การเตรียมความพร้อมการสื่อสารลูกค้าสาหรับการให้บริการ Mode 2
ภายใต้ BOT Regulatory Sandbox
(Update 11-Apr-22 ทัง้ นีข้ ้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุ ณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีกครั้ง)

หัวข้อ
1.

NDID คืออะไร

2.

Customer Service Support Model

3.

การให้บริการแบบ RP - Mode 2

4.

การให้บริการของผูใ้ ห้บริการพิสจู น์และยืนยันตัวตนที่ปรับใหม่แบบ Mode 2 (Public IdP)

5.

เงื่อนไขและคุณสมบัติการทารายการกับผูใ้ ห้บริการพิสจู น์และยืนยันตัวตนที่ปรับใหม่แบบ Mode 2 (Public IdP)

6.

ขัน้ ตอนการทารายการพิสจู น์และยืนยันตัวตนแบบ Mode 2
• สาหรับ IdP ทีร่ องรับลงทะเบียนพร้อมทารายการยืนยันตัวตน (Uplift & Enroll on-the-fly) :
กรณีลกู ค้าเคย Dip Chip สามารถลงทะเบียนผ่านรายการคาขอยืนยันตัวตนได้เลย
• สาหรับ IdP ทีร่ องรับลงทะเบียนพร้อมทารายการยืนยันตัวตน (Enroll on-the-fly) :
กรณีลกู ค้าเคย Dip Chip + ถ่ายรูป FR สามารถลงทะเบียนผ่านรายการคาขอยืนยันตัวตนได้เลย

7. Q&A
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NDID คืออะไร

NDID คืออะไร
National Digital ID Platform เป็ น Platform กลางของประเทศไทยในการเป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานของการพิสจู น์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทลั เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน
เป็ นระบบกลางสาหรับบริหารจัดการ Digital ID เพื่อสนับสนุนกระบวนการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล เช่น การตรวจพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั (e KYC) การลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทลั (e Signature) การให้ความยินยอม
ในการเปิ ดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e Consent) เป็ นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการทาธุรกรรมต่างๆ ให้มีความน่าเชื่อถือ
มากขึน้
อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้างระบบ Data Sharing โดยเชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ซึง่ การ Data Sharing ดังกล่าวต้องได้รบั การ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน ซึง่ ช่วยลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการพิสจู น์และยืนยันตัวตนที่เปลืองทรัพยากรทัง้ เวลา แรงงาน และ
ทรัพยากรเป็ นอย่างมาก รวมถึงช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนผูร้ บั บริการในการทาธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และไม่ตอ้ งมีหลาย ID
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ประเภทสมาชิกของ NDID Platform
NDID Platform มีสมาชิกอยู่ 3 ประเภท ดังนี้
1. RP (Relying Party)

•
•
•
•

2. IdP (Identity Provider)

• หน่วยงานซึง่ มีหน้าที่พิสจู น์ และยืนยันตัวตนของผูข้ อใช้บริการ และต้องปฏิบตั ิ
ตามกฏเกณฑ์ ธปท/ ETDA
• สามารถออกสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนได้ เช่น Mobile Banking
• ตย. ธนาคาร บริษัทโทรคมนาคม

3. AS (Authoritative Source)

• หน่วยงานที่มีขอ้ มูลส่วนบุคคลที่น่าเชื่อถือของผูข้ อใช้บริการ
• ตย. ธนาคาร NCB หน่วยงานรัฐ

หน่วยงานซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการโดยตรงกับลูกค้า และต้องการระบบการยืนยันตัวตน
ให้บริการลูกค้าได้ทงั้ F2F (Face To Face) และ NonF2F
ต้องการการบริการรูปแบบใหม่ Acquire ลูกค้าได้มากขึน้ ลดต้นทุนการบริการ
ตย. บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน บริษัทประกัน บริษัทผู้
ให้บริการสินเชื่อ เป็ นต้น

หมายเหตุ: ไม่รวม Proxy role
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NDID Platform Model สรุ ปประเด็นทีส่ าคัญ
• NDID Platform ไม่ใช่ระบบเก็บข้อมูล รวมศูนย์ ข้อมูลส่วนบุคคลยังคงเก็บอยูท่ ่ีสมาชิก RP, IdP, AS
ดังนัน้ NDID จึงไม่เห็นข้อมูลการทาธุรกรรม
• NDID เก็บแค่ขอ้ มูล Timestamp บนระบบ Blockchain ว่าสมาชิกมีการร้องขอการพิสจู น์และยืนยันตัวตน
ไปที่ IdP ใด ณ วันเวลาใด และ AS ใด มีการส่งข้อมูลกลับไปยัง RP วัน เวลาใด เช่นกัน
• การส่งข้อมูลจาก AS กลับมายัง RP ก็เป็ นการส่งนอก NDID Platform แต่รบั ส่งกันด้วยมาตรฐานที่ NDID

เป็ นผูอ้ อกแบบให้ จึงมั่นใจได้วา่ NDID ไม่เห็นข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าใดๆ
• NDID is data privacy and security by design.
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NDID Use Cases
NDID Platform สามารถใช้เป็ น Platform กลางในการทา Data Sharing ได้หลากหลาย Use Cases เช่น
•

การเปิ ดบัญชีออนไลน์ขา้ มธนาคาร

•

การเปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ หลักทรัพย์/ หลักทรัพย์จดั การกองทุน

•

การซือ้ ประกัน

•

การพิสจู น์ และยืนยันตัวตน โดยมีการให้ความยินยอมในการขอข้อมูล เพื่อการขอข้อมูลเครดิตประกอบการขอสินเชื่อ

•

การพิสจู น์และยืนยันตัวตนเพื่อเปิ ดบัญชี หรือเป็ นสมาชิกธุรกิจ

•

การพิสจู น์และยืนยันตัวตน โดยมีการให้ความยินยอมในการขอข้อมูลเพื่อขอข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล

หนังสือรับรองผลการเรียน เป็ นต้น
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Customer Service Support Model

Customer Service Support Model for RP under Proxy
Customer

RP

Proxy

IdP/AS

NDID

กรณีสอบถามทั่วไป 1
• ลูกค้าโทรเข้า RP Call
เช่น ขั้นตอนการทา
Center
รายการยืนยันตัวตน

•2 ให้ขอ้ มูลในเบือ้ งต้นเพื่อให้ลกู ค้าสามารถ
ทารายการต่อที่ RP ได้จนสาเร็จ

-

-

-

•1 ลูกค้าโทรเข้า RP Call
Center

•2 กรณีท่ี Call Center ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ ให้ตดิ ต่อ 2nd Line ของ
ตนเอง
•3 RP 2nd Line ติดต่อ Proxy เพื่อ
ตรวจสอบว่าเป็ นปัญหาด้านระบบของ
Proxy หรือไม่
•4 หากตรวจสอบแล้วระบบ Proxy ปกติ
ให้ RP 2nd Line แจ้ง IdP เพื่อ
ตรวจสอบรายการ
▪ กรณีปัญหาด้าน technical
ให้ตดิ ต่อ IdP Technical
Contact
▪ กรณีท่ีไม่ใช่ปัญหา technical
ให้ตดิ ต่อ IdP Business
Contact

•5 ตรวจสอบปัญหาและแก้ไข

•7 ตรวจสอบปัญหาและแก้ไข

•9 ตรวจสอบปัญหาและแก้ไข

•6 หากยังแก้ไขไม่ได้ ให้แจ้ง
NDID เพื่อตรวจสอบต่อ

•8 หากยังแก้ไขไม่ได้ ให้แจ้ง
NDID เพื่อตรวจสอบต่อ

* NDID มีระบบ Issue
Tracking Portal สาหรับ
ปัญหาที่เกี่ยวกับด้านระบบ

กรณีทส่ี งสัยว่า
ปั ญหาไม่ได้เกิดที่
RP

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

กรณีสอบถามขั้นตอนการทา
รายการยืนยันตัวตนใน
เบือ้ งต้นเพือ่ ให้สามารถทา
รายการ RP ได้สาเร็จ

•1 โทรเข้า RP Call
Center

•2 ให้ขอ้ มูลในเบือ้ งต้นเพื่อให้ลกู ค้าสามารถ
ทารายการต่อที่ RP ได้จนสาเร็จ

กรณีปัญหาการยืนยันตัวตนไม่
สาเร็จหลังจากลูกค้าเลือก
IdP แล้ว

•1 โทรเข้า RP Call
Center/First Line

•2 กรณีท่ี Call Center ไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ ให้ตดิ ต่อ 2nd Line ของ
ตนเอง
•3 RP 2nd Line แจ้ง IdP เพื่อตรวจสอบ
รายการ
▪ กรณีปัญหาด้าน technical ให้
ติดต่อ IdP Technical
Contact
▪ กรณีท่ีไม่ใช่ปัญหา technical
ให้ตดิ ต่อ IdP Business
Contact

IdP/AS

NDID

-

-

•4 ตรวจสอบปัญหาและแก้ไข

•6 ตรวจสอบปัญหาและแก้ไข

•5 หากยังแก้ไขไม่ได้ ให้แจ้ง
NDID เพื่อตรวจสอบต่อ

* NDID มีระบบ Issue
Tracking Portal สาหรับปัญหา
ที่เกี่ยวกับด้านระบบ
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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การให้บริการแบบ RP - Mode 2

หน้าจอผู้ให้บริการเปิ ดบัญชี (RP) จุดทีม่ กี ารปรับเปลี่ยน
ปั จจุบัน

ปรับเป็ นการแสดงชื่อผู้ให้บริการยืนยันตัวตน 2 ส่วน
1. IdP ที่ลกู ค้าได้ลงทะเบียนบริการ NDID ไว้
เรียบร้อยแล้ว และพร้อมใช้ในการยืนยันตัวตน

2. IdP ที่ลกู ค้ายังไม่ได้ลงทะเบียนบริการ NDID
แต่สามารถคลิกเลือกเพื่อลงทะเบียนบริการ NDID
พร้อมทารายการยืนยันตัวตนต่อเนื่องได้เลย

การให้บริการของผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่
ปรับใหม่แบบ Mode 2 (Public IdP)

การทารายการกับผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทีป่ รับใหม่แบบ Mode 2
คือ การที่ลกู ค้ายังไม่ได้ลงทะเบียนบริการ NDID แต่สามารถคลิกเลือกผูใ้ ห้บริการพิสจู น์และยืนยันตัวตนเพื่อ
ลงทะเบียนบริการ NDID ซึง่ จะมีขนั้ ตอนเพิ่มเติมในการลงทะเบียน พร้อมทารายการยืนยันตัวตนต่อเนื่อง
ได้เลย โดยไม่จาเป็ นต้องไปลงทะเบียนที่เมนูบริการ NDID ก่อน

จุดทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากแบบเดิม
1. ผูใ้ ห้บริการพิสจู น์และยืนยันตัวตนสามารถให้บริการลงทะเบียนบริการ NDID พร้อมทารายการยืนยัน
ตัวตนต่อเนื่องได้เลย
2. ในกรณีท่ีลกู ค้าไปลงทะเบียนบริการ NDID ที่ผใู้ ห้บริการพิสจู น์และยืนยันตัวตนใดๆ ลูกค้าจะได้รบั
ข้อความแจ้งเตือนจากผูใ้ ห้บริการพิสจู น์และยืนยันตัวตนที่ลกู ค้าเคยลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า เนื่องจาก
เป็ นด้านความปลอดภัย ป้องกันในกรณีท่ีมีการสวมรอยทารายการแทนตัวลูกค้า

ภาพรวมการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทีป่ รับใหม่แบบ Mode 2 (Public IdP)

การให้บริการ Mode 2

Uplift &
Enroll

วันทีเ่ ริ่มส่ง Noti Mode 2

22 พ.ย. 22 พ.ย. 22 พ.ย.

Enroll

Uplift &
Enroll

Uplift &
Enroll

ยังไม่รองรับ
On-The-Fly

Uplift &
Enroll

Uplift &
Enroll

17 ธ.ค. 22 พ.ย. 22 พ.ย.

22 พ.ย.

22 พ.ย.

14 ธ.ค.

Enroll

Uplift &
Enroll

หมายเหตุ:
การให้บริการ Mode 2
▪ Uplift & Enroll On-The-Fly คือ การรองรับลงทะเบียนพร้อมทารายการยืนยันตัวตน : กรณีลกู ค้าเคย Dip Chip สามารถลงทะเบียนผ่านรายการ
คาขอยืนยันตัวตนได้เลย
▪ Enroll On-The-Fly คือ การรองรับลงทะเบียนพร้อมทารายการยืนยันตัวตน : กรณีลกู ค้าเคย Dip Chip + ถ่ายรูป FR สามารถลงทะเบียนผ่าน
รายการคาขอยืนยันตัวตนได้เลย

เงือ่ นไขและคุณสมบัตกิ ารทารายการกับ
ผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทีป่ รับใหม่
แบบ Mode 2 (Public IdP)

เงือ่ นไขและคุณสมบัตกิ ารทารายการกับ Public IdP แบบ Mode 2 (Uplift & Enroll) 1/2
คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

1

ใช้ได้ทกุ ประเภทบัญชีเงิน
ฝากที่เปิ ดตัง้ แต่ ก.พ.61
รองรับลูกค้าปั จจุบนั ที่มี
เป็ นเจ้าของบัญชีเงิน
ทุกประเภทบัญชีที่
หรือตรวจสอบได้ที่ KMA
บัญชีเงินฝากทุก
ฝากออมทรัพย์ หรือ
มีการเก็บใบหน้า
ใช้ได้ทกุ ประเภท
ใช้ได้ทกุ ประเภท
ใช้ได้ทกุ ประเภท
ใช้ได้ทกุ ประเภท
บัญชีเดิม
เลือกเมนู บริการ NDID
บัญชีเงินฝาก
บัญชีเงินฝาก
บัญชีเงินฝาก
บัญชีเงินฝาก
ประเภท
บัญชีเงินฝากกระแส
ในระบบ e-KYC
มีบัญชี
ที่มีอยู่
จะแสดงข้อความว่า
(เคย Dip Chip ที่สาขา)
รายวัน
กับธนาคาร
กับ
สามารถทารายการผ่าน
ธนาคาร
NDID ได้
(IdP)
เปิ ดบัญชี
ใหม่
เปิ ดบัญชีใหม่และลงทะเบียนบริการ NDID เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้บริการ NDID ได้ทนั ที
ที่สาขา
ธนาคาร

เคยเสียบบัตร
2 ประชาชนทีจ่ ุดใด
ได้บ้าง เช่น สาขา
เคยถ่ายรู ป FR
3
ผ่าน
มี Application
4
พร้อมใช้งาน

บัญชีเงินฝากและ
เปิ ดใช้งาน Mobile
App (MyMo) (เคย
Dip Chip ที่สาขา)

สาขา

สาขา /
เครือ่ ง I-CONFIRM

สาขา / ATM

สาขา

สาขา

สาขา

สาขา

สาขา

สาขา

สาขา / App

สาขา

สาขา / App

สาขา / App

สาขา / App

สาขา / App

สาขา

สาขา

สาขา / App

Bualuang mBanking

KMA

K+

Easy App

KKP Mobile

CIMB THAI Digital
Banking

GHB ALL

ttb touch

MyMo by GSB

เงือ่ นไขและคุณสมบัตกิ ารทารายการกับ Public IdP แบบ Mode 2 (Uplift & Enroll) 2/2
คุณสมบัติของ
ผู้ใช้บริการ

ลงทะเบียน
บริการ NDID
ผ่านเมนู

5

ลงทะเบียนที่ App

ลงทะเบียนที่ App

หากเคย Dip Chip
ลงทะเบียนผ่าน
สามารถลงทะเบียน
รายการคาขอ
ผ่านรายการคาขอ
ยืนยันตัวตน
ยืนยันตัวตนได้

หากเคย Dip Chip
+ FR สามารถ
ลงทะเบียนผ่าน
รายการคาขอยืนยัน
ตัวตนได้

หากเคย Dip Chip
หากเคย Dip
หากเคย Dip Chip
Chip สามารถ
+ FR สามารถ
สามารถลงทะเบียน
ลงทะเบียนผ่าน
ลงทะเบียนผ่าน
ผ่านรายการคาขอ
รายการคาขอยืนยัน รายการคาขอ
ยืนยันตัวตนได้
ตัวตนได้
ยืนยันตัวตนได้

อัปเดตข้อมูลบัตร
ประชาชน (Dip
กรณีอัปเดท
บัตรประชาชน Chip) ได้ท่ีสาขา
6
และสามารถ
เพือ่ ใช้บริการ
ลงทะเบียนบริการ
ยืนยันตัวตน
NDID ที่ Appได้ทนั ที
ศึกษา
https://www.bangkokban
รายละเอียด
k.com/th7
TH/Personal/Digitalการใช้บริการ
Banking/NDID
NDID

ลงทะเบียนที่ App

ลงทะเบียนที่
สาขา

ลงทะเบียนที่ App

ลงทะเบียนที่
สาขา / App
หากเคย Dip
Chip สามารถ
ลงทะเบียนผ่าน
รายการคาขอ
ยืนยันตัวตนได้

ลงทะเบียนที่
สาขา

ลงทะเบียนที่
สาขา / App

ลงทะเบียนที่
App

ยังไม่รองรับ

หากเคย Dip
Chip สามารถ
ลงทะเบียนผ่าน
รายการคาขอ
ยืนยันตัวตนได้

หากเคย Dip
Chip สามารถ
ลงทะเบียนผ่าน
รายการคาขอ
ยืนยันตัวตนได้

ใช้บริการ NDID ได้ทนั ที

https://www.krungsri.com/th/p
ersonal/bankingservices/NDID

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

https://www.scb.co.th/th/p
ersonal-banking/digitalbanking/scb-easy/
open-account/ndid.html

https://bank.kkpfg.co
m/th/personalbanking/digitalbanking/kkp-ndid

https://www.cimbthai.
com/th/personal/ways
-to-bank/ndidauthenticationservice.html

https://www.ghbank.
https://www.gsb.or.th/
https://www.ttbbank.c
co.th/electroniconline/gsb-ndid/
om/th/NDID
services/newnormal-services/ndid

การสร้าง Digital ID เพือ่ ทาธุรกรรมออนไลน์ผ่าน NDID Platform

เวลาให้บริการ
ยืนยันตัวตน
เวลาให้บริการ
ลงทะเบียน
บริการ NDID

24 ชั่วโมง

6.00 – 23.00

24 ชั่วโมง

2.00 – 23.50

ให้บริการได้กับ
ทุกระบบ
ปฏิบัตกิ าร

Call Center

24 ชั่วโมง

6.00 – 20.00

7.00– 22.30

24 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

6:00 – 22:00

24 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

24 ชั่วโมง

ตามเวลา
ทาการสาขา

เวลาทาการ
สาขาและ
24 ชั่วโมงผ่าน
ttb touch

24 ชั่วโมง

1428

1143

สามารถรองรับการให้บริการ NDID ในทุกระบบปฏิบตั ิการ (Android & iOS)
1333 หรือ
02 645 5555

1572

02 888 8888

02 777 7777

02 165 5555 02 626 7777 02 645 9000

IdP Push notification/SMS/notification สาหรับกรณี Mode 2
ลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ
แสดงข้อความบนแถบ Toast สีเขียว
TH: ลงทะเบียนสาเร็จ
EN: Successful enrollment

ข้อความทีแ่ สดง

ตัวอย่างหน้าจอ

ยกเลิกลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ
TH: ยกเลิกการลงทะเบียนสาเร็จ
คุณได้ยกเลิกการลงทะเบียนบริการ NDID
แล้ว
EN: Successful disenrollment
You have already disenrolled NDID
service

กรณีลูกค้าไปลงทะเบียนบริการ กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบียน
NDID ที่ IdP อืน่
บริการ NDID ที่ IdP อืน่
TH: มีการลงทะเบียนบริการ NDID กับ
<IdP Name> หากคุณไม่ได้เป็ นผูท้ า
รายการด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ<IdP
Name>เพื่อตรวจสอบ
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: มีการยกเลิกบริการ NDID กับ<IdP
Name> หากคุณไม่ได้เป็ นผูท้ ารายการด้วย
ตนเอง กรุณาติดต่อ<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.

IdP Push notification/SMS/notification สาหรับกรณี Mode 2
ลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ

ข้อความทีแ่ สดง

ตัวอย่างหน้าจอ

สมัครบริการ NDID สาเร็จแล้ว สามารถ
ใช้ธนาคารกรุงศรีเป็ นผูใ้ ห้บริการยืนยัน
ตัวตนได้

ยกเลิกลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ

ยกเลิกบริการ NDID สาเร็จแล้ว ท่าน
จะไม่สามารถใช้ธนาคารกรุงศรีเป็ นผู้
ให้บริการยืนยันตัวตนได้

กรณีลูกค้าไปลงทะเบียนบริการ กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบียน
NDID ที่ IdP อืน่
บริการ NDID ที่ IdP อืน่
ท่านได้สมัครบริการ NDID กับผู้
ให้บริการยืนยันตัวตนรายอื่น หากท่าน
ไม่ได้เป็ นผูท้ ารายการโปรดติดต่อ
ธนาคาร xxxx เพื่อดาเนินการตาม
มาตราการรักษาความปลอดภัยทันที

ท่านได้เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการ
NDID กับผูใ้ ห้บริการยืนยันตัวตนราย
อื่น หากท่านไม่ได้เป็ นผูท้ ารายการ
โปรดติดต่อธนาคาร xxxx เพื่อ
ดาเนินการตามมาตราการรักษาความ
ปลอดภัยทันที

IdP Push notification/SMS/notification สาหรับกรณี Mode 2

ข้อความทีแ่ สดง

ตัวอย่างหน้าจอ

ลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ

ยกเลิกลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ

ผลการลงทะเบียน NDID
ระบบได้ดาเนินการลงทะเบียนบริการ
NDID ให้คณ
ุ เรียบร้อย

ผลการยกเลิก NDID
ระบบได้ดาเนินการยกเลิกบริการ
NDID ให้คณ
ุ เรียบร้อยแล้ว

กรณีลูกค้าไปลงทะเบียนบริการ กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบียน
NDID ที่ IdP อืน่
บริการ NDID ที่ IdP อืน่

ผลการลงทะเบียน NDID
คุณได้ลงทะเบียนบริการ NDID ที่……

ผลการยกเลิก NDID
คุณได้ยกเลิกการลงทะเบียนบริการ
NDID ที่……

IdP Push notification/SMS/notification สาหรับกรณี Mode 2

ข้อความทีแ่ สดง

ตัวอย่างหน้าจอ

ลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ

ยกเลิกลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ

ลงทะเบียนบริการ NDID สาเร็จ
คุณสามารถใช้บริการ NDID ได้แล้ว

คุณได้ยกเลิกการใช้บริการพิสจู น์และ
ยืนยันตัวตนของธนาคารไทยพาณิชย์เป็ นผู้
ให้บริการเรียบร้อยแล้ว

คุณได้ลงทะเบียนบริการ NDID ที่ [ชื่อ
IdP3] หากท่านไม่ได้ทารายการ กรุณา
ติดต่อ [ชื่อ IdP3]

คุณได้ยกเลิกการลงทะเบียนบริการ NDID
ที่ [ชื่อ IdP3] หากคุณไม่ได้ทารายการ
ดังกล่าว กรุณาติดต่อ [ชื่อ IdP3]

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

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

You have already cancelled the
enrollment of the NDID service at [IdP3
name]. If you have not made the
transaction, please contact [IdP3
name].

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

กรณีลูกค้าไปลงทะเบียนบริการ กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบียน
NDID ที่ IdP อืน่
บริการ NDID ที่ IdP อืน่

IdP Push notification/SMS/notification สาหรับกรณี Mode 2

ข้อความทีแ่ สดง

ตัวอย่างหน้าจอ

ลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ

ยกเลิกลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ

ลงทะเบียน NDID Services
และยืนยันรายการสาเร็จ

คุณต้องการยกเลิก
รายการยืนยันตัวตนใช่หรือไม่

รองรับการลงทะเบียนผ่านการทารายการ
ยืนยันตัวตนบน Mobile App หรือ
ลงทะเบียนที่สาขา

รองรับการยกเลิกลงทะเบียนที่สาขาเท่านัน้

-

กรณีลูกค้าไปลงทะเบียนบริการ กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบียน
NDID ที่ IdP อืน่
บริการ NDID ที่ IdP อืน่
คุณได้ลงทะเบียนบริการ NDID ที่ IdP
หากท่านไม่ได้ทารายการ กรุณาติดต่อ
IdP

คุณได้ยกเลิกการลงทะเบียนบริการ
NDID ที่ IdP หากคุณไม่ได้ทารายการ
ดังกล่าว กรุณาติดต่อ IdP

IdP Push notification/SMS/notification สาหรับกรณี Mode 2
ลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ

ข้อความทีแ่ สดง

ตัวอย่างหน้าจอ

สมัครบริการ NDID สาเร็จ
ลงทะเบียนบริการ NDID ที่ธนาคารซีไอเอ็มบี
ไทยสาเร็จ หากไม่ได้ทารายการ
กรุณาติดต่อ Care Center เพื่อตรวจสอบ
โทร. 02-626-7777

ยกเลิกลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ

ยกเลิกบริการ NDID สาเร็จ
คุณสามารถลงทะเบียนบริการ NDID ใหม่
ได้อีกครัง้ ที่เมนู “บริการ NDID”

กรณีลูกค้าไปลงทะเบียนบริการ กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบียน
NDID ที่ IdP อืน่
บริการ NDID ที่ IdP อืน่
บริการ NDID
คุณได้ลงทะเบียนบริการ NDID ที่ [IdP
Name] หากไม่ได้ทารายการ
กรุณาติดต่อผูใ้ ห้บริการยืนยันตัวตนเพื่อ
ตรวจสอบ

-

-

IdP Push notification/SMS/notification สาหรับกรณี Mode 2

ข้อความทีแ่ สดง

ตัวอย่างหน้าจอ

ลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ

ยกเลิกลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ

กรณีลูกค้าไปลงทะเบียนบริการ
NDID ที่ IdP อืน่

กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบียน
บริการ NDID
ที่ IdP อืน่

คุณลงทะเบียนบริการ NDID เรียบร้อยแล้ว

คุณได้ยกเลิกการใช้บริการพิสจู น์และ
ยืนยันตัวตนของธนาคารอาคารสงเคราะห์
เป็ นผูใ้ ห้บริการเรียบร้อยแล้ว

คุณได้ลงทะเบียนบริการ NDID ที่ XXX หาก
ท่านไม่ได้ทารายการ กรุณาติดต่อ XXX

คุณได้ยกเลิกการลงทะเบียนบริการ NDID
ที่ XXX หากคุณไม่ได้ทารายการดังกล่าว
กรุณาติดต่อ XXX

IdP Push notification/SMS/notification สาหรับกรณี Mode 2
ลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ

ข้อความทีแ่ สดง

ตัวอย่างหน้าจอ

ลงทะเบียนบริการ NDID เรียบร้อยแล้ว
คุณได้ลงทะเบียนบริการ NDID เรียบร้อยแล้ว
You have successfully registered
for NDID Service.

ยกเลิกลงทะเบียน
บริการ NDID สาเร็จ

กรณีลูกค้าไปลงทะเบียนบริการ กรณีลูกค้าไปยกเลิกลงทะเบียน
NDID ที่ IdP อืน่
บริการ NDID ที่ IdP อืน่

ยกเลิกการลงทะเบียนบริการ NDID
เรียบร้อยแล้ว
คุณได้ยกเลิกการลงทะเบียนบริการ NDID ที่
{other_idpname_th} ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการ
เรียบร้อยแล้ว

คุณได้ลงทะเบียนบริการ NDID

คุณได้ยกเลิกการลงทะเบียนบริการ NDID

คุณได้ลงทะเบียนบริการ NDID ที่
{other_idpname_th} หากท่านไม่ได้ทารายการ
กรุณาติดต่อ {other_idpname_th}

คุณได้ยกเลิกการลงทะเบียนบริการ NDID ที่
{other_idpname_th} หากคุณไม่ได้ทารายการ
ดังกล่าว กรุณาติดต่อ {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}.

You have registered for the NDID service at
{other_idpname_en}. If you have not made
the transaction,
please contact {other_idpname}.

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

IdP Push notification/SMS/notification สาหรับกรณี Mode 2

ขัน้ ตอนการทารายการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนแบบ Mode 2

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : GHBALL

* ยังไม่รองรับการทารายการแบบ On-The-Fly Flow *

สาหรับ IdP ทีร่ องรับลงทะเบียนพร้อมทารายการยืนยันตัวตน (Uplift & Enroll on-the-fly) :
กรณีลูกค้าเคย Dip Chip สามารถลงทะเบียนผ่านรายการคาขอยืนยันตัวตนได้เลย
ได้แก่ BBL, KBANK, KKPB, CIMBT, GSB, ttb

ธนาคารกรุ งเทพ

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

กรณีทารายการสาเร็จ (Complete)

Application : Bualaung mBanking

ลูกค้าสามารถ Enroll On-the-fly ได้โดยหลังจากได้รบั แจ้ง Push Notification จาก RP แล้ว พอกดที่ Notification จะพาลูกค้าไปยัง Flow
การลงทะเบียนบริการ NDID และหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถทารายการยืนยันตัวตนต่อได้ทนั ที
ได ้รับ Push
Notification

การรลงทะเบียนบริการ NDID (Enrollment)

Log-in
ด ้วย PIN
introduction

T&C NDID

Online DOPA

Request list

Detail

OTP

OTP

----------- Face Recognition ------------

----------- Face Recognition ------------

หลังลงทะเบียนสำเร็จแล ้ว

กด “ดำเนินกำรต่อ”

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (Authentication) เพือ่ อนุมัตริ ายการ

Review data

Success

Success

ธนาคารกสิกรไทย

Application : K+

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

กรณีทารายการสาเร็จ (Complete) 1/2

ลูกค้าได้รับแจ้งเตือนที่ 1 สาหรับ
การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน

ลูกค้าได้รับแจ้งเตือนที่ 3
ให้ดาเนินการยืนยันตัวตน โดยลูกค้ากด
ที่กระดิ่ง เพื่อดาเนินเลือกการยืนยัน
ตัวตนตามการแจ้งเตือนดังกล่าว

ลูกค้าได้รับแจ้งเตือนที่ 2
ว่าระบบลงทะเบียนสาเร็จ

ธนาคารกสิกรไทย

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

กรณีทารายการสาเร็จ (Complete) 2/2

Application : K+
เข้าตรงกระดิ่ง เพื่อดูการแจ้ง
เตือนการยืนยันตัวตน

ลูกค้าได้รบั แจ้งเตือนเพื่อ
ยืนยันตัวตน สามารถกด
รายละเอียดเพื่อดาเนินการ
ยืนยันตัวตน

กด “ยืนยัน” เพื่อยินยอมให้สง่ ข้อมูลออก ซึง่
กรณียกเลิก การยืนยันตัวตนจะไม่สาเร็จ

สรุปข้อมูลที่จะส่งออก

ระบบ Confirm ว่าส่งข้อมูลเรียบร้อย

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

Application : KKP Mobile

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow
คลิก NDID Service

กรณีทารายการสาเร็จ (Complete) 1/2

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

Application : KKP Mobile

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

กรณีทารายการสาเร็จ (Complete) 2/2

ลงทะเบียนบริการ NDID และ
ทารายการยืนยันตัวตนสาเร็จ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : CIMB THAI Digital Banking

กดรายการคาขอยืนยันตัวตน
จาก push notification

หรือ กดเมนูบริการ NDID
เพื่อคลิกรายการคาขอยืนยันตัวตน

Click notification then navigate to request detail page

กรณีทารายการสาเร็จ (Complete) 1/2

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

Application : CIMB THAI Digital Banking

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

กรณีทารายการสาเร็จ (Complete) 2/2

ธนาคารออมสิน

Application : MyMo by GSB

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

กรณีทารายการสาเร็จ (Complete) 1/3

ผูใ้ ช้บริการสามารถ Uplift/Enroll On-the-fly ได้ โดยหลังจากได้รบั Push Notification จาก RP แล้ว เมื่อกด Notification จะพาไปยัง Flow
การปรับระดับการยืนยันตนเป็ น IAL 2.3 และลงทะเบียนบริการ NDID จากนัน้ จึงสามารถทารายการยืนยันตัวตนต่อได้ทนั ที

ธนาคารออมสิน

Application : MyMo by GSB

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

กรณีทารายการสาเร็จ (Complete) 2/3

ผูใ้ ช้บริการสามารถ Uplift/Enroll On-the-fly ได้ โดยหลังจากได้รบั Push Notification จาก RP แล้ว เมื่อกด Notification จะพาไปยัง Flow
การปรับระดับการยืนยันตนเป็ น IAL 2.3 และลงทะเบียนบริการ NDID จากนัน้ จึงสามารถทารายการยืนยันตัวตนต่อได้ทนั ที

ธนาคารออมสิน

Application : MyMo by GSB

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

กรณีทารายการสาเร็จ (Complete) 3/3

ผูใ้ ช้บริการสามารถ Uplift/Enroll On-the-fly ได้ โดยหลังจากได้รบั Push Notification จาก RP แล้ว เมื่อกด Notification จะพาไปยัง Flow
การปรับระดับการยืนยันตนเป็ น IAL 2.3 และลงทะเบียนบริการ NDID จากนัน้ จึงสามารถทารายการยืนยันตัวตนต่อได้ทนั ที

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

1. ได้รบั Push
notification จาก RP

2. รายละเอียดการร้องขอ

กรณี RP ส่งรายการคาขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.2
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ

3. รายละเอียดบริการ NDID

กรณีทารายการสาเร็จ (Completed)

4. ตรวจสอบข้อมูลและกรอก
รหัสหลังบัตรประชาชน

5. รับทราบเงื่อนไขการจัดเก็บ
ข้อมูลชีวภาพ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

6. รับทราบเงื่อนไขบริการ
NDID (IdP)

7. เริม่ ถ่ายรูป

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow
กรณี RP ส่งรายการคาขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.2
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ

กรณีทารายการสาเร็จ (Completed)

8. ทาการถ่ายรูป Selfies เพื่อสมัคร

9. เปรียบเทียบใบหน้าสาเร็จ

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

10. กรอกรหัสยืนยันสมัคร NDID

กรณี RP ส่งรายการคาขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.2
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ

11.การสมัครบริการ NDID สาเร็จ

12. รายละเอียดการร้องขอ

กรณีทารายการสาเร็จ (Completed)

13. รับทราบเงื่อนไขการจัดเก็บ
ข้อมูลชีวภาพ

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

14. เริม่ ถ่ายรูป

กรณี RP ส่งรายการคาขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.2
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ

15. ทาการถ่ายรูป Selfies เพื่อ
ยืนยันตัวตน

กรณีทารายการสาเร็จ (Completed)

16. เปรียบเทียบใบหน้าสาเร็จ

17. รีวิวข้อมูลส่วนตัว

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

กรณี RP ส่งรายการคาขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.2
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ

18. กรอกรหัสเพื่อยืนยันตัวตน

19. ยืนยันตัวตนสาเร็จ

กรณีทารายการสาเร็จ (Completed)

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

1. ได้รบั Push notification
จาก RP

2. รายละเอียดการร้องขอ

กรณี RP ส่งรายการคาขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.1
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ

3. รายละเอียดบริการ NDID

กรณีทารายการสาเร็จ (Completed)

4. ตรวจสอบข้อมูลและกรอก
รหัสหลังบัตรประชาชน

5. รับทราบเงื่อนไขการจัดเก็บ
ข้อมูลชีวภาพ

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

6. รับทราบเงื่อนไขบริการ
NDID (IdP)

7. เริม่ ถ่ายรูป

กรณี RP ส่งรายการคาขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.1
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ

กรณีทารายการสาเร็จ (Completed)

8. ทาการถ่ายรูป Selfies เพื่อสมัคร

9. เปรียบเทียบใบหน้าสาเร็จ

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

10. ใส่รหัสยืนยันตัวตน

กรณี RP ส่งรายการคาขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.1
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ

11. แสดงสมัครบริการ NDID สาเร็จ

12. รายละเอียดการร้องขอ

กรณีทารายการสาเร็จ (Completed)

13. รีวิวข้อมูลส่วนตัว

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

APPLICATION : ttb touch

กรณี RP ส่งรายการคาขอมาแบบ IAL2.3 / AAL2.1
และลูกค้ามีรูปบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ

14. กรอกรหัสเพื่อยืนยันตัวตน

15. ยืนยันตัวตนสาเร็จ

กรณีทารายการสาเร็จ (Completed)

สาหรับ IdP ทีร่ องรับลงทะเบียนพร้อมทารายการยืนยันตัวตน (Enroll on-the-fly) :
กรณีลูกค้าเคย Dip Chip + ถ่ายรูป FR สามารถลงทะเบียนผ่านรายการคาขอยืนยันตัวตนได้เลย
ได้แก่ BAY, SCB

ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

กรณีทารายการสาเร็จ (Complete)

อนุมตั ิรายการ

*ข้อมูลล่าสุด ณ November ทัง้ นีข้ อ้ มูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุ ณาตรวจสอบกับธนาคารผูใ้ ห้บริการ IdP อีกครัง้

ธนาคารไทยพาณิชย์

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

กรณีทารายการสาเร็จ (Complete) 1/2

Application : SCB EASY

ลูกค้าได้รบั Push Notification
แจ้งขอทาการ Verify ตัวตน

กรอกรหัส PIN

กดปุ่ ม “Continue”
เพื่อดาเนินการต่อ

กด “ถัดไป” เพื่อเข้าสูข่ นั้ ตอน
การถ่ายรูปหน้า

กดยอมรับ Consent, เงื่อนไขข้อกาหนดขอธนาคาร
และกด “เริม่ ต้น” เพื่อเข้าสูข่ นั้ ตอนตรวจสอบใบหน้า

ธนาคารไทยพาณิชย์

การทารายการแบบ On-The-Fly Flow

Application : SCB EASY

เมื่อพร้อมแล้วจึงกดปุ่ ม “เริม่ ต้น”
เพื่อเริม่ ตรวจสอบใบหน้า

กรณีทารายการสาเร็จ (Complete) 2/2

ระบบยืนยันลงทะเบียน NDID
และยืนยันตัวตนสาเร็จ

วางตาแหน่งใบหน้าให้อยูใ่ น
กรอบที่กาหนด และตรวจสอบใบหน้าตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
ตรวจสอบข้อมูล , ยอมรับ Consent
และกดปุ่ ม “ยืนยัน” เพื่อส่งข้อมูลไปยังธนาคารที่ขอข้อมูล

Q&A

Q & A (1/2)
Q1
A1

กรณีไม่เจอ IdP ทีล่ ูกค้าเคยลงทะเบียนไว้
สามารถแจ้งให้ลกู ค้าเลือกผูใ้ ห้บริการยืนยันตัวตนรายอื่นที่อยู่ภายใต้ เมนูผใู้ ห้บริการรายอื่นที่ รบั ลงทะเบียน
บริการ NDID โดยลูกค้าต้องตรวจสอบคุณสมบัติการทารายการ

Q2
A2

ผู้ให้บริการรายอืน่ ทีร่ ับลงทะเบียนบริการ NDID หมายถึงอะไร
IdP ที่ลกู ค้ายังไม่ได้ลงทะเบียนบริการ NDID แต่สามารถคลิกเลือกผูใ้ ห้บริการเพื่อลงทะเบียนบริการ
NDID ซึง่ จะมีขนั้ ตอนเพิ่มเติมในการลงทะเบียน พร้อมทารายการยืนยันตัวตนต่อเนื่องได้เลย โดยไม่
จาเป็ นต้องไปลงทะเบียนที่เมนูบริการ NDID ก่อน

Q3
A3

ถ้าลูกค้าเลือก “ผู้ให้บริการรายอืน่ ทีร่ ับลงทะเบียนบริการ NDID” แล้ว แต่ยังไม่สามารถทารายการได้ ต้องทาอย่างไร
ให้ลกู ค้าตรวจสอบคุณสมบัติตนเองที่มีอยู่กบั ผูใ้ ห้บริการยืนยันตัวตนรายนัน้ เช่น สอบถาม Call Center

Q4
A4

ในกรณีทเ่ี ลือก “ผู้ให้บริการรายอืน่ ทีร่ ับลงทะเบียนบริการ” จะมีระยะเวลาในการทารายการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ต้องทารายการให้เสร็จสิน้ ภายใน 60 นาที

Q & A (2/2)
Q5
A5

ในกรณีทลี่ ูกค้าเลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนไปแล้ว แต่ประสงค์เปลี่ยนผู้ให้บริการ จะต้องทาอย่างไร
มีสองแนวทาง ได้แก่
(1) ลูกค้าสามารถเปลี่ยนผูใ้ ห้บริการยืนยันตัวตนได้ หากธนาคาร RP นัน้ มีฟังก์ช่ นั ยกเลิกคาขอ (Cancel) แต่หาก RP ไม่มฟี ั งก์ช่ นั นี ้ สามารถทิง้ รายการ
ไว้จนหมดระยะเวลา 60 นาที และทารายการใหม่อีกครัง้
(2) ลูกค้าสามารถยกเลิกรายการคาขอยืนยันตัวตนได้ท่ี App ของผูใ้ ห้บริการยืนยันตัวตน (IdP App) รายนัน้ จากนัน้ ลูกค้าสามารถกลับไปทารายการ
ใหม่ได้ท่ีธนาคาร RP

Q6
A6

หากลูกค้าประสงค์ต้องการมีตัวตนกับผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (ลงทะเบียนบริการ NDID) ต้องทาอย่างไร
ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลและคุณสมบัติได้ท่ีเว็บไซต์ หรือ Call Center ของ IdP

Q7
A7

หากลูกค้าประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนบริการ NDID ต้องทาอย่างไร
ลูกค้าสามารถกดยกเลิกการลงทะเบียนได้ท่ี Mobile App > เมนูบริการ NDID ของแต่ละ IdP

Q8

หากได้ลงทะเบียนบริการ NDID มีตัวตนกับผู้ให้บริการรายนั้นแล้ว ในการทารายการครั้งถัดไป
จาเป็ นต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่
ไม่ตอ้ ง เพราะการลงทะเบียนบริการ NDID จะถือว่ามีตวั ตนกับผูใ้ ห้บริการรายนัน้ จนกว่าลูกค้าจะขอ
ยกเลิกการลงทะเบียนบริการ NDID
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