
พลิกโฉมระบบช�ำระเงินของไทยพร้อมเพย์
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย พร้อมกันเปิดบริการ 
“พร้อมเพย์ (PromptPay)” ให้บริการรับเงินและโอนเงินทางเลือกใหม่โดยใช้หมายเลข
โทรศพัท์มอืถอืหรอืเลขประจ�าตวัประชาชนแทนเลขทีบ่ญัชเีงนิฝากธนาคาร ในส่วนธรุกรรม
ระหว่างบุคคล เพิ่มความสะดวก และประหยัด ในการรับเงินและโอนเงินให้กับประชาชน 
เป็นก้าวส�าคัญสู่การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ์
แห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อวางรากฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย

 ● ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก
รัฐมนตรี ประธานในพิธีแถลงข่าว กล่าวว่า “การที่
ประเทศไทยจะก้าวสู่ยคุ 4.0 ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ดังนั้นภาครัฐจึงมีบทบาทที่ส�าคัญใน
การสนับสนุนทุกภาคส่วน โดยการจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ การเปิดใช้
บริการพร้อมเพย์ เป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพด้านการเงินของประเทศ เพิ่มความสะดวก
ให้กับประชาชน ลดอุปสรรคในการท�าธุรกิจ ส่งเสริม
ธุรกิจ SMEs และ e-Commerce ซึ่งจะน�าไปสู ่ 
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ในที่สุด”
 ● นายอภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ์ รัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงการคลัง กล่าวต่อมาว่า การขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment เป็นงานที่
กระทรวงการคลังให้ความส�าคัญมาก ประกอบด้วย  
6 โครงการย่อย ซึ่งพร้อมเพย์เป็นโครงการแรก 
นอกจากนีย้งัมโีครงการการขยายการใช้บตัรเดบติและ
การตดิตัง้เครือ่งรบับตัร (EDC) การปรบัปรงุระบบภาษี
อิ เล็กทรอนิกส ์  การบูรณาการสวัสดิการและ  
e-Payment ภาครัฐ การส่ือสารให้ความรูก้บัประชาชน 
และสดุท้ายเป็นโครงการพัฒนาตลาดทุน วันนีบ้รกิาร
พร้อมเพย์ส�าหรับการโอนเงินระหว่างบุคคล สามารถ
ให้ประชาชนที่รอใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้แล้ว
 “ปัจจบุนัการพฒันาระบบการช�าระเงนิแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment ที่เป็นปัจจัยส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ 
ด�าเนินไปอย่างราบรื่น สะดวก ปลอดภัย รัฐบาลหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ National e-Payment จะ
เป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทยได้ในระยะยาว”

 ●  ดร. วริไท สนัตปิระภพ  ผูว่้าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ได้ร่วมสนับสนุนและผลักดันแผนยุทธศาสตร์ 
National e-Payment โดยรับผิดชอบหลักใน  
2 โครงการคือ โครงการพร้อมเพย์ และโครงการขยาย
การใช้บตัรเดบติ ในข้ันตอนการพัฒนาระบบพร้อมเพย์
นั้น ทุกฝ่ายได้ให้ความส�าคัญกับความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในส่วนของระบบกลาง 
ระบบงานของธนาคารแต่ละแห่ง และการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนตวัของลกูค้า โดย ธปท. ได้ตดิตามดแูลอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งได้ซักซ้อมและเตรียมการให้ธนาคาร
ต่างๆ สามารถดแูลและให้ข้อมลูแก่ผูใ้ช้บริการได้อย่าง
ถูกต้อง มีวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และได้
มกีารประสานความร่วมมอืกนัหน่วยงานก�ากบัดแูลอืน่ 
เช่น กสทช. ก�าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อ
ให้การใช้บริการพร้อมเพย์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น
 “จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
การช�าระเงนิต่างๆ นี ้ธปท. หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าปรมิาณ
การใช้ e-Payment จะเพิม่สูงขึ้น สนบัสนนุให้การท�า
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนด�าเนินไปได้
อย่างรวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันให้กับระบบการเงินไทย”
 ●  ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวง 
การคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้รับนโยบายนี้
มาบูรณาการกระบวนการท�างานต่างๆ ดงัจะเหน็จาก
โครงการที่ 3 เกี่ยวกับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้
ปรับเปล่ียนวิธีการส่งข้อมูลและยื่นเอกสารต่างๆ ให้
เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการคืนเงินภาษีเงินได้  
เพิ่มทางเลือกให้สามารถรับเงินคืนผ ่านบริการ 
พร้อมเพย์ โดยกรมสรรพากรจะโอนเงินคืนภาษี  
โดยใช้เลขประจ�าตัวประชาชนของผู้มีเงินได้ ซึ่งได้เริ่ม

ด�าเนินการแล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมา
 “ในส่วนโครงการท่ี 4 ได้มีการบูรณาการ
ข้อมลูสวสัดกิารประเภทต่างๆ ให้มศีนูย์รวมทีส่ามารถ
ตรวจเช็คความถูกต้องครบถ้วน ก่อนการน�าเงินจ่าย
ด้วยการใช้ e-Payment ท�าให้การจ่ายเงินสวัสดิการ
มีความถูกต้องไม่ตกหล่น การโอนเงินสวัสดิการผ่าน
พร้อมเพย์ได้เร่ิมใช้แล้วกับสวัสดิการเงินช่วยเหลือ 
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเงินสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อ
เดือนธันวาคม 2559 และในปีนี้จะขยายไปยังการ 
จ่ายเบี้ยคนชรา และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ฯลฯ การเปิด
ให้บรกิารพร้อมเพย์นี ้เป็นจดุเริม่ส�าคญัทีส่นบัสนนุให้
ประชาชนมีทางเลือกท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
จากการใช้เงินสดมาเป็นการใช้ e-Payment”
 ● นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคม 
ธนาคารไทย กล่าวในตอนท้ายว่า สมาคมธนาคารไทย 
และธนาคารทัง้ 21 แห่งทีเ่ข้าร่วมโครงการมคีวามยนิดี
และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนส�าคัญในการขับเคล่ือนแผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment และขณะนี้
ธนาคารทกุแห่งมคีวามพร้อมให้บรกิารพร้อมเพย์อย่าง
เต็มที่ โดยสามารถให้บริการโอนเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ตู้ ATM, Mobile Banking และ 
Internet Banking ซึ่งทีมงานได้ทดสอบระบบจน
มั่นใจว่าสามารถให้บริการได้อย่างปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว และรองรับปริมาณธุรกรรมจ�านวนมากได้
 ในด ้านการให ้บริการกับประชาชนนั้น  
ได้เตรียมการทัง้ในส่วนของ call center และพนกังาน
สาขา ให้สามารถให้ค�าแนะน�าการใช้งานและข้อควร
ระวังแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และหากมีปัญหา 
เกี่ยวกับการโอนเงินสามารถแจ้งได้ที่ธนาคารต้นทาง 
โดยสมาคมธนาคารไทยได้มีการก�าหนดกระบวนการ
แก้ไขปัญหาให้กบัลกูค้าทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกันไว้แล้ว 
ประชาชนที่ต้องการใช้บริการรับเงินผ่านพร้อมเพย์ 
สามารถมาลงทะเบียนผูกบัญชีด้วยเลขประจ�าตัว
ประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้ที่ธนาคาร 
ที่ท่านสะดวก โดยไม่มีก�าหนดปิดลงทะเบียน
 หลังจากท่ีบริการพร้อมเพย์ส�าหรับบุคคล
เปิดใช้แล้วนั้น ต่อไปจะเข้าสู่การเปิดใช้ในส่วนของ
นิติบุคคล ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2560 และให้บริการโอนเงินตั้งแต่วันที่  

1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งนิติบุคคลสามารถลง
ทะเบียนได้ด้วยเลขประจ�าตัว 13 หลัก เพื่อรับ
ประโยชน์จากบรกิารรบัเงนิและโอนเงนิ ซึง่จะช่วยลด
ขัน้ตอน ลดต้นทนุ และเพิม่ประสทิธภิาพให้แก่องค์กร  
โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมลูเพิม่เติมได้ทีธ่นาคาร
ที่ท่านสะดวก
 “สมาคมธนาคารไทย มั่นใจว ่าบริการ 
พร้อมเพย์นี้จะช่วยตอบโจทย์ให้กับทุกภาคส่วน  
ทั้งประชาชน, ธุรกิจ SME, ธุรกิจขนาดใหญ่,  
e-Commerce รวมทัง้หน่วยงานภาครฐั ให้มีการช�าระ
เงินที่สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนการจัดการเงินสด 
ให้กับประเทศ และช่วยสนับสนุนการเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศไทย”

 พร้อมเพย์ เป็นบรกิารรบัเงนิและโอนเงนิ
ทางเลือกใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล ซ่ึงพัฒนา 
ต่อยอดจากระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยบริการ
พร้อมเพย์จะช่วยให้ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
และหน่วยงานต่างๆ สามารถโอนเงนิและรบัเงนิ
ได้อย่างสะดวก ประหยดั ง่าย และปลอดภยัมาก
ยิง่ขึน้ เพราะสามารถใช้หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื
หรือเลขประจ�าตัวประชาชนของผู้รับเงินแทน
เลขทีบ่ญัชเีงนิฝากธนาคารได้ ทัง้นี ้ระบบพร้อม
เพย์มีระบบจัดเก็บและป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
ที่เข้มงวด และยังมีระบบรักษาความปลอดภัย
ของแต่ละธนาคารคอยดูแลเป็นอย่างดี
 พร้อมเพย์เป็นบริการทางเลือกให้แก่
ประชาชนทกุคน โดยไม่มข้ีอบงัคบัให้ลงทะเบยีน
แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ที่รับเงินและโอนเงินบ่อยๆ 
ควรลงทะเบียนพร้อมเพย์ เพื่อให้ได้ประโยชน์
จากค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมากอย่างเห็นได้ชัด
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