการ
พรอมเพยไปแลว ตอมา
ลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือการใชบริการโอนเงินผานบริการพรอมเพย
มีการยายคาย
แตอยางใด
โทรศัพทมือถือ หรือเปลี่ยน
เครื่องโทรศัพทมือถือใหม
โดยยังใชหมายเลขเดิม
ตองทําอยางไร
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29.
30.

31.

32.

33.

คําถาม
สามารถใชหมายเลข
โทรศัพทบานไดหรือไม
หากใชบริการ Mobile
Banking ในปจจุบันแลว
จําเปนตองลงทะเบียน
บริการพรอมเพยอีกหรือไม
หากใชหมายเลข
โทรศัพทมือถือกับ Mobile
Banking ของธนาคารไหน
แลว จําเปนตองใชเลขที่
บัญชีของธนาคารนั้นผูก
กับหมายเลขโทรศัพทมือถือ
ที่จะใชบริการพรอมเพย
หรือไม
หากหมายเลข
โทรศัพทมือถือของผูรับ
โอนเงินโดนระงับสัญญาณ
การโอนเงินผานบริการ
พรอมเพยจะสําเร็จหรือไม
ผูสูงอายุ หรือบุคคลที่ไมได
ใชหรือไมมีโทรศัพทมือถือ
จะทําอยางไร

คําตอบ
- ไมได เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบหมายเลขไดดวยการสงรหัส SMS OTP (One
Time Password)
- ถาตองการใชบริการพรอมเพย ก็ตองทําการลงทะเบียนบริการพรอมเพยดวย

- ไมจําเปน การผูกหมายเลขโทรศัพทมือถือกับ Mobile Banking เปนคนละระบบกับ
การลงทะเบียนผูกหมายเลขโทรศัพทมือถือกับบัญชีเงินฝากธนาคารในบริการพรอม
เพย

- ยังสามารถทําการโอนเงินได อยางไรก็ดี ควรตรวจสอบผลการโอนกับธนาคาร และ
ผูรับเงินดวย

- การลงทะเบียนใชบริการพรอมเพย สามารถลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากธนาคารไวกับ
เลขประจําตัวประชาชน และ / หรือ หมายเลขโทรศัพทมือถือ ซึ่งในกรณีที่ไมมี
โทรศัพทมือถือ ก็สามารถผูกกับเลขประจําตัวประชาชนเพียงอยางเดียวได โดย
สามารถลงทะเบียนไดที่สาขาธนาคาร หรือ ตู ATM (สอบถามเพิ่มเติมไดจากธนาคาร
ที่เลือกใชบริการ)
- การโอนเงินดวยพรอมเพย สามารถใชชองทางการโอนผาน Mobile Banking,
Internet Banking หรือ ตู ATM ซึ่งผูที่ไมมีโทรศัพทมือถือสามารถเลือกใชชองทาง
ATM ได โดยสอบถามขอมูลไดจากธนาคารที่เลือกใชบริการ

34. ถาไมสามารถลงทะเบียน - ติดตอธนาคารที่จะไปลงทะเบียนบริการพรอมเพย โดยธนาคารจะเช็คขอมูลวา
ดวยหมายเลข
หมายเลขโทรศัพทมือถือนี้ เคยมีการลงทะเบียนมากอนหรือไม หากมี ธนาคารจะ
โทรศัพทมือถือ เพราะ
ติดตอเจาของหมายเลขโทรศัพทมือถือเดิม ใหทําการยกเลิกภายใน 5 วันทําการ
(เปนขอกําหนดทีธ่ นาคารตกลงกันใน business rule)
เจาของหมายเลขเดิมยังไม
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คําถาม
คําตอบ
ยกเลิกการลงทะเบียน ควร
ทําอยางไร
35. สามารถลงทะเบียนผูก
− กรณีที่ผูใชบริการเคยแจงขอมูลหมายเลขโทรศัพทมือถือไวกับธนาคารในการทํา
บัญชีพรอมเพยกับ
ธุรกรรม จะสามารถลงทะเบียนดวยหมายเลขดังกลาวผานตู ATM ได ซึ่งหมายเลข
หมายเลขโทรศัพทมือถือที่
โทรศัพทมือถือนั้นอาจจะจดทะเบียนดวยชื่อตนเองหรือชื่อบุคคลอื่นก็ได เนื่องจากเปน
ตู ATM ไดหรือไม
หมายเลขที่ธนาคารใชในการติดตอกับลูกคามาเปนระยะเวลาหนึ่ง และผานการพิสูจน
ตัวตนแลว
− กรณีที่ผูใชบริการไมเคยแจงหมายเลขโทรศัพทมือถือไวกับธนาคารในการทํา
ธุรกรรมมากอน ตองไปลงทะเบียนที่สาขาเทานั้น โดย
(1) สาขาจะพิสูจนความเปนเจาของและการถือครอง โดยความเปนเจาของพิสูจน
จาก USSD (กด *179*เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก#และโทรออก เพื่อ
ตรวจสอบวาหมายเลขดังกลาวลงทะเบียนกับผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือ
ไวดวยชื่อตนเองหรือไม) สวนการถือครองพิสูจนโดยการรับ SMS จากธนาคาร
(2) หากใชหมายเลขโทรศัพทของผูอื่นในการลงทะเบียน เชน บุคคลในครอบครัว
เดียวกัน หรือหมายเลขโทรศัพทมือถือของนิติบุคคลที่เปนนายจาง ธนาคารก็อาจ
อนุโลมใหนํามาใชได โดยจะตองมีหนังสือยินยอมจากเจาของใหนําหมายเลข
โทรศัพทมือถือนั้นมาลงทะเบียนพรอมเพยได หรือหลักฐานอื่นจากเจาของ
หมายเลขเพิ่มเติมดวย (เชน บิล หรือ USSD)
หากไมสามารถพิสูจนตามขางตนได ก็จะไมสามารถลงทะเบียนได
36. ขอควรระวังสําหรับการใช − ผูลงทะเบียนตองตรวจสอบเปนประจําวาหมายเลขโทรศัพทมือถือที่ใชผูกบัญชีนั้น
หมายเลขโทรศัพทมือถือ
ไมไดถูกยกเลิกการใชงานโดยเจาของ เพื่อประโยชนในการรับเงินที่ถูกตอง
ของผูอื่นในการลงทะเบียน − หากเจาของหมายเลขโทรศัพทมือถือ มีการยกเลิกการใชงานหมายเลขดังกลาว ใหผู
ลงทะเบียนพรอมเพยรีบแจงยกเลิกการผูกกับบัญชีธนาคารโดยเร็ว เพื่อใหผูใช
หมายเลขโทรศัพทรายใหมสามารถลงทะเบียนไดและขอมูลมีความถูกตอง
− อยางไรก็ดี แมวาเจาของหมายเลขโทรศัพทมือถือจะยกเลิกการใชงานหมายเลข
โทรศัพทมือถือดังกลาวแลว ผูที่ไดหมายเลขโทรศัพทนั้นไปใชตอ จะยังไมสามารถผูก
บัญชีพรอมเพยได จนกวาผูลงทะเบียนพรอมเพยรายเดิมจะแจงยกเลิกการผูก
หมายเลขโทรศัพทดังกลาวกับบัญชี
หมายเหตุ : ขอมูลปรับปรุง ณ 20 ตุลาคม 2559

