
การเตรียมความพร้อมการส่ือสารลกูค้าส าหรบัการให้บริการ Mode 2
ภายใต้ BOT Regulatory Sandbox

(Update 11-Apr-22 ทัง้นีข้้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบกับผู้ใหบ้ริการอีกคร้ัง)
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4. การใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนท่ีปรบัใหม่แบบ Mode 2 (Public IdP)

5. เง่ือนไขและคณุสมบตัิการท ารายการกบัผูใ้หบ้รกิารพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนท่ีปรบัใหม่แบบ Mode 2 (Public IdP)

6. ขัน้ตอนการท ารายการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนแบบ Mode 2 
• ส าหรับ IdP ทีร่องรับลงทะเบยีนพร้อมท ารายการยนืยันตัวตน (Uplift & Enroll on-the-fly) : 

กรณีลกูคา้เคย Dip Chip สามารถลงทะเบียนผ่านรายการค าขอยืนยนัตวัตนไดเ้ลย

• ส าหรับ IdP ทีร่องรับลงทะเบยีนพร้อมท ารายการยนืยันตัวตน (Enroll on-the-fly) : 
กรณีลกูคา้เคย Dip Chip + ถ่ายรูป FR สามารถลงทะเบียนผ่านรายการค าขอยืนยนัตวัตนไดเ้ลย

7. Q&A

หวัข้อ
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NDID คืออะไร



National Digital ID Platform เป็น Platform กลางของประเทศไทยในการเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานของการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทาง
ดิจิทลั เพื่อเช่ือมโยงหน่วยงานตา่ง ๆ ภาครฐัและภาคเอกชนเขา้ดว้ยกนั

เป็นระบบกลางส าหรบับรหิารจดัการ Digital ID เพ่ือสนบัสนนุกระบวนการท าธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกสข์องบคุคลธรรมดาและนิติ
บคุคล เช่น การตรวจพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั (e KYC) การลงนามดว้ยลายมือช่ือดิจิทลั (e Signature) การใหค้วามยินยอม
ในการเปิดเผยขอ้มลูทางอิเลก็ทรอนิกส ์(e Consent) เป็นการสรา้งมาตรฐานและยกระดบัการท าธุรกรรมต่างๆ ใหมี้ความน่าเช่ือถือ
มากขึน้

อีกทัง้ยงัเป็นการสรา้งระบบ Data Sharing โดยเช่ือมตอ่ขอ้มลูของหน่วยงานตา่ง ๆ ซึง่การ Data Sharing ดงักลา่วตอ้งไดร้บัการ
ยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูก่อน ซึง่ช่วยลดความยุ่งยาก ซบัซอ้นในการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนท่ีเปลืองทรพัยากรทัง้เวลา แรงงาน และ
ทรพัยากรเป็นอย่างมาก รวมถึงช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนผูร้บับรกิารในการท าธรุกรรมตา่ง ๆ ไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ 
และไม่ตอ้งมีหลาย ID

NDID คอือะไร
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1. RP (Relying Party)

2. IdP (Identity Provider)

3. AS (Authoritative Source)

• หน่วยงานซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารโดยตรงกบัลกูคา้ และตอ้งการระบบการยืนยนัตวัตน
• ใหบ้รกิารลกูคา้ไดท้ัง้ F2F (Face To Face) และ  NonF2F
• ตอ้งการการบรกิารรูปแบบใหม่ Acquire ลกูคา้ไดม้ากขึน้ ลดตน้ทนุการบรกิาร
• ตย. บรษัิทหลกัทรพัย ์บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ บรษัิทประกัน บรษัิทผู้

ใหบ้รกิารสินเช่ือ เป็นตน้

• หน่วยงานซึง่มีหนา้ท่ีพิสจูน ์และยืนยนัตวัตนของผูข้อใชบ้รกิาร และตอ้งปฏิบตัิ
ตามกฏเกณฑ ์ธปท/ ETDA 

• สามารถออกสิ่งที่ใชยื้นยนัตวัตนได ้เช่น Mobile Banking
• ตย. ธนาคาร บรษัิทโทรคมนาคม 

• หน่วยงานที่มีขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีน่าเช่ือถือของผูข้อใชบ้รกิาร
• ตย. ธนาคาร NCB หน่วยงานรฐั

ประเภทสมาชิกของ NDID Platform
NDID Platform มสีมาชิกอยู่ 3 ประเภท ดังนี้

หมายเหต:ุ ไม่รวม Proxy role
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• NDID Platform ไมใ่ช่ระบบเก็บขอ้มลู รวมศนูย ์ขอ้มลูสว่นบคุคลยงัคงเก็บอยูท่ี่สมาชิก RP, IdP, AS 

ดงันัน้ NDID จงึไมเ่หน็ขอ้มลูการท าธุรกรรม

• NDID เก็บแคข่อ้มลู Timestamp บนระบบ Blockchain วา่สมาชิกมีการรอ้งขอการพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน 

ไปที่ IdP ใด ณ วนัเวลาใด และ AS ใด มีการสง่ขอ้มลูกลบัไปยงั RP วนั เวลาใด เช่นกนั

• การสง่ขอ้มลูจาก AS กลบัมายงั RP ก็เป็นการสง่นอก NDID Platform แตร่บัสง่กนัดว้ยมาตรฐานท่ี NDID 

เป็นผูอ้อกแบบให ้จงึมั่นใจไดว้า่ NDID ไมเ่หน็ขอ้มลูรายละเอียดของลกูคา้ใดๆ

• NDID is data privacy and security by design.

NDID Platform Model สรุปประเดน็ทีส่ าคัญ
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NDID Platform สามารถใชเ้ป็น Platform กลางในการท า Data Sharing ไดห้ลากหลาย Use Cases เช่น

• การเปิดบญัชีออนไลนข์า้มธนาคาร

• การเปิดบญัชีเพ่ือซือ้หลกัทรพัย/์ หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ

• การซือ้ประกนั

• การพิสจูน ์และยืนยนัตวัตน โดยมีการใหค้วามยินยอมในการขอขอ้มลู เพ่ือการขอขอ้มลูเครดิตประกอบการขอสินเช่ือ 

• การพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนเพ่ือเปิดบญัชี หรอืเป็นสมาชิกธรุกิจ 

• การพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตน โดยมีการใหค้วามยินยอมในการขอขอ้มลูเพ่ือขอขอ้มลูต่างๆ เช่น ประวตัิการรกัษาพยาบาล 

หนงัสือรบัรองผลการเรยีน เป็นตน้

NDID Use Cases
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Customer Service Support Model 



Customer Service Support Model for RP under Proxy

Customer RP Proxy IdP/AS NDID

กรณีสอบถามท่ัวไป 
เช่น ข้ันตอนการท า
รายการยนืยันตัวตน

• ลกูคา้โทรเขา้ RP Call

Center

• ใหข้อ้มลูในเบือ้งตน้เพ่ือใหล้กูคา้สามารถ
ท ารายการตอ่ท่ี RP ไดจ้นส าเรจ็

- - -

กรณีทีส่งสัยว่า
ปัญหาไม่ได้เกิดที่
RP

• ลกูคา้โทรเขา้ RP Call
Center

• กรณีท่ี Call Center ไมส่ามารถ
แกปั้ญหาได ้ใหต้ดิตอ่ 2nd Line ของ
ตนเอง

• RP 2nd Line ตดิตอ่ Proxy เพ่ือ
ตรวจสอบวา่เป็นปัญหาดา้นระบบของ 
Proxy หรือไม่

• หากตรวจสอบแลว้ระบบ Proxy ปกต ิ
ให ้RP 2nd Line แจง้ IdP เพ่ือ
ตรวจสอบรายการ
▪ กรณีปัญหาดา้น technical 

ใหต้ดิตอ่ IdP Technical 
Contact

▪ กรณีท่ีไมใ่ชปั่ญหา technical 
ใหต้ดิตอ่ IdP Business 
Contact

• ตรวจสอบปัญหาและแกไ้ข

• หากยงัแกไ้ขไมไ่ด ้ใหแ้จง้ 
NDID เพ่ือตรวจสอบตอ่

• ตรวจสอบปัญหาและแกไ้ข

• หากยงัแกไ้ขไมไ่ด ้ใหแ้จง้ 
NDID เพ่ือตรวจสอบตอ่

• ตรวจสอบปัญหาและแกไ้ข

* NDID มีระบบ Issue 
Tracking Portal ส าหรบั
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัดา้นระบบ

1 2

2

3

1 5

6

7 9

8

4

Required info for investigation :
- NDID Request ID
- RP Node Name & Node ID
- IdP/AS Node Name & Node ID
- Related Log Report/Log File (if any)
- Detail of error/issue
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Customer Service Support Model for RP – Direct Node

Customer RP IdP/AS NDID

กรณีสอบถามข้ันตอนการท า
รายการยนืยันตัวตนใน
เบือ้งต้นเพือ่ให้สามารถท า
รายการ RP ได้ส าเร็จ

• โทรเขา้ RP Call 

Center

• ใหข้อ้มลูในเบือ้งตน้เพ่ือใหล้กูคา้สามารถ
ท ารายการตอ่ท่ี RP ไดจ้นส าเรจ็

- -

กรณีปัญหาการยนืยันตัวตนไม่
ส าเร็จหลังจากลูกค้าเลือก 
IdP แล้ว

• โทรเขา้ RP Call 

Center/First Line

• กรณีท่ี Call Center ไมส่ามารถ
แกปั้ญหาได ้ใหต้ดิตอ่ 2nd Line ของ
ตนเอง

• RP 2nd Line แจง้ IdP เพ่ือตรวจสอบ
รายการ
▪ กรณีปัญหาดา้น technical ให้

ตดิตอ่ IdP Technical 
Contact

▪ กรณีท่ีไมใ่ชปั่ญหา technical 
ใหต้ดิตอ่ IdP Business 
Contact

• ตรวจสอบปัญหาและแกไ้ข

• หากยงัแกไ้ขไมไ่ด ้ใหแ้จง้ 
NDID เพ่ือตรวจสอบตอ่

• ตรวจสอบปัญหาและแกไ้ข

* NDID มีระบบ Issue 
Tracking Portal ส าหรบัปัญหา
ท่ีเก่ียวกบัดา้นระบบ

1 2

2

3

1 4 6

5

Required info for investigation :
- NDID Request ID
- RP Node Name & Node ID
- IdP/AS Node Name & Node ID
- Related Log Report/Log File (if any)
- Detail of error/issue
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การใหบ้ริการแบบ RP - Mode 2



หน้าจอผู้ใหบ้ริการเปิดบัญชี (RP) จุดทีม่กีารปรับเปลี่ยน

ปรับเป็นการแสดงชื่อผู้ใหบ้ริการยนืยันตัวตน 2 ส่วนปัจจุบัน

1. IdP ท่ีลกูคา้ไดล้งทะเบียนบรกิาร NDID ไว้
เรยีบรอ้ยแลว้ และพรอ้มใชใ้นการยืนยนัตวัตน

2. IdP ท่ีลกูคา้ยงัไมไ่ดล้งทะเบียนบรกิาร NDID
แต่สามารถคลิกเลือกเพ่ือลงทะเบียนบรกิาร NDID 
พรอ้มท ารายการยืนยนัตวัตนต่อเน่ืองไดเ้ลย



การใหบ้ริการของผู้ใหบ้ริการพสูิจนแ์ละยนืยนัตวัตนที่
ปรับใหม่แบบ Mode 2 (Public IdP)



การท ารายการกับผู้ใหบ้ริการพสูิจนแ์ละยนืยันตวัตนทีป่รับใหม่แบบ Mode 2

คือ การท่ีลกูคา้ยงัไมไ่ดล้งทะเบียนบรกิาร NDID แตส่ามารถคลกิเลือกผูใ้หบ้รกิารพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนเพ่ือ
ลงทะเบียนบรกิาร NDID ซึง่จะมีขัน้ตอนเพิ่มเติมในการลงทะเบียน พร้อมท ารายการยนืยันตัวตนต่อเน่ือง
ได้เลย โดยไมจ่ าเป็นตอ้งไปลงทะเบียนท่ีเมนบูรกิาร NDID ก่อน

จุดทีเ่ปลีย่นแปลงจากแบบเดมิ
1. ผูใ้หบ้รกิารพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนสามารถใหบ้รกิารลงทะเบียนบรกิาร NDID พรอ้มท ารายการยืนยนั

ตวัตนตอ่เน่ืองไดเ้ลย
2. ในกรณีท่ีลกูคา้ไปลงทะเบียนบรกิาร NDID ท่ีผูใ้หบ้รกิารพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนใดๆ ลกูคา้จะไดร้บั

ขอ้ความแจง้เตือนจากผูใ้หบ้รกิารพิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนท่ีลกูคา้เคยลงทะเบียนไวก้่อนหนา้ เน่ืองจาก
เป็นดา้นความปลอดภยั ปอ้งกนัในกรณีท่ีมีการสวมรอยท ารายการแทนตวัลกูคา้



ภาพรวมการใหบ้ริการพสูิจนแ์ละยนืยันตวัตนทีป่รับใหม่แบบ Mode 2 (Public IdP)

การให้บริการ Mode 2
Uplift & 
Enroll

Enroll
Uplift & 
Enroll

Enroll
Uplift & 
Enroll

Uplift & 
Enroll

ยงัไม่รองรบั 
On-The-Fly

Uplift & 
Enroll

Uplift & 
Enroll

วันทีเ่ร่ิมส่ง Noti Mode 2 22 พ.ย. 22 พ.ย. 22 พ.ย. 17 ธ.ค. 22 พ.ย. 22 พ.ย. 22 พ.ย. 22 พ.ย. 14 ธ.ค.

หมายเหตุ:
- การให้บริการ Mode 2

▪ Uplift & Enroll On-The-Fly คือ การรองรบัลงทะเบียนพรอ้มท ารายการยืนยนัตวัตน : กรณีลกูคา้เคย Dip Chip สามารถลงทะเบียนผ่านรายการ
ค าขอยืนยนัตวัตนไดเ้ลย

▪ Enroll On-The-Fly คือ การรองรบัลงทะเบียนพรอ้มท ารายการยืนยนัตวัตน : กรณีลกูคา้เคย Dip Chip + ถ่ายรูป FR สามารถลงทะเบียนผ่าน
รายการค าขอยืนยนัตวัตนไดเ้ลย



เงือ่นไขและคุณสมบัตกิารท ารายการกับ
ผู้ใหบ้ริการพสูิจนแ์ละยนืยันตัวตนทีป่รับใหม่

แบบ Mode 2 (Public IdP)



คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

1

มีบัญชี
กับ

ธนาคาร
(IdP)

บัญชีเดิม
ที่มีอยู่

รองรบัลกูคา้ปัจจบุนัท่ีมี
บญัชีเงินฝากทกุ

ประเภท
(เคย Dip Chip ที่สาขา)

ใชไ้ดท้กุประเภทบญัชีเงิน
ฝากที่เปิดตัง้แต ่ก.พ.61 
หรอืตรวจสอบไดท้ี่ KMA 
เลอืกเมน ูบรกิาร NDID 
จะแสดงขอ้ความวา่

สามารถท ารายการผา่น 
NDID ได้

เป็นเจา้ของบญัชีเงิน
ฝากออมทรพัย ์หรอื
บญัชีเงินฝากกระแส

รายวนั

ใชไ้ดท้กุประเภท
บญัชีเงินฝาก

ใชไ้ดท้กุประเภท
บญัชีเงินฝาก

ใชไ้ดท้กุประเภท
บญัชีเงินฝาก

ทกุประเภทบญัชีที่
มีการเก็บใบหนา้
ในระบบ e-KYC 
กบัธนาคาร

ใชไ้ดท้กุประเภท
บญัชีเงินฝาก

บญัชีเงินฝากและ
เปิดใชง้าน Mobile 
App (MyMo) (เคย 
Dip Chip ที่สาขา)

เปิดบัญชี
ใหม่

ที่สาขา
ธนาคาร

เปิดบญัชีใหมแ่ละลงทะเบียนบรกิาร NDID เรยีบรอ้ยแลว้ สามารถใชบ้รกิาร NDID ไดท้นัที

2
เคยเสียบบัตร

ประชาชนทีจุ่ดใด
ได้บ้าง เช่น สาขา

สาขา
สาขา /

เครือ่ง I-CONFIRM
สาขา / ATM สาขา สาขา สาขา สาขา สาขา สาขา

3
เคยถ่ายรูป FR

ผ่าน
สาขา / App สาขา สาขา / App สาขา / App สาขา / App สาขา / App สาขา สาขา สาขา / App

4
มี Application 
พร้อมใช้งาน

Bualuang mBanking KMA K+ Easy App KKP Mobile
CIMB THAI Digital 

Banking
GHB ALL ttb touch MyMo by GSB
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คุณสมบัติของ
ผู้ใช้บริการ

5

ลงทะเบียน
บริการ NDID 
ผ่านเมนู

ลงทะเบียนท่ี App ลงทะเบียนท่ี App ลงทะเบียนท่ี App ลงทะเบียนท่ี App
ลงทะเบียนท่ี

สาขา
ลงทะเบียนท่ี 
สาขา / App

ลงทะเบียนท่ี
สาขา

ลงทะเบียนท่ี 
สาขา / App

ลงทะเบียนท่ี 
App

ลงทะเบียนผ่าน
รายการค าขอ
ยนืยันตัวตน

หากเคย Dip Chip
สามารถลงทะเบียน
ผา่นรายการค าขอ
ยืนยนัตวัตนได้

หากเคย Dip Chip
+ FR สามารถ
ลงทะเบียนผา่น

รายการค าขอยืนยนั
ตวัตนได้

หากเคย Dip Chip
สามารถลงทะเบียน
ผา่นรายการค าขอ
ยืนยนัตวัตนได้

หากเคย Dip Chip
+ FR สามารถ
ลงทะเบียนผา่น

รายการค าขอยืนยนั
ตวัตนได้

หากเคย Dip 
Chip สามารถ
ลงทะเบียนผา่น
รายการค าขอ
ยืนยนัตวัตนได้

หากเคย Dip 
Chip สามารถ
ลงทะเบียนผา่น
รายการค าขอ
ยืนยนัตวัตนได้

ยงัไมร่องรบั

หากเคย Dip 
Chip สามารถ
ลงทะเบียนผา่น
รายการค าขอ
ยืนยนัตวัตนได้

หากเคย Dip 
Chip สามารถ
ลงทะเบียนผา่น
รายการค าขอ
ยืนยนัตวัตนได้

6

กรณีอัปเดท
บัตรประชาชน
เพือ่ใช้บริการ
ยนืยันตัวตน 

อปัเดตขอ้มลูบตัร
ประชาชน (Dip 
Chip) ไดท่ี้สาขา
และสามารถ

ลงทะเบียนบรกิาร 
NDID ท่ี Appไดท้นัที

ใชบ้รกิาร NDID ไดท้นัที

7

ศึกษา
รายละเอียด
การใช้บริการ 

NDID 

https://www.bangkokban
k.com/th-

TH/Personal/Digital-
Banking/NDID

https://www.krungsri.com/th/p
ersonal/banking-
services/NDID

https://www.kasikornba
nk.com/th/personal/Acc
ount/Pages/NDID.aspx

https://www.scb.co.th/th/p

ersonal-banking/digital-

banking/scb-easy/

open-account/ndid.html

https://bank.kkpfg.co
m/th/personal-
banking/digital-

banking/kkp-ndid

https://www.cimbthai.
com/th/personal/ways

-to-bank/ndid-
authentication-

service.html

https://www.ghbank.
co.th/electronic-
services/new-

normal-services/ndid

https://www.ttbbank.c
om/th/NDID

https://www.gsb.or.th/
online/gsb-ndid/
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การสร้าง Digital ID เพือ่ท าธุรกรรมออนไลนผ่์าน NDID Platform

เวลาใหบ้ริการ
ยนืยันตัวตน

24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 7.00– 22.30 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง

เวลาใหบ้ริการ
ลงทะเบยีน
บริการ NDID

6.00 – 23.00 2.00 – 23.50 6.00 – 20.00 24 ชั่วโมง 6:00 – 22:00 24 ชั่วโมง
ตามเวลา
ท าการสาขา

เวลาท าการ
สาขาและ

24 ชั่วโมงผ่าน 
ttb touch

24 ชั่วโมง

ใหบ้ริการได้กับ
ทกุระบบ 
ปฏบิัตกิาร

สามารถรองรบัการใหบ้รกิาร NDID ในทกุระบบปฏิบตัิการ (Android & iOS)

Call Center
1333 หรอื

02 645 5555
1572 02 888 8888 02 777 7777 02 165 5555 02 626 7777 02 645 9000 1428 1143



ลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

ยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

กรณีลูกค้าไปลงทะเบยีนบริการ 
NDID ที ่IdP อืน่

กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ที ่IdP อืน่

ข้อความทีแ่สดง

แสดงขอ้ความบนแถบ Toast สีเขียว
TH: ลงทะเบียนส าเรจ็
EN:  Successful enrollment

TH:  ยกเลิกการลงทะเบียนส าเรจ็
คณุไดย้กเลิกการลงทะเบียนบรกิาร NDID 
แลว้
EN:  Successful disenrollment
You have already disenrolled NDID 
service

TH:  มีการลงทะเบียนบรกิาร NDID กบั
<IdP Name> หากคณุไมไ่ดเ้ป็นผูท้  า
รายการดว้ยตนเอง กรุณาตดิตอ่<IdP 
Name>เพ่ือตรวจสอบ
EN:  There is an enrollment transaction 
of NDID service at <IdP Name>. If you 
did not make it, please contact <IdP 
Name> to verify.

TH:  มีการยกเลิกบรกิาร NDID กบั<IdP 
Name> หากคณุไมไ่ดเ้ป็นผูท้  ารายการดว้ย
ตนเอง กรุณาตดิตอ่<IdP Name>เพื่อ
ตรวจสอบ
EN:  There is a disenrollment 
transaction of NDID service at <IdP 
Name>. If you did not make it, please 
contact <IdP Name> to verify.

ตัวอย่างหน้าจอ

IdP Push notification/SMS/notification ส าหรับกรณี Mode 2



ลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

ยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

กรณีลูกค้าไปลงทะเบยีนบริการ 
NDID ที ่IdP อืน่

กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ที ่IdP อืน่

ข้อความทีแ่สดง
สมคัรบรกิาร NDID ส าเรจ็แลว้ สามารถ
ใชธ้นาคารกรุงศรเีป็นผูใ้หบ้รกิารยืนยนั

ตวัตนได้

ยกเลิกบรกิาร NDID ส าเรจ็แลว้ ท่าน
จะไม่สามารถใชธ้นาคารกรุงศรเีป็นผู้

ใหบ้รกิารยืนยนัตวัตนได้

ท่านไดส้มคัรบรกิาร NDID กบัผู้
ใหบ้รกิารยืนยนัตวัตนรายอ่ืน หากท่าน
ไม่ไดเ้ป็นผูท้  ารายการโปรดติดต่อ
ธนาคาร xxxx เพ่ือด าเนินการตาม
มาตราการรกัษาความปลอดภยัทนัที

ท่านไดเ้ปล่ียนแปลง หรอืยกเลิกบรกิาร 
NDID กบัผูใ้หบ้รกิารยืนยนัตวัตนราย
อ่ืน หากท่านไม่ไดเ้ป็นผูท้  ารายการ
โปรดติดต่อธนาคาร xxxx เพ่ือ

ด าเนินการตามมาตราการรกัษาความ
ปลอดภยัทนัที

ตัวอย่างหน้าจอ

IdP Push notification/SMS/notification ส าหรับกรณี Mode 2



ลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

ยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

กรณีลูกค้าไปลงทะเบยีนบริการ 
NDID ที ่IdP อืน่

กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ที ่IdP อืน่

ข้อความทีแ่สดง
ผลการลงทะเบียน NDID

ระบบไดด้  าเนินการลงทะเบียนบรกิาร 
NDID ใหค้ณุเรยีบรอ้ย

ผลการยกเลิก NDID
ระบบไดด้  าเนินการยกเลิกบรกิาร 

NDID ใหค้ณุเรยีบรอ้ยแลว้

ผลการลงทะเบียน NDID
คณุไดล้งทะเบียนบรกิาร NDID ท่ี……

ผลการยกเลิก NDID
คณุไดย้กเลิกการลงทะเบียนบรกิาร

NDID ท่ี……

ตัวอย่างหน้าจอ

IdP Push notification/SMS/notification ส าหรับกรณี Mode 2



ลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

ยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

กรณีลูกค้าไปลงทะเบยีนบริการ 
NDID ที ่IdP อืน่

กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ที ่IdP อืน่

ข้อความทีแ่สดง

ลงทะเบียนบรกิาร NDID ส าเรจ็ 
คณุสามารถใชบ้รกิาร NDID ไดแ้ลว้

Successfully enrolled NDID service
You are ready to use NDID service now.

คณุไดย้กเลิกการใชบ้รกิารพิสจูนแ์ละ
ยืนยนัตวัตนของธนาคารไทยพาณิชยเ์ป็นผู้

ใหบ้รกิารเรียบรอ้ยแลว้

You have already unenrolled the 
identity proofing and authenticator 
service of Siam Commercial Bank.

คณุไดล้งทะเบียนบรกิาร NDID ท่ี [ช่ือ 
IdP3] หากทา่นไมไ่ดท้  ารายการ กรุณา

ตดิตอ่ [ช่ือ IdP3]

You have registered for the NDID 
service at [IdP3 Name]. If you have not 
made the transaction, please contact 

[IdP3 Name].

คณุไดย้กเลิกการลงทะเบียนบรกิาร NDID 
ท่ี [ช่ือ IdP3] หากคณุไมไ่ดท้  ารายการ
ดงักลา่ว กรุณาตดิตอ่ [ช่ือ IdP3]

You have already cancelled the 
enrollment of the NDID service at [IdP3 

name]. If you have not made the 
transaction, please contact [IdP3 

name]. 

ตัวอย่างหน้าจอ

IdP Push notification/SMS/notification ส าหรับกรณี Mode 2



ลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

ยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

กรณีลูกค้าไปลงทะเบยีนบริการ 
NDID ที ่IdP อืน่

กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ที ่IdP อืน่

ข้อความทีแ่สดง ลงทะเบียน NDID Services 
และยืนยนัรายการส าเรจ็

คณุตอ้งการยกเลิก
รายการยืนยนัตวัตนใช่หรอืไม่

คณุไดล้งทะเบียนบรกิาร NDID ท่ี IdP
หากท่านไม่ไดท้  ารายการ กรุณาติดต่อ 

IdP

คณุไดย้กเลิกการลงทะเบียนบรกิาร
NDID ท่ี IdP หากคณุไม่ไดท้  ารายการ

ดงักล่าว กรุณาติดต่อ IdP

ตัวอย่างหน้าจอ -

IdP Push notification/SMS/notification ส าหรับกรณี Mode 2

รองรบัการลงทะเบียนผา่นการท ารายการ
ยืนยนัตวัตนบน Mobile App หรือ

ลงทะเบียนท่ีสาขา

รองรบัการยกเลิกลงทะเบียนท่ีสาขาเทา่นัน้



ลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

ยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

กรณีลูกค้าไปลงทะเบยีนบริการ 
NDID ที ่IdP อืน่

กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ที ่IdP อืน่

ข้อความทีแ่สดง

สมัครบริการ NDID ส าเร็จ
ลงทะเบียนบรกิาร NDID ท่ีธนาคารซีไอเอ็มบี 

ไทยส าเรจ็ หากไมไ่ดท้  ารายการ 
กรุณาตดิตอ่ Care Center เพ่ือตรวจสอบ

โทร. 02-626-7777

ยกเลิกบริการ NDID ส าเร็จ
คณุสามารถลงทะเบียนบรกิาร NDID ใหม่

ไดอี้กครัง้ท่ีเมน ู“บรกิาร NDID”

บริการ NDID
คณุไดล้งทะเบียนบรกิาร NDID ท่ี [IdP

Name] หากไมไ่ดท้  ารายการ 
กรุณาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารยืนยนัตวัตนเพ่ือ

ตรวจสอบ

-

ตัวอย่างหน้าจอ -

IdP Push notification/SMS/notification ส าหรับกรณี Mode 2



ลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

ยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

กรณีลูกค้าไปลงทะเบยีนบริการ 
NDID ที ่IdP อืน่

กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID 
ที ่IdP อืน่

ข้อความทีแ่สดง คณุลงทะเบียนบรกิาร NDID เรียบรอ้ยแลว้
คณุไดย้กเลิกการใชบ้รกิารพิสจูนแ์ละ

ยืนยนัตวัตนของธนาคารอาคารสงเคราะห์
เป็นผูใ้หบ้รกิารเรียบรอ้ยแลว้

คณุไดล้งทะเบียนบรกิาร NDID ท่ี XXX หาก
ทา่นไมไ่ดท้  ารายการ กรุณาตดิตอ่ XXX

คณุไดย้กเลิกการลงทะเบียนบรกิาร NDID 
ท่ี XXX หากคณุไมไ่ดท้  ารายการดงักลา่ว 

กรุณาตดิตอ่ XXX

ตัวอย่างหน้าจอ

IdP Push notification/SMS/notification ส าหรับกรณี Mode 2



ลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

ยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ส าเร็จ

กรณีลูกค้าไปลงทะเบยีนบริการ 
NDID ที ่IdP อืน่

กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบยีน
บริการ NDID ที ่IdP อืน่

ข้อความทีแ่สดง

ลงทะเบียนบรกิาร NDID เรยีบรอ้ยแลว้
คณุไดล้งทะเบียนบรกิาร NDID เรยีบรอ้ยแลว้

You have successfully registered 
for NDID Service.

ยกเลกิการลงทะเบียนบรกิาร NDID 
เรยีบรอ้ยแลว้

คณุไดย้กเลกิการลงทะเบียนบรกิาร NDID ที่
{other_idpname_th} ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิาร

เรยีบรอ้ยแลว้

You have already cancelled the enrollment 
of the NDID service at {other_idpname}. 

If you haven’t made the transaction, please 
contact {other_idpname}.

คณุไดล้งทะเบียนบรกิาร NDID

คณุไดล้งทะเบียนบรกิาร NDID ที่ 
{other_idpname_th} หากทา่นไมไ่ดท้  ารายการ 

กรุณาติดตอ่ {other_idpname_th}

You have registered for the NDID service at 
{other_idpname_en}. If you have not made 

the transaction, 
please contact {other_idpname}.

คณุไดย้กเลกิการลงทะเบียนบรกิาร NDID

คณุไดย้กเลกิการลงทะเบียนบรกิาร NDID ที่
{other_idpname_th} หากคณุไมไ่ดท้ ารายการ
ดงักลา่ว กรุณาติดตอ่ {other_idpname_th}

You have already cancelled the enrollment of 
the NDID service at {other_idpname}. 
If you haven’t made the transaction, 

please contact {other_idpname}.

ตัวอย่างหน้าจอ

IdP Push notification/SMS/notification ส าหรับกรณี Mode 2
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ขัน้ตอนการท ารายการพสูิจนแ์ละ
ยนืยันตัวตนแบบ Mode 2 



ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : GHBALL

* ยังไม่รองรับการท ารายการแบบ On-The-Fly Flow *



ส าหรับ IdP ทีร่องรับลงทะเบยีนพร้อมท ารายการยนืยันตวัตน (Uplift & Enroll on-the-fly) : 
กรณีลูกค้าเคย Dip Chip สามารถลงทะเบยีนผ่านรายการค าขอยืนยนัตัวตนได้เลย

ไดแ้ก่ BBL, KBANK, KKPB, CIMBT, GSB, ttb



ธนาคารกรุงเทพ การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : Bualaung mBanking

การรลงทะเบยีนบริการ NDID (Enrollment)

ข้ันตอนการยนืยันตัวตน (Authentication) เพือ่อนุมัตริายการ

หลังลงทะเบยีนส ำเร็จแลว้

T&C NDID Online DOPA OTP ----------- Face Recognition  ------------

Detail OTP ----------- Face Recognition  ------------ Review dataRequest list

introduction Success

Success

ไดรั้บ Push 
Notification

Log-in 
ดว้ย PIN

ลกูคา้สามารถ Enroll On-the-fly ไดโ้ดยหลงัจากไดร้บัแจง้ Push Notification จาก RP แลว้ พอกดท่ี Notification จะพาลกูคา้ไปยงั Flow 
การลงทะเบียนบรกิาร NDID และหลงัจากท่ีลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ ก็สามารถท ารายการยืนยนัตวัตนต่อไดท้นัที

กด “ด ำเนนิกำรตอ่”

กรณีท ารายการส าเร็จ (Complete)



ธนาคารกสกิรไทย การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : K+ กรณีท ารายการส าเร็จ (Complete)  1/2

ลูกค้าได้รับแจ้งเตือนที ่1 ส าหรบั
การลงทะเบียนและยนืยนัตวัตน

ลูกค้าได้รับแจ้งเตือนที่ 2 
วา่ระบบลงทะเบียนส าเรจ็

ลูกค้าได้รับแจ้งเตือนที ่3 
ใหด้  าเนินการยืนยนัตวัตน โดยลกูคา้กด
ที่กระดิ่ง เพ่ือด าเนินเลือกการยนืยนั
ตวัตนตามการแจง้เตือนดงักลา่ว



ธนาคารกสกิรไทย การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : K+ กรณีท ารายการส าเร็จ (Complete) 2/2

ลกูคา้ไดร้บัแจง้เตือนเพื่อ
ยืนยนัตวัตน สามารถกด
รายละเอียดเพื่อด  าเนินการ
ยืนยนัตวัตน

เขา้ตรงกระดิ่ง เพ่ือดกูารแจง้
เตือนการยืนยนัตวัตน 

สรุปขอ้มลูที่จะสง่ออกกด “ยืนยนั” เพ่ือยินยอมใหส้ง่ขอ้มลูออก ซึง่
กรณียกเลิก การยืนยนัตวัตนจะไมส่  าเรจ็

ระบบ Confirm วา่สง่ขอ้มลูเรยีบรอ้ย



ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : KKP Mobile คลิก NDID Service
กรณีท ารายการส าเร็จ (Complete) 1/2



ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : KKP Mobile กรณีท ารายการส าเร็จ (Complete) 2/2

ลงทะเบียนบริการ NDID และ
ท ารายการยนืยันตัวตนส าเร็จ



ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : CIMB THAI Digital Banking กรณีท ารายการส าเร็จ (Complete)  1/2

Click notification then navigate to request detail page

กดรายการค าขอยืนยนัตวัตน
จาก push notification 

หรือ กดเมนบูรกิาร NDID
เพ่ือคลิกรายการค าขอยืนยนัตวัตน



ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : CIMB THAI Digital Banking กรณีท ารายการส าเร็จ (Complete) 2/2



ธนาคารออมสิน การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : MyMo by GSB กรณีท ารายการส าเร็จ (Complete) 1/3

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ Uplift/Enroll On-the-fly ได้ โดยหลงัจากไดร้บั Push Notification จาก RP แลว้ เม่ือกด Notification จะพาไปยงั Flow

การปรบัระดบัการยืนยนัตนเป็น IAL 2.3 และลงทะเบียนบรกิาร NDID จากนัน้ จงึสามารถท ารายการยืนยนัตวัตนต่อไดท้นัที



ธนาคารออมสิน การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : MyMo by GSB กรณีท ารายการส าเร็จ (Complete) 2/3

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ Uplift/Enroll On-the-fly ได้ โดยหลงัจากไดร้บั Push Notification จาก RP แลว้ เม่ือกด Notification จะพาไปยงั Flow

การปรบัระดบัการยืนยนัตนเป็น IAL 2.3 และลงทะเบียนบรกิาร NDID จากนัน้ จงึสามารถท ารายการยืนยนัตวัตนต่อไดท้นัที



ธนาคารออมสิน การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : MyMo by GSB กรณีท ารายการส าเร็จ (Complete) 3/3

ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ Uplift/Enroll On-the-fly ได้ โดยหลงัจากไดร้บั Push Notification จาก RP แลว้ เม่ือกด Notification จะพาไปยงั Flow

การปรบัระดบัการยืนยนัตนเป็น IAL 2.3 และลงทะเบียนบรกิาร NDID จากนัน้ จงึสามารถท ารายการยืนยนัตวัตนต่อไดท้นัที



กรณีท ารายการส าเร็จ (Completed)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

1. ไดร้บั Push 
notification จาก RP

5. รบัทราบเง่ือนไขการจดัเก็บ
ขอ้มลูชีวภาพ

2. รายละเอียดการรอ้งขอ 3. รายละเอียดบรกิาร NDID 4. ตรวจสอบขอ้มลูและกรอก
รหสัหลงับตัรประชาชน

การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow
กรณี RP ส่งรายการค าขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.2
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ



กรณีท ารายการส าเร็จ (Completed)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

7. เริม่ถ่ายรูป 8. ท าการถ่ายรูป Selfies เพ่ือสมคัร6. รบัทราบเง่ือนไขบรกิาร 
NDID (IdP)

9. เปรยีบเทียบใบหนา้ส าเรจ็

การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow
กรณี RP ส่งรายการค าขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.2
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ



กรณีท ารายการส าเร็จ (Completed)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

11.การสมคัรบรกิาร NDID ส าเรจ็10. กรอกรหสัยืนยนัสมคัร NDID 12. รายละเอียดการรอ้งขอ 13. รบัทราบเง่ือนไขการจดัเก็บ
ขอ้มลูชีวภาพ

การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow
กรณี RP ส่งรายการค าขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.2
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ



กรณีท ารายการส าเร็จ (Completed)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

14. เริม่ถ่ายรูป 15. ท าการถ่ายรูป Selfies เพ่ือ
ยืนยนัตวัตน

16. เปรยีบเทียบใบหนา้ส าเรจ็ 17. รวีิวขอ้มลูส่วนตวั

การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow
กรณี RP ส่งรายการค าขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.2
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ



กรณีท ารายการส าเร็จ (Completed)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

18. กรอกรหสัเพ่ือยืนยนัตวัตน 19. ยืนยนัตวัตนส าเรจ็

การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow
กรณี RP ส่งรายการค าขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.2
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ



กรณีท ารายการส าเร็จ (Completed)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow
กรณี RP ส่งรายการค าขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.1
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ

1. ไดร้บั Push notification 
จาก RP

5. รบัทราบเง่ือนไขการจดัเก็บ
ขอ้มลูชีวภาพ

2. รายละเอียดการรอ้งขอ 3. รายละเอียดบรกิาร NDID 4. ตรวจสอบขอ้มลูและกรอก
รหสัหลงับตัรประชาชน



กรณีท ารายการส าเร็จ (Completed)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow
กรณี RP ส่งรายการค าขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.1
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ

6. รบัทราบเง่ือนไขบรกิาร 
NDID (IdP)

7. เริม่ถ่ายรูป 8. ท าการถ่ายรูป Selfies เพ่ือสมคัร 9. เปรยีบเทียบใบหนา้ส าเรจ็



กรณีท ารายการส าเร็จ (Completed)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow
กรณี RP ส่งรายการค าขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.1
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ

13. รวีิวขอ้มลูส่วนตวั12. รายละเอียดการรอ้งขอ10. ใส่รหสัยืนยนัตวัตน 11. แสดงสมคัรบรกิาร NDID ส าเรจ็



กรณีท ารายการส าเร็จ (Completed)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow
กรณี RP ส่งรายการค าขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.1
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ

14. กรอกรหสัเพ่ือยืนยนัตวัตน 15. ยืนยนัตวัตนส าเรจ็



ส าหรับ IdP ทีร่องรับลงทะเบยีนพร้อมท ารายการยนืยันตวัตน (Enroll on-the-fly) : 
กรณีลูกค้าเคย Dip Chip + ถ่ายรูป FR สามารถลงทะเบยีนผ่านรายการค าขอยนืยันตวัตนได้เลย

ไดแ้ก่ BAY, SCB



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow

*ขอ้มลูลา่สดุ ณ November  ทัง้นีข้อ้มลูอาจเปล่ียนแปลงได ้กรุณาตรวจสอบกบัธนาคารผูใ้หบ้รกิาร IdP อีกครัง้

กรณีท ารายการส าเร็จ (Complete)

อนมุตัิรายการ



ธนาคารไทยพาณิชย์ การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : SCB EASY กรณีท ารายการส าเร็จ (Complete)  1/2

ลกูคา้ไดร้บั Push Notification
แจง้ขอท าการ Verify ตวัตน

กรอกรหสั PIN กดปุ่ ม “Continue” 
เพื่อด าเนินการตอ่

กดยอมรบั Consent, เง่ือนไขขอ้ก าหนดขอธนาคาร
และกด “เริม่ตน้” เพื่อเขา้สูข่ัน้ตอนตรวจสอบใบหนา้

กด “ถดัไป” เพื่อเขา้สูข่ัน้ตอน
การถ่ายรูปหนา้



ธนาคารไทยพาณิชย์ การท ารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : SCB EASY กรณีท ารายการส าเร็จ (Complete)  2/2

เมื่อพรอ้มแลว้จึงกดปุ่ ม “เริม่ตน้”
เพื่อเริม่ตรวจสอบใบหนา้

วางต าแหนง่ใบหนา้ใหอ้ยูใ่น
กรอบที่ก าหนด และตรวจสอบใบหนา้ตาม

เง่ือนไขที่ก าหนด

ตรวจสอบขอ้มลู , ยอมรับ Consent 
และกดปุ่ ม “ยืนยนั” เพื่อสง่ขอ้มลูไปยงัธนาคารท่ีขอขอ้มลู

ระบบยืนยนัลงทะเบียน NDID 
และยืนยนัตวัตนส าเรจ็



Q & A



Q & A  (1/2)
Q1 กรณีไม่เจอ IdP ทีลู่กค้าเคยลงทะเบยีนไว้
A1 สามารถแจง้ใหล้กูคา้เลือกผูใ้หบ้รกิารยืนยนัตวัตนรายอ่ืนท่ีอยู่ภายใต ้เมนผููใ้หบ้รกิารรายอ่ืนท่ีรบัลงทะเบียน

บรกิาร NDID โดยลกูคา้ตอ้งตรวจสอบคณุสมบตัิการท ารายการ

Q2 ผู้ใหบ้ริการรายอืน่ทีรั่บลงทะเบยีนบริการ NDID หมายถึงอะไร
A2 IdP ท่ีลกูคา้ยงัไม่ไดล้งทะเบียนบรกิาร NDID แตส่ามารถคลิกเลือกผูใ้หบ้รกิารเพื่อลงทะเบียนบรกิาร 

NDID ซึง่จะมีขัน้ตอนเพ่ิมเติมในการลงทะเบียน พรอ้มท ารายการยืนยนัตวัตนตอ่เน่ืองไดเ้ลย โดยไม่
จ าเป็นตอ้งไปลงทะเบียนท่ีเมนบูรกิาร NDID ก่อน

Q3 ถ้าลูกค้าเลือก “ผู้ใหบ้ริการรายอืน่ทีรั่บลงทะเบยีนบริการ NDID” แล้ว แต่ยังไม่สามารถท ารายการได ้ต้องท าอย่างไร
A3 ใหล้กูคา้ตรวจสอบคณุสมบตัิตนเองที่มีอยู่กบัผูใ้หบ้รกิารยืนยนัตวัตนรายนัน้ เช่น สอบถาม Call Center

Q4 ในกรณีทีเ่ลือก “ผู้ใหบ้ริการรายอืน่ทีรั่บลงทะเบยีนบริการ” จะมรีะยะเวลาในการท ารายการพสูิจนแ์ละยนืยันตัวตน
A4 ตอ้งท ารายการใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 60 นาที



Q & A  (2/2)
Q5 ในกรณีทีลู่กค้าเลือกผู้ให้บริการยนืยันตัวตนไปแล้ว แต่ประสงคเ์ปล่ียนผู้ให้บริการ จะต้องท าอย่างไร
A5 มีสองแนวทาง ไดแ้ก่

(1) ลกูคา้สามารถเปลี่ยนผูใ้หบ้รกิารยืนยนัตวัตนได ้หากธนาคาร RP นัน้มีฟังกช์ั่นยกเลกิค าขอ (Cancel) แต่หาก RP ไมม่ฟัีงกช์ั่นนี ้สามารถทิง้รายการ
ไวจ้นหมดระยะเวลา 60 นาที และท ารายการใหมอี่กครัง้

(2) ลกูคา้สามารถยกเลกิรายการค าขอยืนยนัตวัตนไดท่ี้ App ของผูใ้หบ้รกิารยืนยนัตวัตน (IdP App) รายนัน้ จากนัน้ลกูคา้สามารถกลบัไปท ารายการ
ใหมไ่ดท่ี้ธนาคาร RP 

Q6 หากลูกค้าประสงคต้์องการมีตัวตนกับผู้ใหบ้ริการยนืยันตัวตน (ลงทะเบยีนบริการ NDID) ต้องท าอย่างไร
A6 ลกูคา้สามารถศกึษาขอ้มลูและคณุสมบตัิไดท่ี้เว็บไซต์ หรอื Call Center ของ IdP

Q7 หากลูกค้าประสงคข์อยกเลิกการลงทะเบยีนบริการ NDID ต้องท าอย่างไร
A7 ลกูคา้สามารถกดยกเลกิการลงทะเบียนไดท่ี้ Mobile App > เมนบูรกิาร NDID ของแต่ละ IdP

Q8 หากได้ลงทะเบยีนบริการ NDID มีตัวตนกับผู้ให้บริการรายน้ันแล้ว ในการท ารายการคร้ังถัดไป 
จ าเป็นต้องลงทะเบยีนใหม่หรือไม่

A8 ไมต่อ้ง เพราะการลงทะเบียนบรกิาร NDID จะถือว่ามีตวัตนกบัผูใ้หบ้รกิารรายนัน้จนกว่าลกูคา้จะขอ
ยกเลกิการลงทะเบียนบรกิาร NDID


