พร้อมเพย์ดีเดย์วนั นี้
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
เปิ ดให้บริ การพร้อมเพย์อย่างเป็ นทางการ ก้าวสาคัญสู่การพลิ กโฉมระบบชาระเงิ นไทย
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่ ว มกัน เปิ ด บริก าร
“พร้อมเพย์” อย่างเป็นทางการ เริม่ ให้บริการรับเงินและโอนเงินทางเลือกใหม่โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ
หรือเลขประจาตัวประชาชนแทนเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากธนาคาร ในส่วนธุรกรรมระหว่างบุคคล (Person to
Person) เพิม่ ความสะดวก และประหยัด ในการรับเงินและโอนเงินให้กบั ประชาชน นับเป็ นก้าวสาคัญ สู่
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment
เพื่อวางรากฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ของประเทศไทย ได้รบั เกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธแี ถลงข่าว
ดร. สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “การทีป่ ระเทศไทยจะก้าวสู่ยคุ ไทยแลนด์ 4.0
ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจซึง่ ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนัน้ ภาครัฐจึง
มีบทบาทที่ส าคัญ ในการสนับสนุ นทุก ภาคส่ วน โดยการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศ การเปิ ดใช้บริการ “พร้อมเพย์” ในวันนี้ เป็ นพื้นฐานสาคัญที่จะช่วยเพิม่ ศักยภาพด้านการเงินของ
ประเทศ เพิ่ม ความสะดวกให้ ก ับ ประชาชน ลดอุ ป สรรคในการท าธุ ร กิ จ ส่ ง เสริม ธุ ร กิจ SMEs และ
e-Commerce ซึง่ จะนาไปสู่การเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในทีส่ ุด ขอขอบคุณทุกภาค
ส่วนทีไ่ ด้ร่วมกันพัฒนาบริการพร้อมเพย์ให้สาเร็จได้ดว้ ยดี และสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็ม
รูปแบบได้ในวันนี้”
นายอภิศ ัก ดิ ์ ตัน ติ ว รวงศ์ รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการคลัง กล่ า วเสริม ว่ า “การขับ เคลื่อ น
แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เป็ นงานที่กระทรวงการคลังให้ความสาคัญ มาก ประกอบด้วย 6
โครงการย่อ ย ซึ่งพร้อ มเพย์เ ป็ นโครงการแรก นอกจากนี้ยงั มีโครงการการขยายการใช้บตั รเดบิต และ
การติด ตัง้ เครื่อ งรับ บัต ร หรือ EDC การปรับ ปรุ ง ระบบภาษีอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ การบู ร ณาการสวัส ดิก าร
และ e-Payment ภาครัฐ การสื่อสารให้ความรูก้ บั ประชาชน และสุดท้ายเป็ นโครงการพัฒนาตลาดทุน วันนี้
บริการพร้อมเพย์สาหรับการโอนเงินระหว่างบุคคล สามารถให้ประชาชนทีร่ อ ใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้
แล้ว นอกจากนี้เราจะเริม่ เปิ ดให้นิตบิ ุคคลลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์ และจะเริม่ ให้บริการโอนเงินได้ ใ นวันที่
1 มีนาคมนี้

ปจั จุบนั การพัฒนาระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment ทีเ่ ป็ นปจั จัยสาคัญในการ
ขับเคลื่อนให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ดาเนินไปอย่างราบรื่น สะดวก ปลอดภัย รัฐบาลหวังเป็ นอย่างยิง่
ว่า โครงการ National e-Payment จะเป็ นส่วนสาคัญ ที่ช่ว ยสนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้ใ น
ระยะยาว”
ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่ งประเทศไทยเปิ ดเผยว่า “ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ธปท.) ได้ร่ ว มสนั บ สนุ น และผลัก ดัน แผนยุ ท ธศาสตร์ National e-Payment โดยรับ ผิด ชอบหลัก ใน 2
โครงการคือ โครงการพร้อมเพย์ และโครงการขยายการใช้บตั รเดบิต ในขัน้ ตอนการพัฒนาระบบพร้อมเพย์
นัน้ ทุกฝ่ายได้ให้ความสาคัญกับความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบเป็ นอย่างยิง่ ทัง้ ในส่วนของระบบกลาง
ระบบงานของธนาคารแต่ละแห่ง และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดย ธปท. ได้ตดิ ตาม ดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ รวมทัง้ ได้ซกั ซ้อมและเตรียมการให้ธนาคารต่าง ๆ สามารถดูแลและให้ขอ้ มูลแก่ผใู้ ช้บริการได้อย่าง
ถูกต้อง มีวธิ กี ารแก้ไขปญั หาได้อย่างทันท่วงที และได้มกี ารประสานความร่วมมือกันหน่ วยงานกากับดูแลอื่น
เช่น กสทช. กาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบตั เิ พื่อให้การใช้บริการพร้อมเพย์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มคี วาม
ปลอดภัยยิง่ ขึน้
จากการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานการชาระเงินต่าง ๆ นี้ ธปท. หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าปริมาณการ
ใช้ e-Payment จะเพิม่ สูงขึน้ สนับสนุ นให้การทาธุรกรรมทางเศรษฐกิจของทุกภาคส่วนดาเนินไปได้อย่าง
รวดเร็ว เพิม่ ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันให้กบั ระบบการเงินไทย”
ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “กระทรวงการคลังได้รบั นโยบายนี้มาบูรณาการ
กระบวนการทางานต่าง ๆ ดังจะเห็นจากโครงการที่ 3 เกี่ยวกับระบบภาษีอเิ ล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ปรับเปลี่ยน
วิธกี ารส่งข้อมูลและยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้เป็ นแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการคืนเงินภาษีเงินก็ได้เพิม่ ทางเลือก
ให้ส ามารถรับเงินคืนผ่ านบริก ารพร้อ มเพย์ โดยกรมสรรพากรจะโอนเงินคืนภาษี โดยใช้เ ลขประจาตัว
ประชาชนของผูม้ เี งินได้ ซึง่ ได้เริม่ ดาเนินการแล้วในเดือนมกราคมนี้
ในด้านของโครงการที่ 4 ได้มกี ารบูรณาการข้อมูลสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ให้มศี ูนย์รวมทีส่ ามารถ
ตรวจเช็คความถูกต้องครบถ้วน ก่อนการนาเงินจ่ายด้วยการใช้ e-Payment ทาให้การจ่ายเงินสวัสดิการมี
ความถูกต้องไม่ตกหล่น การโอนเงินสวัสดิการผ่านพร้อมเพย์ได้เริม่ ใช้แล้วกับสวัสดิการเงินช่วยเหลือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเงินสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และในปี น้ีจะขยายไปยังการจ่าย
เบี้ยคนชรา และเบี้ยยังชีพผู้พกิ าร เป็ นต้น การเปิ ดให้บริการพร้อมเพย์น้ี เป็ นจุดเริม่ สาคัญที่ สนับสนุ นให้
ประชาชนมีทางเลือกทีจ่ ะปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจากการใช้เงินสดมาเป็นการใช้ e-Payment

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวเสริมว่า “สมาคมธนาคารไทย และธนาคารทัง้
21 แห่ งที่เ ข้าร่ว มโครงการมีค วามยินดีและภูมใิ จที่ได้เ ป็ นส่ ว นส าคัญ ในการขับเคลื่อ นแผนยุ ทธศาสตร์
National e-Payment และขณะนี้ธนาคารทุกแห่งมีความพร้อมให้บริการพร้อมเพย์อย่างเต็มที่ โดยสามารถ
ให้ บ ริก ารโอนเงิน ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อ ตู้ ATM, Mobile Banking และ Internet Banking
ซึ่งทีมงานได้ทดสอบระบบจนมันใจว่
่ าสามารถให้บริการได้อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และรองรับ
ปริมาณธุรกรรมจานวนมากได้
ในด้านการให้บริการกับประชาชนนัน้ ได้เตรียมการทัง้ ในส่วนของ call center และพนักงานสาขา
ให้สามารถให้คาแนะนาการใช้งานและข้อควรระวังแก่ลกู ค้าได้อย่างเหมาะสม และหากมีปญั หาเกี่ยวกับการ
โอนเงินสามารถแจ้งได้ทธ่ี นาคารต้นทาง โดยสมาคมธนาคารไทยได้มกี ารกาหนดกระบวนการแก้ไขปญั หา
ให้กบั ลูกค้าทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกันไว้แล้ว ประชาชนทีต่ ้องการใช้บริการรับเงินผ่านพร้อมเพย์ สามารถมา
ลงทะเบียนผูกบัญชีดว้ ยเลขประจาตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือได้ทธ่ี นาคารทีท่ ่านสะดวก โดย
ไม่มกี าหนดปิดลงทะเบียน
หลังจากที่บริการพร้อมเพย์สาหรับบุคคลเปิ ดใช้แล้วนัน้ ต่อไปจะเข้าสู่การเปิ ดใช้ในส่วนของนิติ
บุคคล ซึ่งจะเริม่ เปิ ดให้ลงทะเบียนได้ตงั ้ แต่สปั ดาห์หน้า และให้บริการโอนเงินตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560
เป็ นต้นไป ซึ่งนิตบิ ุคคลสามารถลงทะเบียนได้ด้วยเลขประจาตัว 13 หลัก เพื่อรับประโยชน์จากบริการรับ
เงินและโอนเงิน ซึ่งจะช่วยลดขัน้ ตอน ลดต้นทุน และเพิม่ ประสิทธิภาพให้แก่องค์กร โดยสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทธ่ี นาคารทีท่ ่านสะดวก
สมาคมธนาคารไทย มันใจว่
่ าบริการพร้อมเพย์น้ีจะช่วยตอบโจทย์ให้กบั ทุกภาคส่วน ทัง้ ประชาชน,
ธุรกิจ SME, ธุรกิจขนาดใหญ่, e-Commerce รวมทัง้ หน่วยงานภาครัฐ ให้มกี ารชาระเงินทีส่ ะดวกยิง่ ขึน้ ช่วย
ลดต้นทุนการจัดการเงินสดให้กบั ประเทศ และช่วยสนับสนุนการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจทิ ลั ของประเทศไทย”
เพื่อสนับสนุ นการเปิดให้บริการอย่างเป็ นทางการในครัง้ นี้ ได้ม ีการกาหนดแผนการสื่อสารเพื่อสร้าง
การรับรูใ้ นวงกว้างทัวประเทศ
่
ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เฟสบุ๊คและยูทูป และได้
จัดเตรียมภาพยนตร์โฆษณาชุด “ภูมใิ จ ใช้พร้อมเพย์” ทีส่ ่อื ถึงความสะดวก ประหยัด และประโยชน์แก่ผู้ทใ่ี ช้
พร้อมเพย์ อีกทัง้ สะท้อนแนวคิด “การเงินยุคใหม่ คนไทยยุคดิจทิ ลั ” ที่ส่อื ถึงคนไทยที่มโี อกาสได้ใช้บริการ
ด้า นการเงิน รูป แบบใหม่ เพื่อ ก้า วเข้า สู่ ก ารเงิน ยุค ดิจ ิท ัล อย่ า งแท้จ ริง และด้ว ยความร่ว มมือ จากกรม
ประชาสัมพันธ์อนุ เคราะห์เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์เอกชน
ตัง้ แต่ วันที่ 27 มกราคม เป็ นต้นไป สมาคมธนาคารไทย คาดหวังว่า จากช่องทางดังกล่าวจะช่วยสร้างการ
รับรูใ้ ห้กบั ประชาชนทัวประเทศมาสมั
่
ครใช้บริการพร้อมเพย์เพิม่ มากขึน้ ตามลาดับ” นายปรีดี กล่าว
###

เกี่ยวกับโครงการพร้อมเพย์
พร้อมเพย์ เป็ นบริการรับเงินและโอนเงินทางเลือกใหม่ทไ่ี ด้มาตรฐานสากล ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากระบบทีใ่ ช้อยู่ในปจั จุบนั
โดยบริการพร้อมเพย์จะช่วยให้ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ สามารถโอนเงินและรับเงินได้อย่างสะดวก
ประหยัด ง่าย และปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ เพราะสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือหรือเลขประจาตัวประชาชนของผูร้ บั เงิน
แทนเลขที่บญ
ั ชีเงินฝากธนาคารได้ ทัง้ นี้ ระบบพร้อมเพย์มรี ะบบจัดเก็บและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เข้มงวด และยังมี
ระบบรักษาความปลอดภัยของแต่ละธนาคารคอยดูแลเป็ นอย่างดี
พร้อมเพย์เป็ นบริการทางเลือกให้แก่ประชาชนทุกคน โดยไม่มขี อ้ บังคับให้ลงทะเบียนแต่อย่างใด ทัง้ นี้ ผูท้ ร่ี บั เงินและ โอน
เงินบ่อยๆ ควรลงทะเบียนพร้อมเพย์ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากค่าธรรมเนียมทีถ่ ูกลงมากอย่างเห็นได้ชดั
ข้อมูลเพิ่ มเติ มสาหรับสื่อมวลชน กรุณาติ ดต่อ
เอกภพ พันธุรตั น์ โอกิลวี่ พับลิค รีเลชันส์
่ (eakkapop.panthurat@ogilvy.com) โทร 02 205 6614, 089 676 6234

