รายชื่อผู้ให้บริการพร้อมเพย์
o ตาราง 1 รายชื่อสถาบันการเงินที่เปิดให้บริการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
o ตาราง 2 รายชื่อผู้ให้บริการทีเ่ ชื่อมโยง e-Wallet กับระบบพร้อมเพย์
o ตาราง 3 รายชื่อสถาบันการเงินที่เปิดให้บริการเรียกเก็บเงิน (Request to Pay) หรือ
บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) ผ่านระบบพร้อมเพย์
ตาราง 1 : รายชื่อสถาบันการเงินที่เปิดให้บริการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
สัญลักษณ์
ชื่อสถาบัน
1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
ธ. กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
http://www.bangkokbank.com
ธ. กรุงไทย จากัด (มหาชน)
http://www.ktb.co.th
ธ. กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
http://www.krungsri.com
ธ. กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
http://www.kasikornbank.com
ธ. เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
http://www.kiatnakin.co.th
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
http://www.cimbthai.com
ธ. ทหารไทย จากัด (มหาชน)
http://www.tmbbank.com
ธ. ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
http://www.tisco.co.th
ธ. ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
http://www.scb.co.th
ธ. ธนชาต จากัด (มหาชน)
http://www.thanachartbank.co.th
ธ. ยูโอบี จากัด (มหาชน)
http://www.uob.co.th
ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
http://www.lhbank.co.th
ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
https://www.sc.com/th/
ธ. ไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
http://www.icbcthai.com

Call center
1333
0 2111 1111
1572
0 2888 8888
0 2165 5555
0 2626 7777 กด 01
1558 กด 1 และ 9
0 2633 6000
0 2777 7777
1770
0 2285 1555
0 2359 0000
1553
0 2629 5588

2

สัญลักษณ์
ชื่อสถาบัน
2. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
http://www.tcrbank.com
3. สาขาธนาคารต่างประเทศ
ธ. ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
http://www.citibank.co.th
ธ. ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

Call center
0 2697 5454
1588
0 2353 8000

http://www.smbc.co.jp/global/bangkok

ธ. บีเอ็นพี พารีบาส์
http://www.bnpparibas.co.th
ธ. มิซูโฮ จากัด สาขากรุงเทพฯ
http://www.mizuhobank.com
ธ. ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
http://www.hsbc.co.th

0 2636 1900

ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
http://www.baac.or.th
ธ. ออมสิน
http://www.gsb.or.th
ธ. อาคารสงเคราะห์
http://www.ghb.co.th
ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย
http://www.ibank.co.th/

0 2555 0555

0 2163 2999
0 2614 4000

4. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
1115
0 2645 9000
1302

3

ตาราง 2 : รายชื่อผู้ให้บริการที่เชื่อมโยง e-Wallet กับระบบพร้อมเพย์
สัญลักษณ์
ชื่อสถาบัน
1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
ธ. กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
http://www.bangkokbank.com
ธ. กรุงไทย จากัด (มหาชน)
http://www.ktb.co.th
ธ. กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
http://www.krungsri.com
ธ. กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
http://www.kasikornbank.com
ธ. เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
http://www.kiatnakin.co.th
ธ. ทหารไทย จากัด (มหาชน)
http://www.tmbbank.com
ธ. ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
http://www.scb.co.th
ธ. ธนชาต จากัด (มหาชน)
http://www.thanachartbank.co.th
ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
http://www.lhbank.co.th
2. สาขาธนาคารต่างประเทศ
ธ. มิซูโฮ จากัด สาขากรุงเทพฯ
http://www.mizuhobank.com
3. ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จากัด
http://www.ais.co.th/mpay/
บริษัท ทรู มันนี่ จากัด
http://www.truemoney.com/
บริษัท ทีทูพี จากัด
https://t2pco.com/
บริษัท บลูเพย์ จากัด
http://bluepay.asia/
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
https://www.boonterm.com/web/index1.php
บริษัท เซ็นทรัล เจดี มันนี่ จากัด
www.dolfinthailand.com

Call center
1333
0 2111 1111
1572
0 2888 8888
0 2165 5555
1558 กด 1 และ 9
0 2777 7777
1770
0 2359 0000
0 2163 2999
1175
1240
0 2030 0089
0 2033 0080
1220
0 2255 5959

4

ตาราง 3 : รายชื่อสถาบันการเงินที่เปิดให้บริการเรียกเก็บเงิน (Request to Pay) หรือ
บริการเตือนเพื่อจ่าย (PayAlert) ผ่านระบบพร้อมเพย์
สัญลักษณ์

ชื่อสถาบัน

1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
ธ. กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
http://www.bangkokbank.com
ธ. กรุงไทย จากัด (มหาชน)
http://www.ktb.co.th
ธ. กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
http://www.krungsri.com
ธ. กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
http://www.kasikornbank.com
ธ. เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
http://www.kiatnakin.co.th
ธ. ทหารไทย จากัด (มหาชน)
http://www.tmbbank.com
ธ. ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
http://www.scb.co.th
ธ. ธนชาต จากัด (มหาชน)
http://www.thanachartbank.co.th
2. สาขาธนาคารต่างประเทศ
ธ. มิซูโฮ จากัด สาขากรุงเทพฯ
http://www.mizuhobank.com
3. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ธ. ออมสิน
http://www.gsb.or.th

Call center
1333
0 2111 1111
1572
0 2888 8888
0 2165 5555
1558 กด 1
และ 9
0 2777 7777
1770
0 2163 2999
1115

การส่งรายการ
แจ้งเตือนทั่วไป

การส่งรายการ การรับรายการ
แจ้งเตือนแบบ การแจ้งเตือน
มีรหัสอ้างอิง*

-

-
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หมายเหตุ: การแจ้งเตือนแบบมีรหัสอ้างอิง (Reference Code) เหมาะสาหรับใช้งานในภาคธุรกิจ เช่น e-Commerce และใช้ทดแทนการออก
ใบแจ้งหนี้ได้ โดยจะช่วยให้ผู้แจ้งเตือน สามารถส่งรหัสอ้างอิง เช่น ประเภทสินค้า รหัสลูกค้า รหัสธุรกรรม ไปยังผู้รับการแจ้งเตือนได้

