
ค ำแนะน ำเบือ้งต้นเก่ียวกบักำรโอนย้ำยบญัชีของคณุสู่ ประเทศไทย

ต่อไปนี้คอืขัน้ตอนเบือ้งตน้ทีคุ่ณจะตอ้งด ำเนินกำรเพื่อโอนยำ้ยบญัชขีองคุณมำยงั ประเทศไทย
รวมถงึขัน้ตอนกำรแกปั้ญหำทีพ่บไดบ้่อย ทีจ่ะสำมำรถแนะน ำคุณหำกพบปัญหำระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

ขัน้ตอนดงักล่ำวใช้ส ำหรบัลูกค้ำรำยย่อย ผู้ประกอบกำรอำชีพอิสระ ผู้ประกอบกำรขำยส้ินค้ำรำยย่อยทัว่ไป และ

ผู้ประกอบกำรกิจกำรเจ้ำของคนเดียว ท่ีเปิดบญัชีก่อนวนัท่ี มีนำคม เท่ำนัน้

ภาพประกอบทีคุ่ณเหน็ในหน้าตา่ง ๆ ระหว่างท าตามขัน้ตอนอาจมคีวามแตกต่างกนัเลก็น้อยจากภาพตวัอย่างเหล่าน้ี
ดงันัน้ กรุณาท าตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้อย่างต่อเนือ่งไปจนเสรจ็สมบูรณ์

ภำพรวมของวิธีด ำเนินกำร

คณุจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนให้เสรจ็สมบูรณ์ก่อนเวลำ 23:59 น. (ตำมเวลำประเทศไทย) ของวนัท่ี 
30 พฤศจิกำยน 2565 
 

หำกคณุไม่ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนดให้เสรจ็สมบูรณ์ 
บญัชีของคณุจะไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขในกำรโอนยำ้ยสู่ PayPal ประเทศไทย นอกจำกน้ี 
บญัชีของคณุจะถกูจ ำกดักำรใช้งำน และจะไมส่ำมำรถจำ่ยหรือรบักำรช ำระเงินผ่ำน PayPal ได้ หลงัจำกวนัท่ี 
15 ธนัวำคม 2565 เป็นต้นไป 
ซ่ึงคณุจะยงัสำมำรถถอนยอดเงินคงเหลือท่ีมีไปยงับญัชีธนำคำรท่ีผกูไว้ได้เท่ำนัน้ 
 
เมื่อบญัชีของคณุถกูจ ำกดักำรใช้งำน คณุจะต้องเปิดบญัชี PayPal ใหม ่

ยอมรบัขอ้ก ำหนด ขอ้ตกลง กำรกลบัมำใหบ้รกิำรของ PayPal ประเทศไทยฉบบัใหม ่

 

ด ำเนินกำรยนืยนัตวัตนผ่ำนบรกิำรยนืยนัตวัตนรปูแบบดจิทิลั หรอื  National Digital ID (“NDID”) 
[หำกคุณยงัไม่ไดย้นืยนัตวัตน] 

 
• คุณสำมำรถลงทะเบยีน NDID โดยใชแ้อพพลเิคชัน่บนโทรศพัทม์อืถอื 

(อำจมใหบ้รกิำรบนแอพพลเิคชัน่ของธนำคำรผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรในบำงแห่ง) 
หรอืทีส่ำขำของธนำคำรในประเทศไทยทีคุ่ณมบีญัชอียู่และีีี่เขำ้กบัร่วมโครงกำรดงักล่ำว 
โดยไม่จ ำเป็นจะตอ้งเป็นธนำคำรทีคุ่ณมบีญัชผีกูกบับญัช ีPayPal (หำกคุณไดผ้กูบญัชไีว)้ 

• คุณจะตอ้งปฏบิตัติำมขัน้ตอนของธนำคำรหรอืผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลูเพื่อยนืยนัตวัตนของคุณ 
โดยกำรสอดบตัรประจ ำตวัประชำชนลงในเครื่องอ่ำนบตัรทีส่ำขำของธนำคำร หรอืตูเ้อทเีอม็ดว้ยตนเอง 



• กระบวนกำรลงทะเบยีนอำจแตกต่ำงกนัตำมแต่ละธนำคำร/ผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลู 
โดยคุณสำมำรถตรวจสอบและขอค ำแนะน ำไดจ้ำกธนำคำร/ผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลูของคุณ 
ธนำคำรหรอืผูใ้หบ้รกิำรอำจมเีวลำท ำกำรส ำหรบักำรลงทะเบยีนทีแ่ตกต่ำงกนั 
โดยปกตจิะเปิดท ำกำรระหว่ำงเวลำ 8.00 น. ถงึ 20.00 น. 

กำรยนืยนัตวัตนผ่ำน NDID 
 

• คุณจะไดร้บัค ำแนะน ำในทุกขัน้ตอนของกำรยนืยนัตวัตน เพื่อเปิดเผยขอ้มลูของคุณกบั PayPal 
ผ่ำนแอพพลเิคชัน่ธนำคำรของคณุบนโทรศพัทม์อืถอื  

• คุณจะไดร้บัขอ้ควำมแจง้เตอืนผำ่นบญัช ีPayPal ในทนัททีีคุ่ณด ำเนินกำรยนืยนัตวัตนส ำเรจ็ 
 
หำกคุณไดท้ ำกำรลงทะเบยีนกบั NDID เรยีบรอ้ยแลว้ 
คุณจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สมบูรณ์ได้้ภำยในเวลำเพยีงไม่กีน่ำที

ค ำแนะน ำในแต่ละขัน้ตอน 

คณุจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนให้เสรจ็สมบู
รณ์ก่อนเวลำ 23:59 น. (ตำมเวลำประเทศไทย) 
ของวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2565 

เริม่กำรยนืยนัตวัตน 
โดยคลกิลงิกจ์ำก่ขอ้ควำมดงัต่อต่อไปนี้ 

• ลงิกใ์นอเีมลท์ีเ่รำส่งหำคุณ หรอื 
• ขอ้ควำมแจง้เตอืนในหน้ำขอ้มลูบญัชขีองคุณ 

หรอื 
• แบนเนอรท์ีแ่สดงอยู่บนหน้ำกำรเขำ้สู่ระบบ/ออ

กจำกระบบ



อ่ำนและยอมรบัข้อก ำหนด 
ข้อตกลงของกำรกลบัมำให้บริกำรของ PayPal 
ประเทศไทยฉบบัใหม่ ซึง่รวมถงึ 1) 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขกำรใชบ้รกิำรของ PayPal 
ประเทศไทย 2) ขอ้ตกลง 
ควำมยนิยอมกำรกลบัมำใหบ้รกิำรของ PayPal 
ประเทศไทย และ 3) นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของ 
PayPal ประเทศไทย 

กรอกช่ือและเลขบตัรประชำชน 
 

ข้อมูลในส่วนน้ีจะต้องตรงกบัข้อมูลในบตัรประชำช
นไทยของคณุ 

 

หลงัจำกนัน้ คลกิเพื่อยนืยนัตวัตนผ่ำน NDID



ในขัน้ตอนน้ี คุณจะตอ้งยนืยนัตวัตนของคุณกบั PayPal 
ผ่ำนNDID 
 
คลกิตำมขัน้ตอนทีก่ ำหนดและอ่ำนขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

 
ขัน้ตอนก่อนหน้ำนี้คอืกำรทีคุ่ณไดย้นืยนัตวัตนของคุณกั
บธนำคำรโดยสอดบตัรประจ ำตวัประชำชนของคุณลงใน
เครื่องอ่ำนบตัร 



เลือกธนำคำรท่ีคณุได้ลงทะเบียน NDID ไว้ 
โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นธนำคำรทีคุ่ณมบีญัชผีกูกบับญัช ี
PayPal 
 
ธนำคำรทีเ่ขำ้รว่มโครงกำรมดีงัต่อไปนี้  

• ธนำคำรกรุงเทพ  
• ธนำคำรซไีอเอม็บ ีไทย  
• ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
• ธนำคำรออมสนิ  
• ธนำคำรกสกิรไทย  
• ธนำคำรเกยีรตนิำคนิภทัร  
• ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ  
• ธนำคำรไทยพำณิชย ์ 
• ธนำคำรทเีอม็บธีนชำต 

 
 

 
ตวัอย่างขอ้ความแสดงการด าเนินการทีเ่สรจ็สมบูรณ์ในแอพพลเิค

ชัน่ของธนาคาร 

เมื่อมำถงึหน้ำนี้ 
คุณจะตอ้งเปิดแอพพลิเคชัน่ธนำคำรท่ีคณุต้องกำร 
และด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนท่ีแสดงบนหน้ำจอ 
ซึง่รวมถงึกำรถ่ำยภำพ่หน้ำของคุณ 
กรุณำท ำขัน้ตอนน้ีใหเ้สรจ็ภำยในระยะเวลำ 60 นำท ี 
 
หำกคุณท ำตำมขัน้ตอนบนแอพพลเิคชัน่ของธนำคำรส ำเ
รจ็ 
คุณจะไดร้บัขอ้ควำมยนืยนัว่ำคณุไดท้ ำกำรยนืยนัตวัตน
ส ำเรจ็แลว้ 
(โดยขอ้ควำมอำจแตกต่ำงกนัตำมแต่ละธนำคำร) 
 



 
การแจง้เตอืนในหน้าบญัช ี

 

 
อเีมลแจง้เตอืน 

หลงัจำกท ำตำมขัน้ตอนบนแอพพลเิคชัน่ของธนำคำรส ำเ
รจ็ กรุณำกลบัไปท่ีแอพพลิเคชัน่ PayPal 
เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรยืนยนัตวัตนให้เสร็
จสมบูรณ์  โดยคุณสำมำรถด ำเนินกำรโดยวธิตี่ำงๆ 
ดงัต่อไปนี้ 

• กลบัไปทีเ่วบ็ไซต ์PayPal 
(กรุณำคลกิปุ่ มรเีฟรชบนเบรำวเ์ซอรข์องคุณ) 
หรอืไปทีแ่อพพลเิคชัน่ของPayPal  

• ไปที ่“”กำรแจง้เตอืน” ในบญัชขีองคุณ 
• ไปทีก่ล่องจดหมำยในอเีมลข์องคุณเพื่อดเูมลแ์

จง้เตอืนจำก PayPal  

โดยทัว่ไปคุณจะสำมำรถด ำเนินกำรใหี้เสรจ็สมบูรณ์ได้
ในทนัทหีลงัจำกท ำตำมขัน้ตอนบนแอพพลเิคชัน่ธนำคำร
ของคุณ 
แต่อำจเป็นไปไดว้่ำคุณอำจประสบกีบัปัญหำควำมล่ำช้
ำ หำกคุณไมไ่ดร้บักำรแจง้เตอืน/อเีมลในทนัท ี
หรอืหน้ำจอ PayPal 
ไม่มกีำรปรบัปรุงขอ้มลูใดๆแมว้ำ่จะคลกิรเีฟรชแลว้ 
โปรดลองอกีครัง้ในอกี 15 นำท ี



 

 
 
 

คลกิตำมขัน้ตอนต่ำง ๆ และอ่ำนข้อมูลบนหน้ำจอ 
 
คลกิ “ยนืยนั” หำกขอ้มลูถูกตอ้ง 
 
หรอืคลกิ “แกไ้ขขอ้มลู” เพื่อแกไ้ขขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง 
กรุณำตรวจสอบว่ำคุณไดค้ลกิ “อพัเดตและไปต่อ” 
เมื่อคุณแกไ้ขขอ้มลูเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

 
การแจง้เตอืนในหน้าบญัช ี

 

 
อเีมลแจง้เตอืน 

เมื่อมำถึงขัน้ตอนน้ี 
คณุได้ด ำเนินกำรยืนยนัตวัตนเสรจ็สมบูรณ์เป็นท่ีเรี
ยบร้อย คุณจะไดร้บักำรแจง้เตอืนในบญัชขีองคุณหน้ำ 
“กำรแจง้เตอืน” 
และไดร้บักำรยนืยนัผ่ำนทำงอเีมลท์ีคุ่ณลงทะเบยีนไวก้บั
บญัช ีPayPal ของคุณ 
 
หำกคุณไม่ไดร้บักำรยนืยนัใดๆ 
กรุณำอ่ำนต่อไปจนถงึค ำแนะน ำในกำรแกปั้ญหำ 
 
คุณสำมำรถตดิต่อเรำไดต้ลอดเวลำ 
เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยบรกิำรลูกคำ้ของเรำมคีวำมยนิดอีย่ำงยิง่ที่
จะชว่ยเหลอืคุณ



วิธีกำรแก้ปัญหำในแต่ละขัน้ตอน

เรำไดร้วบรวมปัญหำทีคุ่ณอำจพบไดบ้่อย และค ำแนะน ำในกำรแกไ้ขไวท้ีน่ี่ 
 
หำกคุณยงัพบปัญหำเหล่ำน้ีอยู่ กรุณำตดิต่อเรำในทนัท ีฝ่ำยบรกิำรลูกคำ้ของเรำพรอ้มใหบ้รกิำร 
 
เรำไม่แนะน ำใหคุ้ณลองท ำตำมขัน้ตอนกำรยนืยนัตวัตนอกีครัง้ เพรำะคุณจะประสบกบัปัญหำเชน่เดมิ 
 
คุณสามารถตดิต่อกบัฝ่ายบรกิารลูกคา้ไดท้ีห่มายเลข +66 2 7873409 ในวนัจนัทร์-ศุกร ์เวลา 8.00-17.00น. 
หรอืช่องทางออนไลน์ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

• หน้ำจอแสดงขอ้ควำม “Error Code 30200/ 30300/ 30400/ 30800” 
หำกคุณเหน็ขอ้ควำม Error Code เหล่ำนี้ นัน่หมำยควำมว่ำขอ้มลูของคุณทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้
กบัธนำคำรหรอืผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลู ไม่เป็นปัจจุบนั 
 
กรุณำเดนิทำงไปทีส่ำขำธนำคำรหรอืตูเ้อทเีอม็ดว้ยตนเอง 
เพื่อปฏบิตัติำมขัน้ตอนของธนำคำรหรอืผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลู เพื่อยนืยนัตวัตนของคุณ 
ซึง่รวมถงึกำรสอดบตัรประจ ำตวัประชำชนลงในเครื่องอ่ำนบตัร เพื่อปรบัขอ้มลูของคุณใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 
เมื่อธนำคำรไดป้รบัปรงุขอ้มลูกำรแสดงตนของคุณเรยีบรอ้ยแลว้ กรุณำสมคัรใชบ้รกิำร NDID 
และ/หรอืด ำเนินกำรยนืยนัตวัตนกบั PayPal อกีครัง้ 
 

• หน้ำจอของคณุค้ำงและแสดงข้อควำม  
“โปรดตรวจสอบโทรศพัทม์ือถือของคณุ”์์ม 
หลงัจำกคุณท ำตำมขัน้ตอนบนแอพพลเิคชัน่ธนำคำรข
องคุณเสรจ็สมบูรณ์ 
และไดร้บัขอ้ควำมยนืยนัว่ำท ำตำมขัน้ตอนส ำเรจ็ 
กรุณำกลบัไปทีแ่อพพลเิคชัน่ ของ PayPal 
เพื่อด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรยนืยนัตวัตนต่อจนเสรจ็
สมบูรณ์ 
 
หำกคุณใชง้ำนผ่ำนเวบ็ไซตข์อง PayPal  
กรุณำคลกิปุ่ มรเีฟรชบนเบรำวเ์ซอรข์องคุณ 
(ขัน้ตอนน้ีไมจ่ ำเป็นหำกใชง้ำนผำ่นแอพพลเิคชัน่) 
 

https://www.paypal.com/th/smarthelp/contact-us?locale.x=en_TH


กรุณำท ำตำมขัน้ตอนน้ีใหเ้สรจ็สิน้ภำยในระยะเวลำ 60 
นำท ีหำกคุณท ำไม่ส ำเรจ็ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
คุณจะเหน็ขอ้ควำม “เกนิระยะเวลำทีก่ ำหนด” 
และคุณจ ำเป็นจะตอ้งเริม่ท ำตำมขัน้ตอนใหมท่ัง้หมดตัง้
แต่ตน้อกีครัง้ 

• หน้ำจอแสดงขอ้ควำม “Error Code 30900” 
หำกคุณเหน็ขอ้ควำม “Error Code 30900” นัน่หมำยควำมว่ำคณุไดพ้ยำยำมลงทะเบยีน NDID 
นอกเวลำใหบ้รกิำรของธนำคำรหรอืผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลู 
 
กรุณำลองอกีครัง้ภำยในเวลำใหบ้รกิำรของธนำคำรหรอืผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลูส ำหรบักำรยนืยนัตวัตนผ่ำน 
NDID  ซึง่คุณสำมำรถตรวจสอบเวลำกำรใหบ้รกิำรกบัธนำคำรหรอืผูใ้หบ้รกิำรขอ้มลูไดโ้ดยตรง 
โดยปกตจิะเปิดท ำกำรระหว่ำงเวลำ 8.00 น. ถงึ 20.00 น. 

• คณุยงัเหน็กำรแจ้งเตือน “กรณุำยืนยนัตวัตน” ในหน้ำข้อมูลบญัชี 
แม้วำ่จะได้ท ำกำรยืนยนัตวัตนเสรจ็สมบูรณ์แล้วและได้รบัข้อควำมยืนยนัเรียบร้อยแล้ว 
หำกคุณไดร้บัขอ้ควำมยนืยนัว่ำคุณไดท้ ำกำรยนืยนัตวัตนส ำเรจ็ 
(เรำจะมกีำรส่งอเีมลย์นืยนัไปยงับญัชอีเีมลท์ีคุ่ณลงทะเบยีนไวก้บับญัช ีPayPal ของคุณดว้ย) 
นัน่หมำยควำมว่ำขัน้ตอนทุกอยำ่งครบถว้นสมบูรณ์แลว้! 
 
คุณอำจจะยงัเหน็ขอ้ควำมแจง้เตอืน “กรุณำยนืยนัตวัตน” 
ในหน้ำขอ้มลูบญัชภีำยหลงัจำกทีคุ่ณเพิง่ท ำกำรยนืยนัตวัตนส ำเรจ็ 
ซึง่ขอ้ควำมนี้จะหำยไปในวนัรุง่ขึน้หรอืวนัถดัไป โดยคุณไมจ่ ำเป็นตอ้งกงัวลในเรื่องนี้


