FAQ บริการ LH Bank M Choice
 การใชง้ าน
่ ั (Mobile Application) ต่างจากการใชง้ านผ่านเว็ปไซต์บน
1. การใชง้ านผ่านระบบแอพพลิเคชน
ั มอ
โทรศพท์
ื ถือ (Mobile Web Browser) อย่างไร
่ (Mobile Application) และ ผ่านเว็ปไซต์บน
ตอบ ข ้อแตกต่างในการใช ้งานระหว่างผ่านระบบแอพพลิเคชัน
โทรศัพท์มอ
ื ถือ (Mobile Web Browser) ดังนี้
รายละเอียด
อุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
การใช ้งาน
รหัสเข ้าใช ้บริการ
รหัส TAC/OTP ในการโอนเงิน
และชาระค่าสินค ้าและบริการ

่ั
ผ่านระบบแอพพลิเคชน
LH Bank M Choice
 โทรศัพท์มอ
ื ถือแบบสมาร์ทโฟน
 iPad หรือ แท็บเล็ตอืน
่ ๆ
่
ต ้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน
Mobile PIN (6 หลัก)
ไม่ใช ้

ั มอ
ผ่านเว็ปไซต์บนโทรศพท์
ื ถือ
LH Bank Speedy (Mobile Web Browser)
 โทรศัพท์มอ
ื ถือทีส
่ ามารถเข ้า อินเทอร์เน็ ตได ้
่
ไม่ต ้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน
Username และ Password
ใช ้

2. ต้องมีเอกสารประกอบการสม ัครบริการ LH Bank M Choice หรือไม่
ตอบ หากสมัครบริการ LH Bank M Choice ผ่านสาขาธนาคาร ต ้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1) เอกสารแสดงตน เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็ นต ้น
2) สมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีใช ้บัญชีออมทรัพย์สมัครบริการ)
้ สมุดเช็ค (กรณีใช ้บัญชีกระแสรายวันสมัครบริการ)
3) เช็ค/ใบสัง่ ซือ
3. หากลูกค้าเปิ ดบ ัญชีเงินฝากออมทร ัพย์/กระแสรายว ัน สามารถสม ัครบริการ LH Bank M Choice ในว ันที่
เปิ ดบ ัญชีได้ เลยหรือไม่
ตอบ สามารถสมัครใช ้บริการฯ ได ้ทันทีทส
ี่ าขาธนาคาร
้ ริการ LH Bank M Choice ได้หรือไม่
4. ถ้าต้องการเปลีย
่ นภาษาไทยหรืออ ังกฤษในการใชบ
ตอบ ได ้ โดยเปลีย
่ นทีเ่ มนู “การตัง้ ค่า/Setting”
้ ริการ ต้องทาอย่างไร
5. หากลืมรห ัส (PIN ต ัวเลข 6 หล ัก) เพือ
่ เข้าใชบ
ตอบ สามารถตัง้ รหัสผ่าน (PIN)ใหม่ ได ้ 2 ช่องทาง
1) แจ ้งการลืมรหัส ที่ LH Bank Call center โทร.0 2677 7111 เพือ
่ ขอรับรหัส OTP จากระบบ โดย ส่งไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีล
่ งทะเบียนใช ้บริการฯ และให ้ผู ้ใช ้บริการตัง้ รหัสผ่าน (PIN) ใหม่
2) ตัง้ รหัสผ่าน (PIN) ใหม่ ด ้วยตนเองบน LH Bank M Choice ด ้วยการยืนยันตัวตนผู ้ใช ้บริการ
้ ริการ ต้องทาอย่างไร
6. รห ัสล็อค (PIN ต ัวเลข 6 หล ัก) เพือ
่ เข้าใชบ
ตอบ แจ ้งรหัสล็อค ที่ LH Bank Call center โทร.0 2677 7111 เพือ
่ ขอรับรหัส OTP จากระบบ โดยส่งไปยัง หมายเลข
โทรศัพท์มอ
ื ถือทีล
่ งทะเบียนใช ้บริการฯ และให ้ผู ้ใช ้บริการตัง้ รหัสผ่าน (PIN) ใหม่
ั มอ
้ ริการ LH Bank M Choice สูญหายต้องทาอย่างไร
7. ถ้าโทรศพท์
ื ถือหรืออุปกรณ์ทใี่ ชบ
ตอบ แจ ้ง LH Bank Call Center โทร.0 2677 7111 เพือ
่ ลบอุปกรณ์ทใี่ ช ้งานออกจากระบบ และสามารถลงทะเบียนใช ้
งานกับอุปกรณ์ใหม่ได ้

ั มอ
8. หากเปลีย
่ นหมายเลขโทรศพท์
ื ถือทีล
่ งทะเบียนก ับบริการ LH Bank M Choice ต้องทาอย่างไร ต้อง
ยกเลิกบริการ หรือไม่
ตอบ แจ ้งเปลีย
่ นแปลงหมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือที่ LH Bank Call center โทร.0 2677 7111 เพือ
่ ทาการบันทึก แก ้ไข
ข ้อมูลในระบบ และสามารถลงทะเบียนใช ้งานกับหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ได ้
ั มอ
้ ริการ LH Bank M Choice สามารถเพิม
9. หากต้องการเพิม
่ โทรศพท์
ื ถือหรืออุปกรณ์ทใี่ ชบ
่ ได้หรือไม่ ต้อง
ทาอย่างไร
ตอบ สามารถเพิม
่ โทรศัพท์มอ
ื ถือหรืออุปกรณ์ทใี่ ช ้บริการ LH Bank M Choiceได ้
โดยเลือกเมนู “การตัง้ ค่า/Setting” และเลือกเมนู “เพิม
่ อุปกรณ์/Add device “
่ ผู ้ใช ้งานและรหัสผ่าน” เพือ
่ ผู ้ใช ้งานและ รหัสผ่าน (Username and Password)” ทีไ่ ด ้ไป
จากนัน
้ กดปุ่ ม “สร ้างชือ
่ นา “ชือ
กรอกทีโ่ ทรศัพท์มอ
ื ถือหรืออุปกรณ์ทต
ี่ ้องการใช ้งานเพิม
่

่ ผู ้ใช ้งานและรหัสผ่าน (Username and Password)”แล ้ว ชือ
่ ผู ้ใช ้งานและรหัสผ่าน (Username
เมือ
่ ผู ้ใช ้งานได ้รับ “ชือ
่ ผู ้ใช ้งานและ
and Password) สามารถใช ้งานได ้ภายใน 24 ชัว่ โมง หากเกินเวลาทีก
่ าหนดดังกล่าวจะไม่สามารถนาชือ
รหัสผ่าน (Username and Password) ไปใช ้เพิม
่ อุปกรณ์ได ้

 การทารายการ
้ ริการ LH Bank M Choiceได้เวลาใดบ้าง
1. สามารถใชบ
ตอบ สามารถใช ้บริการได ้ทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง ยกเว ้นบางรายการทีไ่ ม่สามารถทารายการได ้ดังนี้
 รายการทีไ่ ม่สามารถทารายการได ้ในช่วงเวลาระหว่าง 23.00 น. – 03.00 น.ของทุกวัน คือ
1) สมัครใช ้บริการ
2) เพิม
่ /ลบ บัญชีทใี่ ช ้บริการกับ LH Bank M Choice
่ ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์
3) ชาระสินเชือ
 รายการทีไ่ ม่สามารถทารายการได ้ในช่วงเวลาระหว่าง 21.00 น. – 06.00 น.ของทุกวัน คือ
1) ชาระค่าสินค ้าและบริการ
2. สามารถดูรายการความเคลือ
่ นไหวของบ ัญชี (Transaction History) ได้กวี่ ัน
ตอบ สามารถดูรายการความเคลือ
่ นไหวของบัญชี (Transaction History) ได ้ไม่เกิน 30 วัน
้ อ
3. สามารถบ ันทึกรายการต่างๆ ทีใ่ ชบ
่ ย (Favorite Transaction) ได้กรี่ ายการ
ตอบ สามารถบันทึกรายการโอนเงินและชาระค่าสินค ้าและบริการเป็ นรายการทีใ่ ช ้บ่อย (Favorite Transaction) รวมแล ้ว
ไม่เกิน 15 รายการ
4. วงเงินในการโอนเงินและชาระค่าสินค้าและบริการได้ว ันละเท่าไร
ตอบ วงเงินในการโอนเงินและชาระค่าสินค ้าและบริการ มีรายละเอียด ดังนี้
● โอนภายในบัญชีตนเอง โอนได ้ไม่จากัดวงเงิน
● โอนเงินไปยังบัญชีบค
ุ คลที่ 3 ภายในธนาคาร, โอนไปบัญชีตา่ งธนาคาร และ ชาระค่าสินค ้าและบริการวงเงิน
โอนรวมกันได ้ 699,999 บาทต่อวันต่อบัญชี ทัง้ นีว้ งเงินในการโอนฯและชาระค่าสินค ้าและ บริการจะรวมกับบริการ LH
Bank Speedy (Internet Banking)

1.
2.
3.
4.

รายละเอียด
โอนเงินภายในบัญชีตนเอง
โอนเงินไปยังบัญชีบค
ุ คลที่ 3 ภายในธนาคาร
โอนเงินไปบัญชีตา่ งธนาคาร
ชาระเงินค่าสินค ้าและบริการ

วงเงินโอนต่อว ันต่อบ ัญชี (บาท)
ไม่จากัดวงเงิน
699,999

5. สามารถโอนเงินไปบ ัญชีธนาคารใดบ้าง
ตอบ สามารถโอนเงินไปบัญชีตา่ งธนาคารได ้ 15 ธนาคาร ได ้แก่
ธ.กสิกรไทย
ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย
ธ.กรุงไทย
ธ.ยูโอบี
ธ.กรุงเทพ
ธ.ธนชาต
ธ.ทหารไทย
ธ.ออมสิน
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.เพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
้ งไฮ ้แบงก์กงิ้ คอร์ปอเรชัน
่
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ธ.ฮ่องกงและเซีย
ธ.ทิสโก ้
ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
ธ.เกียรตินาคิน
6. มีหล ักฐานในการทารายการผ่าน LH Bank M Choice หรือไม่
ตอบ ธนาคารจะมีหลักฐานในการทารายการผ่าน LH Bank M Choice ในรูปแบบของ e-Slip บันทึกลงในโทรศัพท์มอ
ื ถือ
เครือ
่ งทีท
่ ารายการ และมีการส่งอีเมลแจ ้งการทารายการไปยังอีเมลทีส
่ มัครใช ้บริการ นอกจากนีย
้ งั สามารถพิมพ์รายการ
โอนเงินและชาระค่าสินค ้าและบริการได ้ทีเ่ ว็ปไซต์ธนาคารทีเ่ มนู e-Service อีกด ้วย

้ ริการ LH Bank M Choice ตอนทีอ
7. สามารถใชบ
่ ยูต
่ า่ งประเทศได้หรือไม่
ตอบ ได ้ แต่หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือนั น
้ ต ้องมีการเปิ ดใช ้งานในต่างประเทศ (International Roaming)
8. เมือ
่ โอนเงินผ่าน LH Bank M Choice ตอนทีอ
่ ยูต
่ า่ งประเทศ ธนาคารจะยึดตามว ันทีข
่ องประเทศใด
ตอบ บริการ LH Bank M Choice ดาเนินการทุกอย่างตามวัน และเวลามาตรฐานของประเทศไทย
ั มอ
่ ให้ทางโทรศพท์
9. ถ้าใชง้ านตอนอยูต
่ า่ งประเทศจะได้ร ับ One Time Password (OTP) ทีส
่ ง
ื ถือเพือ
่ ทา
รายการหรือไม่
ตอบ ได ้รับ หากหมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือนัน
้ มีการเปิ ดใช ้งานในต่างประเทศ (International Roaming) ทัง้ นีห
้ มายเลข
โทรศัพท์มอ
ื ถือดังกล่าวต ้องเป็ นหมายเลขทีจ
่ ดทะเบียนในประเทศไทย
้ มายเลขโทรศพท์
ั มอ
10. การโอนเงินโดยใชห
ื ถือจาก Contact list คืออะไร
ตอบ คือการโอนเงินโดยใช ้หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือของผู ้รับโอนแทนเลขทีบ
่ ญ
ั ชี เพือ
่ ให ้เกิดความสะดวกสบายในการ
โอนเงินระหว่างบุคคลเพิม
่ มากขึน
้ โดยสามารถโอนเงินไปยังผู ้รับโอนเฉพาะผู ้ทีใ่ ช ้บริการ LH Bank M Choice ด ้วยกัน
เท่านัน
้

