พร้อมเพย์
บริการโอนเงินและรับเงินแบบใหม่
1. พร้อมเพย์ (PromptPay)
เป็น ทางเลือกใหม่ใ นการโอนเงิน และรั บเงิน ของประชาชน ซึ่งจะทาให้มีค วามสะดวกมากขึ้ น
มีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม และปลอดภัยเทียบเท่าบริการโอนเงิน
ในปัจจุบัน ส่วนบริการโอนเงินแบบเดิมก็ยังมีอยู่
ระบบนี้ช่วยอำนวยควำมสะดวกมำกขึ้น คือ ในกำรโอนเงิน ผู้โอนไม่จำเป็นต้องขอเลขที่บัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของผู้รับโอน เพียงแต่ทรำบหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขประจำตัวประชำชนของผู้รับก็
โอนเงินไปให้ได้
ช่องทำงให้บริกำรของพร้อมเพย์ คือ ให้บริกำรผ่ำน Mobile Banking, Internet Banking และ ATM
เพื่อตอบสนอง Life-style ของประชำชนที่ใช้ Mobile Device เพิ่มสูงขึ้น (สอบถำมเพิ่มเติมได้จำก
ธนำคำรที่เลือกใช้บริกำร)
ในระยะแรกนี้จะเป็นกำรลงทะเบียนเพื่อให้บริกำรรับ-โอนเงินระหว่ำงบุคคลทั่วไปก่อน ส่วนกำรโอน
ของนิติบุคคล จะเปิดให้ลงทะเบียนในระยะถัดไป
2. ขั้นตอนการใช้บริการพร้อมเพย์
2.1 ผู้รับโอนเงิน : สิ่งสาคัญ....ต้องลงทะเบียนก่อน
ผู้ รั บ โอนเงิ น ต้ องลงทะเบี ย นบริ กำรพร้ อมเพย์ ก่ อนโดยท ำกำรผู กบั ญชี ธนำคำรของเรำไว้กั บเลข
ประจำตัวประชำชน และ/หรือ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อที่เรำจะได้บอกผู้โอนได้ว่ำ ต่อไปจะโอน
เงินมำให้กไ็ ม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝำกธนำคำรแล้ว สำมำรถใช้เลขประจำตัวประชำชน หรือ หมำยเลข
โทรศัพท์มือถือแทน จำกนั้นก็รอรับเงินเข้ำบัญชีได้เลย (ผู้รับเงินไม่จำเป็นต้องมี Mobile Application
แต่ถ้ำมีก็จะสะดวกมำกยิ่งกว่ำ เพรำะสำมำรถตรวจสอบยอดรับเงินโอนทำงโทรศัพท์มือถือได้ ตลอด
24 ชม.)
กาหนดการเปิด ลงทะเบียนอย่า งเป็น ทางการ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป โดยไม่มีวันปิด
นอกจำกนี้ บำงธนำคำรยังเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ำได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 59 (สอบถำมเพิ่มเติมได้จำก
ธนำคำรที่เลือกใช้บริกำร)
กาหนดการเริ่มใช้งานบริการพร้อมเพย์
− กำรรับ-โอนเงินระหว่ำงบุคคล ระบบพร้อมเริ่มให้บริกำรตั้งแต่ 31 ต.ค. 59 เป็นต้นไป
− กำรส่งเงินสวัสดิกำรจำกภำครัฐสู่ประชำชน จะเริ่มทยอยตำมควำมพร้อมของประเภทสวัสดิกำร
ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำของสวัสดิกำรจะแจ้งให้ทรำบต่อไป
− กำรโอนเงินของนิติบุคคล หรือกำรชำระเงิน ทำงอิเล็กทรอนิ กส์อื่น ๆ จะเปิดให้บริกำรในระยะ
ต่อไป
ช่องทางลงทะเบียน สำมำรถลงทะเบียนได้ หลำยช่องทำง ได้แก่ สำขำธนำคำร, Mobile Banking,
Internet Banking, ตู้ ATM (สอบถำมเพิ่ ม เติ ม ได้ จ ำกธนำคำรที่ เ ลื อ กใช้ บ ริ ก ำร) โดยใช้ ห ลั ก ฐำน
ประกอบกำรลงทะเบียนหลัก ๆ 3 อย่ำง คือ สมุดบัญชี / เลขที่บัญชีเงินฝำกธนำคำร (ออมทรัพย์ หรือ
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กระแสรำยวัน โดยต้องเป็นบัญชีส่วนตัวเท่ำนั้น ห้ำมเป็นบัญชีร่วม “เพื่อ/”โดย” หรือบัญชีนิติบุคคล)
บัตรประจำตัวประชำชนตัวจริง และโทรศัพท์มือถือที่ต้องกำรใช้ลงทะเบียน ซึ่งหลักฐำนดังกล่ำวขึ้นอยู่
กับช่องทำงที่ลูกค้ำเลือกลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติที่ธนำคำรแต่ละแห่งกำหนด โดยธนำคำรจะแจ้งผล
กำรลงทะเบียนให้ลูกค้ำทรำบ ดังนี้
- กำรลงทะเบียนล่วงหน้ำระหว่ำงวันที่ 1-14 ก.ค. 59 ธนำคำรจะแจ้งผลกำรลงทะเบียนทำง SMS,
Email หรือไปรษณีย์หลังวันที่ 15 ก.ค. 59
- กำรลงทะเบี ย นตั้งแต่วัน ที่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป ธนำคำรสำมำรถแจ้งผลกำรลงทะเบียนให้
ผู้ใช้บริกำรทรำบในทันที
ตัวอย่างขั้นตอนการลงทะเบียน (แต่ละธนำคำรอำจมีขั้นตอนแตกต่ำงกัน)
สาขาธนาคาร
สิ่งที่ต้องเตรียม: สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร / บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง / โทรศัพท์มือถือที่
ต้องการใช้ลงทะเบียน
โดยมีแนวทำง ดังนี้
1. แสดงบัตรประจำตัวประชำชน และสมุดบัญชีธนำคำร ให้เจ้ำหน้ำที่
2. แจ้งเลขประจำตัวประชำชน และ/หรือ หมำยเลขโทรศัพท์มือถือที่ต้องกำรผูกบัญชี
(กรณีผูกกับหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ธนำคำรจะมีกำรตรวจสอบควำมเป็นเจ้ำของและกำรถือ
ครองหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ)
3. ลูกค้ำตรวจสอบเอกสำรกำรลงทะเบียน เงื่อนไขกำรใช้บริกำรและกำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
และลงนำม
Mobile Banking / Internet Banking / ตู้ ATM
กรณีลงทะเบียนผ่าน Mobile Banking / Internet Banking
สิ่งที่ต้องเตรียม : Username / Password / เลขประจาตัวประชาชน / โทรศัพท์มือถือที่ต้องการ
ใช้ลงทะเบียน
กรณีลงทะเบียนผ่าน ตู้ ATM
สิ่งที่ต้องเตรียม: บัตร ATM หรือ บัตรเดบิต / เลขประจาตัวประชาชน / โทรศัพท์มือถือที่ต้องการ
ใช้ลงทะเบียน
โดยมีแนวทำง ดังนี้
1. กรณีลงทะเบียนผ่าน Mobile Banking / Internet Banking: เข้ำสู่ระบบ Mobile Banking /
Internet Banking ของธนำคำรที่ต้ องกำรสมั ครใช้ บริ กำรพร้ อมเพย์ โดยใช้ Username และ
Password ที่ลูกค้ำใช้ในกำรเข้ำสู่ระบบตำมปกติ
กรณี ลงทะเบี ยนผ่ านตู้ ATM: สอดบั ต รและกดรหั ส ของบั ต รที่ เ ครื่ อ ง ATM ของธนำคำรที่
ต้องกำรสมัครใช้บริกำรพร้อมเพย์
2. เลือกเมนูพร้อมเพย์ เพื่อลงทะเบียนใช้บริกำร
3. เลือกบัญชีที่ต้องกำรผูกเพื่อใช้บริกำรพร้อมเพย์
4. เลือกประเภทกำรสมัครบริกำร ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภท ได้แก่ หมำยเลขประจำตัวประชำชน
หรือหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ แล้วกรอกหมำยเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล์ เพื่อรับกำรแจ้งผล
กำรสมัคร
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− กรณีสมัครด้วยเลขประจาตัวประชาชน ระบบจะให้กรอก หรือดึงข้อมูล เลขประจำตัว
ประชำชนที่ผูกกับบัญชีที่เลือกมำแสดง
− กรณี สมัค รด้ วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ระบบจะให้ กรอกหมำยเลขโทรศัพท์มื อ ถื อที่
ต้องกำรสมัคร หรือดึงข้อมูลที่ธนำคำรมีอยู่แล้วในระบบมำแสดง จำกนั้น จะให้กรอกรหัส
OTP ซึ่งธนำคำรจะส่งเป็น SMS ไปยังหมำยเลขโทรศัพท์ที่ได้ระบุไว้ (บำงธนำคำรอำจจะใช้
ระบบรักษำควำมปลอดภัยที่สำมำรถตรวจสอบหมำยเลขโทรศัพท์ โดยไม่ต้องกรอก SMS
OTP) ทั้งนี้กรณีที่เป็นหมำยเลขโทรศัพท์ใหม่ที่ไม่เคยแจ้งหรือมีกำรใช้งำนกับธนำคำรมำก่อน
ให้ปฏิบัติตำมที่แต่ละธนำคำรกำหนด ซึ่งอำจจำเป็นต้องไปดำเนินกำรแจ้งเพิ่ม/เปลี่ยนข้อมูล
ที่สำขำธนำคำรก่อน
5. ตรวจสอบข้อมูลกำรสมัคร เงื่อนไขกำรใช้บริกำรและกำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล แล้วทำกำร
“ยืนยัน”
6. ธนำคำรจะแจ้งผลกำรลงทะเบียนผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรืออีเมล์ที่ให้ไว้ ทั้งนี้
สำหรับกรณีลงทะเบียนผ่ำนตู้ ATM ให้รับสลิปเป็นหลักฐำนในกำรสมัครบริกำรพร้อมเพย์ด้วย
เคล็ดไม่ลับการผูกบัญชี : เลือกให้แน่ใจว่ำชอบใช้บัญชีของธนำคำรไหนก่อน ซึ่งควรจะเป็นบัญชีที่มี
กำรใช้งำนบ่อย ๆ เพื่อสะดวกในกำรทำธุรกรรม เพรำะหมำยเลขเดียวกันจะผูกซ้ำมำกกว่ำ 1 บัญชีไม่ได้
– เลขประจำตัวประชำชนผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่ำนั้น
– หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เลขหมำยผูกได้กับเพียงบัญชีเดียวเท่ำนั้น
– บั ญ ชี เ งิ น ฝำกธนำคำร 1 บั ญ ชี ส ำมำรถผู ก ได้ กั บ ทั้ ง เลขประจ ำตัว ประชำชน และ หมำยเลข
โทรศัพท์มือถือ
– บั ญชี เงิน ฝำกธนำคำร 1 บั ญชีส ำมำรถผู กกับหมำยเลขโทรศัพท์มือถือได้สู งสุ ดตำมจำนวนที่
ธนำคำรกำหนด
ข้อควรปฏิบัติ :
– ในกำรโอนเงินผ่ำนบริกำรพร้อมเพย์ ผู้รับโอนเงินต้องลงทะเบียนให้สำเร็จ ก่อนแจ้งเลขประจำตัว
ประชำชนหรือหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ผู้โอนเงิน
– 1 หมำยเลข ผูกได้เพียง 1 บัญชีเท่ำนั้น อย่ำใช้หมำยเลขเดียวกันลงทะเบียนซ้ำกับหลำยธนำคำร
จะทำให้กำรลงทะเบียนไม่สำเร็จ
– หากต้ องการเปลี่ยนบัญชีเ งิน ฝากธนาคารที่ไ ด้ลงทะเบียนผูกบัญชีไ ว้กับทั้งเลขประจาตัว
ประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ต้องไปยกเลิกการลงทะเบียนกับธนาคารที่เคย
ผูกบัญชีไว้ก่อน แล้วจึงไปลงทะเบียนผูกบัญชีกับธนาคารใหม่
– กรณีเปลี่ยน / ยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนผูกบัญชีไว้แล้ว ต้องไปยกเลิก
การลงทะเบียนกับธนาคารที่เคยผูกบัญชีไว้โดยเร็ว และหากลูกค้ายังต้องการใช้บริการพร้อมเพย์
ต้องนาหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ไปลงทะเบียนใหม่กับธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ
2.2 ผู้โอนเงิน : สามารถทาผ่านบริการพร้อมเพย์ได้ทางช่องทางต่าง ๆ
การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป
ผู้โอนเงิน ถึงแม้ว่ำไม่ได้ลงทะเบียนบริกำรพร้อมเพย์กส็ ำมำรถโอนเงินด้วยพร้อมเพย์ได้
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การโอนเงินผ่าน Mobile Banking Internet Banking และ ATM จะมีเมนูพร้อมเพย์ให้เลือกเพิ่ม
จำกเมนู โ อนเงิน แบบปกติ ว่ำจะโอนเงินให้ ผู้ รับด้ว ยหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขประจำตัว
ประชำชน
ตัวอย่างขั้นตอนการใช้บริการโอนเงิน (แต่ละธนำคำรอำจมีขั้นตอนแตกต่ำงกัน)
1. เข้ำสู่ระบบ Mobile Banking / Internet Banking ของธนำคำรผู้โอนเงิน
2. เลือกรำยกำรโอนเงินด้วยบริกำรพร้อมเพย์
3. เลือกบัญชีที่จะทำกำรโอนเงินออก
4. ระบุหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขประจำตัวประชำชน ปลำยทำง
5. ระบุจำนวนเงินที่ต้องกำรโอน
6. ตรวจสอบชื่อ-นำมสกุล ของผู้รับโอน และจำนวนเงินให้ถูกต้อง
7. ใส่รหัส OTP (รหัสควำมปลอดภัย) 6 หลัก ซึ่งจะถูกส่งไปทีห่ มำยเลขโทรศัพท์มือถือทีผ่ ู้โอนเคยแจ้ง
ธนำคำรไว้ (กำรใช้ OTP ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนำคำร)
8. ยืนยันรำยกำร
ข้อควรปฏิบัติ :
– ก่อนโอนขอให้ ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ผู้รับโอนเงินให้ถูกต้องก่อนยืนยันการโอนเงินทุกครั้ง
3. ไม่ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ได้มั้ย
บริการนี้เป็นทางเลือกใหม่ เพิ่มเติมจากบริการโอนเงินในปัจจุบัน ไม่ลงทะเบียนก็ได้ แต่กำรโอนเงิน
ผ่ำนบริกำรพร้อมเพย์และผู้รับ โอนอยู่ในระบบพร้อมเพย์ ก็จะโอนเงินกัน ได้ง่ำย เพียงใช้ หมำยเลข
โทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชำชนเท่ำนั้น และจะเสียค่ำธรรมเนียมในอัตรำใหม่ (ถูกกว่ำอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินข้ำมธนำคำรในปัจจุบัน) แต่ถ้ำผู้รับโอนยังไม่ได้ลงทะเบียนบริกำรพร้อมเพย์
ก็ยังสำมำรถโอนเงินให้กันได้โดยใช้เลขที่บัญชีเงินฝำกธนำคำรตำมปกติเหมือนในปัจจุบัน
สาหรับผู้ที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ / เงินช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐ ควรลงทะเบียนระบบพร้อม
เพย์ โดยผูกเลขประจำตัวประชำชนกับบัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งจะช่วยให้กำรรับเงินสวัสดิกำร / เงิน
ช่วยเหลือต่ำง ๆ ของภำครัฐในอนำคตมีควำมสะดวกมำกขึ้น ภำครัฐจะส่งเงินสวัสดิกำร / เงินช่วยเหลือ
ต่ำง ๆ มำให้ได้ตรงตัวผ่ำนเลขประจำตัวประชนชน ครบถ้วนทุกประเภทสวัสดิกำรที่เรำมีสิทธิได้รับด้วย
ควำมรวดเร็ ว แต่ ถ้ำไม่ได้ ล งทะเบี ยนบริกำรพร้ อมเพย์ไว้ ก็ยังคงได้รับ เงินสวัส ดิกำร /
เงิน
ช่วยเหลือต่ำงๆ จำกภำครัฐตำมปกติผ่ำนช่องทำงปัจจุบัน
สาหรับข้าราชการหรือผู้รับเงินบานาญ ยังคงได้รับเงินเดือนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรตำมปกติ แม้ว่ำ
ไม่ได้ผูกบัญชีเข้ำระบบพร้อมเพย์
4. ประโยชน์ของบริการพร้อมเพย์
สำมำรถใช้ในกำรรับ-โอนเงินและชำระเงินในชีวิตประจำวันได้สะดวกมำกขึ้น และค่ำบริกำรโอนเงินถูก
ลงมำก เช่น โอนเงินไม่เกิน 5,000 บำทต่อรำยกำร ไม่ต้องเสียค่ำบริกำร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่
จำกัดว่ำต้องเป็นธนำคำรเดียวกัน
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สำมำรถกำหนดวงเงินสูงสุดในกำรใช้บริกำรได้ตำมควำมต้องกำรเพื่อดูแลควำมเสี่ยงของตนเอง โดยไม่
เกินวงเงินสูงสุดต่อวันตำมที่แต่ละธนำคำรกำหนด
ค่ำธรรมเนียมบริกำรพร้อมเพย์ จะนำมำใช้กับกำรโอนเงินระหว่ำงบุคคล ตั้งแต่ 31 ต.ค. 59 เป็นต้นไป
(สำหรับช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์)
มูลค่าการโอน/รายการ
ไม่เกิน 5,000 บำท
มำกกว่ำ 5,000 – 30,000 บำท
มำกกว่ำ 30,000 – 100,000 บำท
มำกกว่ำ 100,000 – วงเงินสูงสุดที่กำหนด *

ค่าธรรมเนียม/รายการ
ฟรี
ไม่เกิน 2 บำท
ไม่เกิน 5 บำท
ไม่เกิน 10 บำท

* วงเงินสูงสุดตำมที่แต่ละธนำคำรกำหนด

ตัวอย่างความสะดวก เมื่อทุกคนได้ลงทะเบียนผูกบัญชีแล้ว เช่น
– ประชำชนทั่วไป : ตอนเช้ำเดินทำงไปทำงำนหรือไปเรียนหนังสือ สำมำรถโอนจ่ำยค่ำ Taxi ให้
คนขับได้โดยใช้หมำยเลขโทรศัพท์มือถือที่คนขับ Taxi ได้ลงทะเบียนบริกำรพร้อมเพย์ไว้ หรือตอน
กลำงวั น ไปทำนข้ ำ วกั บ เพื่ อ น ก็ โ อนเงิ น ให้ เ พื่ อ นที่ อ อกค่ ำ อำหำรไปก่ อ นได้ โ ดยใช้ห มำยเลข
โทรศัพท์มือถือของเพื่อนที่เรำมักจะมีกันอยู่แล้ว
– ผู้เสียภำษี : รับเงินภำษีคืนจำกกรมสรรพำกร ผ่ำนทำงเลขประจำตัวประชำชน ที่ได้ไปผูกกับบัญชี
เงินฝำกธนำคำรไว้ โดยเงินภำษีคืนจะถูกโอนเข้ำบัญชี ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชำชนโดยตรง
ได้รับเงินรวดเร็ว ไม่ต้องกังวลเรื่องกำรรอรับเช็คอีกต่อไป
5. ปลอดภัยรึเปล่า
พร้อมเพย์เป็นระบบที่พัฒนาเพิ่มจากระบบโอนเงินที่ใช้อยู่ปัจจุบัน จึง มีความปลอดภัยไม่ด้อยกว่า
บริการโอนเงินในปัจจุบัน เป็นระบบที่เชื่อมระหว่ำงธนำคำรและผู้ให้บริกำรระบบกลำงพร้อมเพย์ของ
ประเทศไทย คือ บริษัท NITMX1 จึงเป็นระบบปิดที่มีกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล
คนภำยนอกไม่สำมำรถต่อเข้ำกับระบบนี้ผ่ำนช่องทำง Internet ทั่วไปได้ และ ธปท. ได้ติดตำมดูแล
กำรพัฒนำระบบด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยด้วย
ในกำรพัฒนำระบบได้มีกำรเตรียมกำรรองรับในด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึงกำรดูแลระบบสำรสนเทศ
(IT) ในเรื่องมำตรฐำนควำมปลอดภัย มำตรฐำนควำมถูกต้อง ควำมพร้อมใช้ของระบบ กำรดูแลกำร
เข้ำถึงข้อมูล กำรสำรองข้อมูล และกำรมีแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน
ระบบกลำงของพร้อมเพย์ ได้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการชาระเงิน
และเป็นผู้พัฒนาระบบการชาระเงินที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ อาทิ ระบบที่มีลักษณะเดียวกันกับพร้อมเพย์
ที่ประเทศอังกฤษ (ใช้มาเป็นเวลา 8 ปี) และสิงคโปร์ (2 ปี) โดยมีมำตรฐำนควำมปลอดภัยสูงระดับสำกล
และยังมีระบบติดตำมและป้องกันกำรทุจริตเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยด้วย
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บริษัท NITMX เป็นผู้พัฒนำและดูแลให้บริกำรระบบกลำง ATM Pool และระบบกำรชำระเงินระหว่ำงธนำคำร มี
ประสบกำรณ์ยำวนำนกว่ำ 20 ปี
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ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารระบบกลาง (บ. NITMX) ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารโดยระบบที่ มี ม าตรฐานความปลอดภัยด้า น
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO-27001 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระบบสำกล และมีกำร
ตรวจสอบประเมินควำมปลอดภัยจำกหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับกำรรับรองอีกชั้นหนึ่ง
ในส่วนของผู้โอนเงินควรตรวจสอบชื่อ-นำมสกุล ผู้รับโอนเงินให้ถูกต้องก่อนยืนยันกำรโอนเงินทุกครั้ง
6. TIPs น่ารู้ก่อนไปลงทะเบียน
ประชาชนควรตรวจเช็คว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนได้ลงทะเบียนกับค่ายโทรศัพท์มือถือ
ไว้ด้วยเลขประจาตัวประชาชนของตนเองหรือไม่ ก่อนกำรลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์ ซึ่งเรำ
สำมำรถเช็คได้ด้วยตัวเอง โดยกำร กด *179*เลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก#และโทรออก ซึ่ง
สำมำรถใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก ค่ ำ ยมื อ ถื อ ตั้ ง แต่ วั นที่ 15 ก.ค. 59 เป็ น ต้ น ไป และระบบจะตอบกลั บ มำว่ำ
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือหมำยเลขนั้น ได้จดทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชำชนของเรำที่พิมพ์ลงไป
หรื อ ไม่ โดยหำกไม่ ต รงกั น จะต้ อ งไปแก้ ไ ขกำรจดทะเบี ย นเลขหมำยที่ ศู น ย์ บ ริ ก ำรของค่ ำ ย
โทรศัพท์มือถือที่ใช้งำนอยู่ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้ อย่ำงไรก็ดี หำกหมำยเลข
โทรศัพท์มือถือที่จะลงทะเบียนเป็นของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือกรณีใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ของนิติบุคคลที่เป็นนำยจ้ำง ในกำรลงทะเบียน ธนำคำรก็อำจอนุโลมให้นำมำใช้ได้ โดยจะต้องมี
หนังสือยินยอมจำกเจ้ำของหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ ให้นำหมำยเลขโทรศัพท์นั้นมำลงทะเบียนได้
นอกจำกนี้ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เคยใช้บริกำรต่ำง ๆ ของธนำคำรอยู่ก่อนแล้ว ธนำคำรอำจอนุโลม
ให้นำมำใช้ได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือยินยอมจำกเจ้ำของหมำยเลขโทรศัพท์มือถือ
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