
พร้อมเพย์ : ไขความกระจ่าง 

โดย ผู้ช่วยผู้วา่การ สายนโยบายสถาบันการเงนิ 

12 กรกฎาคม 2559 
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โครงการ National e-Payment 

โครงการที่ 1 : ระบบพรอ้มเพย ์

โครงการที่ 2 : การขยายการใชบ้ตัร 



• พร้อมเพย์ เป็นบริการทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ  
ใชใ้นการรับเงินและโอนเงิน เป็นบริการเพิ่มจากการรับ-โอนเงินแบบเดิม 

• ทุกคนไม่จ าเป็นต้องมาลงทะเบียน แต่ผู้ที่มีการรับ-โอนเงินบ่อย ๆ ควรมา
ลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์ เพราะจะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมการโอน 
ท่ีถูกลงมาก  

พร้อมเพยค์ืออะไร 
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เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 

เลขประจ าตัวประชาชน 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

บัญชีต้นทาง 

ผู้รบัเงนิ 

ทางเลือกในการระบุผูร้ับเงิน 

ผู้โอนเงิน 

บัญชีปลายทาง 
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ภาพรวมการรับ-โอนเงิน 

การโอนเงิน
ปัจจุบัน สาขาธนาคาร Mobile Banking Internet Banking ตู้ ATM 

จะโอนเงินให้ใคร ตอ้งรู้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 

พร้อมเพย์ 
บริการทางเลือก

ใหม่ของการ 
รับ-โอนเงนิ 

Mobile Banking Internet Banking ตู้ ATM 

จะโอนเงินให้ใคร ใชเ้ลขประจ าตัวประชาชน หรือ 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ แทนได้ 

NOW 

NEW 
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ชีวิตประจ าวันแบบพร้อมเพย์ 

ประโยชน ์
• เพ่ิมทางเลือกและความสะดวก

ในการโอนและรับเงินใหป้ระชาชน 
• ลดภาระและต้นทุนในการบริหาร

จัดการและพิมพ์ธนบัตรของประเทศ   
• ดูแลประชาชนด้านสวัสดิการโดย

จ่ายเงินผ่านช่องทางพร้อมเพย์ 
• ค่าบริการถูกลงกว่าบริการโอนเงิน

แบบเดิม 



ช่องทางการโอนเงินทางอเิล็กทรอนิกส ์

Mobile 
Banking 

Internet 
Banking ATM 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารที่เลือกใช้บริการ 

มูลค่าการโอน/รายการ ค่าธรรมเนียม/รายการ 

ไม่เกิน 5,000 บาท ฟรี 

> 5,000 – 30,000 บาท ไม่เกิน 2 บาท 

> 30,000 – 100,000 บาท ไม่เกิน 5 บาท 

> 100,000 – วงเงินสูงสุดที่ก าหนด * ไม่เกิน 10 บาท 

ช่องทางการโอนเงินและค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมส าหรับการโอนเงินระหว่างบุคคล 

* วงเงินสูงสุดตามที่แต่ละธนาคารก าหนด 6 



วิธีใช้พร้อมเพย์ 
• ผู้ใช้ต้องมาลงทะเบียนเพ่ือผูกบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารนั้นเข้ากับเลขประจ าตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
• ทุกธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป  ผ่าน Mobile Banking, Internet Banking, 

ตู้ ATM และสาขาธนาคาร  โดยบางธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่ 1 ก.ค. 59 
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ตัวอย่างทางเลือกในการผูกบัญชี 



พร้อมเพย์....ใช้งานยังไง 

โอนเงิน
ให้เพื่อน 

เพื่อนยังไม่ได้ลงทะเบียน 

เพื่อนลงทะเบียนแล้ว 

ขอหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ  
เลขประจ าตัวประชาชน เพื่อโอนเงินให้ 

ขอเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  
เพ่ือโอนเงินให้ ด้วยช่องทางเดิม 

บริการ 
โอนเงินเดิม 

บริการ 
พร้อมเพย์ 

Mobile  
Banking 

ค่าธรรมเนียมถูก ไม่เกิน 5,000 บาท ฟรี 

ค่าธรรมเนียมสูงกว่า  
แต่ถ้าเป็นบัญชีธนาคารเดียวกันก็ฟรี 

การลงทะเบียนพร้อมเพย์เป็นบริการทางเลือก 
ตามความสมัครใจ แต่ผู้ทีต่้องรับโอนเงินบ่อย ๆ ก็ควรลงทะเบยีน 

เพื่อความสะดวก และผู้โอนจ่ายค่าธรรมเนียมถูกลง 9 

เริ่มให้บริการโอนเงินตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยจะโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ได้ตามช่องทางต่าง ๆ 
ของธนาคาร คือ Mobile Banking, Internet Banking และ ตู้ ATM  
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ตัวอย่างขั้นตอนการใช้งานพร้อมเพย์ของผู้โอนเงิน 
1 

เข้าสู่ระบบ Mobile Banking / 
Internet Banking  

ของธนาคารผู้โอนเงิน 

2 เลือกรายการโอนเงินด้วยบริการ
พร้อมเพย์ 

3 
เลือกบญัชีที่จะท าการโอนเงินออก 
ระบุหมายเลขโทรศัพท์มอืถือ หรือ 
เลขประจ าตัวประชาชน ปลายทาง 

และระบุจ านวนเงินที่จะโอน 
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4 
ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล  

ของผู้รับโอน และจ านวนเงินให้
ถูกต้อง  

5 ใส่รหัส OTP (รหัสความ
ปลอดภัย) 6 หลกั  

6 ยืนยันรายการ 

ตัวอย่างขั้นตอนการใช้งานพร้อมเพย์ของผู้โอนเงิน 



ผู้รบัเงนิ ผู้โอนเงิน 

Mobile 
Banking 

Internet 
Banking 

ATM 

เข้าใช้บริการโดยต้องมี  
Username / Password 
หรือบัตรและรหัส ATM ระบผุู้รบัเงนิโดยเลอืกใช้ 

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 

เลขประจ าตัวประชาชน 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ลงทะเบียนผูกบญัชี 
กับเลขประจ าตัวประชาชน  

หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

มีกระบวนการ  
KYC 

บัญช ี
ต้นทาง 

บัญช ี
ปลายทาง 

แบ
บเ

ดมิ
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ธนาคาร ก. ธนาคาร ข. 

ภาพรวมการโอน-รับโอนพร้อมเพย์ 
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ผู้รบัเงนิ ผู้โอนเงิน 

Mobile 
Banking 

Internet 
Banking 

ATM 

เข้าใช้บริการโดยต้องมี  
Username / Password 
หรือบัตรและรหัส ATM ระบผุู้รบัเงนิโดยเลอืกใช้ 

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 

เลขประจ าตัวประชาชน 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ลงทะเบียนผูกบญัชี 
กับเลขประจ าตัวประชาชน  

หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

มีกระบวนการ  
KYC 

บัญช ี
ต้นทาง 

บัญช ี
ปลายทาง 

ระบบปิด ที่ NITMX ดูแล  
ได้มาตรฐานสากล 

คนภายนอกไมส่ามารถเข้าถึงได้ผ่าน
ช่องทาง Internet ทั่วไป 

แบ
บเ

ดมิ
 

ทา
งเล

ือก
ให

ม ่

ธนาคาร ก. ธนาคาร ข. 

ความปลอดภัยของพร้อมเพย์ 

ระบบกลางให้บริการโดยบริษัท NITMX ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและดแูลใหบ้ริการระบบกลาง ATM Pool และระบบการช าระเงินระหว่างธนาคาร มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี 
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การลงทะเบียนผูกบัญชีปลอดภัยมั้ย 

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
เป็นเลขเฉพาะของทุกคน ไม่ซ้ ากัน  

มีระบบการออกเลขที่กรมการปกครอง 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
ต้องจดทะเบียนกับค่ายมือถือ และมีระบบ 

ยืนยันความเป็นเจ้าของ (กด USSD) รวมทั้ง 
มีการใช้ OTP เพื่อตรวจสอบการถือครอง 

ธปท. ออกแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนพร้อมเพย์  
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 59 

• ต้องพสิูจน์ตัวตนผู้ลงทะเบียน โดยใช้หลักฐานอย่างน้อย  
2 อย่างควบคู่กัน เช่น บัตรประชาชนและสมุดบัญชเีงินฝาก 

• ต้องพสิูจน์ความถูกต้องเชื่อถือได้ของหมายเลขอ้างอิง   
ทั้งเลขประจ าตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

• ต้องควบคุมความเสี่ยงของกระบวนการปฏิบัติงานที่
เกีย่วข้อง เช่น ตอ้งแสดงเงื่อนไขการใช้บริการและได้รับการ
ยินยอมจากลกูค้า และต้องแจ้งผลการลงทะเบยีนให้ลูกค้า
ทราบ เป็นต้น 
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ธุรกรรมถอนเงิน/โอนเงิน 
ข้ามธนาคาร 

ธุรกรรมโอนเงินข้ามธนาคาร 
ทีละหลายรายการ 
(Bulk payment) 

ธุรกรรมช าระเงินผ่าน 
บัตรเดบิตภายในประเทศ 

ให้บริการ ATM Pool 

2536 2548 2559 
เปลี่ยนช่ือ “NITMX” จะเริ่มให้บริการ “พร้อมเพย์” 

การให้บริการธุรกรรมช าระเงินของ NITMX 
• ปริมาณ 4 ล้านรายการต่อวัน 
• มูลค่า 30,000 ล้านบาทต่อวัน 

การให้บริการด้านการช าระเงินของ NITMX 
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ข้อควรระวังของประชาชนในการใช้บริการพร้อมเพย์ 

 ควรมีความระมัดระวังในการตั้งรหัส Username / Password  
ไมบ่อกรหัส Username / Password กับผู้อื่น หรือเขยีนเอาไว้ในทีเ่ปิดเผย 

 ควรระมัดระวงัรักษาอปุกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ Mobile Device ที่ใช้
เชื่อมต่อท าธุรกรรมเกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเอาไปใช้งาน 
เช่นเดียวกับการดูแลบัตรเครดิตหรือบัตร ATM  

 ผู้โอนเงนิควรเรียนรู้ ศึกษา วิธีการใช้งานอย่างปลอดภัย เช่น การตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการยืนยันการโอนเงิน  
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การใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือในการลงทะเบียน 

• หมายเลขโทรศพัท์มือถือจะต้องจดทะเบียนกับค่ายมือถือในชื่อของตนเองเพ่ือผูกกับบัญชีธนาคารที่
ต้องการลงทะเบียน  ส ำหรับผู้ที่ใช้บริกำร Mobile Banking อยู่ก่อนแล้ว สำมำรถลงทะเบียนพร้อมเพย์
โดยใช้หมำยเลขโทรศัพท์มือถือเดิมได้ เนื่องจำกได้ผ่ำนกระบวนกำร KYC แล้ว  

• ประชำชนบำงส่วนอำจใช้หมำยเลขโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในชื่อพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือใช้หมายเลข
โทรศัพท์มือถือของนายจ้าง อนโุลมให้น ามาใช้ได้ โดยต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของให้น าหมายเลข
ดังกล่าวมาลงทะเบียนได้ ทั้งนี้ เพื่อควำมปลอดภัยและให้ธนำคำรสำมำรถยืนยันตัวตนของผู้รับโอนเงินได้
อย่ำงถูกต้อง 

• นอกจากนี้ ประชาชนควรตรวจเช็คว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนได้ลงทะเบียนกับค่าย
โทรศัพท์มือถือไว้ด้วยเลขประจ าตัวประชาชนของตนเองหรือไม่  ก่อนกำรลงทะเบียนผูกบัญชีพรอ้มเพย์ 
ซึ่งเรำสำมำรถเช็คได้ด้วยตัวเอง โดยกำร กด *179*เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก#และโทรออก   
ซึ่งสำมำรถใช้ได้กับทุกค่ำยมือถือตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป   
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ค าถามที่พบบ่อย 
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ตอบค าถามข้อกังวลใจเกี่ยวกับการใช้พร้อมเพย์ 

พร้อมเพย์บังคบั 
ให้ลงทะเบียนหรือไม่ 

พร้อมเพย์เป็นระบบทางเลือก การลงทะเบียนเหมาะส าหรับคนที่ตอ้งรับโอนเงินบอ่ยๆ จะมคี่าธรรมเนียมถูกลงมาก 
ประชาชนที่ไม่ไดล้งทะเบียนก็ยังสามารถใช้ช่องทางรับโอนเงินได้ตามปกติ และจะมาลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็ได้ในอนาคต 

ท าไมต้องผูกบัญชกีับ 
เลขประจ าตัวประชาชน หรือ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

การโอนเงินผ่านพร้อมเพย์
ปลอดภัยหรือเปล่า 

ระบบพร้อมเพย์ 
ปลอดภัยแค่ไหน 

การผูกเลขที่ประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์กับเลขที่บญัชี  เป็นวิธีทีจ่ะสะดวกมากส าหรับการรับโอนเงิน 
ในทางปฏิบัติ การโอนเงินระหว่างประชาชนทัว่ไปจะใชห้มายเลขโทรศัพท์เป็น ID หลัก ส าหรับเลขประจ าตัวประชาชนนั้น 
เป็นเลขที่ไม่ซ้ าจึงใช้ระบุตัวตนของเจ้าของบญัชีได ้การโอนเงินจะได้ถูกต้อง ภาครัฐจึงใช้ส าหรับการโอนเงินภาครัฐ  เช่น 
เงินคืนภาษี เงินสวัสดกิาร 

ผู้ที่จะโอนเงินใหผู้้อื่นผา่นพร้อมเพย์ จะต้องผา่นกลไกรักษาความปลอดภัยตามปกติของช่องทางท่ีเลือกใช้อยู่แล้ว  เชน่  
ถ้าโอนผ่านระบบ ATM ก็ต้องใช้บัตร ATM กับรหัสผ่าน หรือถ้าใช้ internet banking ก็ต้องใช ้username กับรหัสผ่าน  
และรหสั OTOP นอกจากน้ี ก่อนทีจ่ะท ารายการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ได้  เมื่อ lock in เข้าไปไดแ้ล้ว จึงเลือกว่าจะโอน
เงินไปให้บคุคลอื่นผ่านหมายเลขโทรศัพท์มอืถือ หรือเลขประจ าตัวประชาชน 

ระบบพร้อมเพย์ ได้พฒันาต่อยอดจากระบบโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เป็นระบบปิดระหว่างธนาคาร 
บุคคลอืน่ไม่สามารถตอ่เข้าไปได้ผ่าน internet  ระบบรักษาความปลอดภัยจึงไมด่้อยไปกว่าระบบโอนเงินอิเล็กทรอนิกสใ์น
ปัจจุบัน 
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ตอบค าถามข้อกังวลใจเกี่ยวกับการใช้พร้อมเพย์ 
หากผู้อื่นรู้เลขประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลข
โทรศัพท์มือถือของเราแล้ว จะเอาไปโอนเงินออก

จากบัญชีเราได้หรือไม่  

ไม่สามารถท าได้ การโอนเงินออกจากบัญชีไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเดิม  
หากโอนโดยใช้ Mobile Banking หรือ Internet Banking ก็ต้องมี Username / 
Password หรือหากโอนที่ ATM ก็ต้องมีบัตร ATM และรหัส 

กรณีโทรศัพท์มือถือหาย เงินในบัญชจีะปลอดภัย
หรือไม่  

หากเราน าหมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบ 
Prepaid ไปลงทะเบียนพร้อมเพย์ และไม่ไดใ้ช้

งานแล้ว ควรท าอย่างไร  

ข้อมูลส่วนตัวจะปลอดภัยหรือไม่  

ถึงผู้อื่นจะได้ตัวเครื่องโทรศัพท์มอืถือของเราไปและทราบหมายเลข
โทรศัพท์ด้วย ก็ไม่สามารถโอนเงินออกจากบัญชีได้ เนื่องจากหมายเลข
โทรศัพท์นั้นใช้ส าหรับรบัเงิน  เว้นแตจ่ะทราบ Username / Password ซึ่งผู้ใช้
ต้องระมัดระวัง เหมือนกับที่ใช้งานบรกิารอื่น ๆ ทาง Online Banking ในปัจจุบัน   

ต้องรีบไปยกเลิกการลงทะเบียนพร้อมเพย์ทันทีเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์
ของเราในการรับเงนิได้อย่างถูกต้อง และลงทะเบียนหมายเลขใหม่หากยังต้องการใช้
บริการพร้อมเพย์อยู ่

ข้อมูลส่วนตัวมีความปลอดภัย ธนาคารหรือ NITMX ไม่สามารถน า
ข้อมูลลูกค้ามาเปิดเผยหรือขายต่อได้ โดยมีกฎหมายควบคุมอยู่ และ ธปท. มี
การตรวจสอบสม่ าเสมอ 
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ตอบค าถามข้อกังวลใจเกี่ยวกับการใช้พร้อมเพย์ 

พร้อมเพย์มีกฎหมายรองรับ
หรือไม่ 

กฎหมายที่รองรับธุรกรรมการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นกฎหมายชุดเดียวกับที่รองรับธุรกรรมโอนเงินอเิล็กทรอนิกส์
ในปัจจุบัน ในกรณีที่มปีัญหา เช่น การโอนผดิ สถาบันการเงินมีกระบวนการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอยู่แล้ว
เหมือนกับในปจัจุบัน 

ประชาชนที่จะใช้บริการต้อง
เตรียมพร้อมอย่างไร 

ประชาชนจะตอ้งศึกษาและท าความคุ้นเคยกับบริการโอนเงินอิเล็คทรอนิกสก์่อนท่ีจะใชบ้ริการพร้อมเพย์ เช่น จะต้องเก็บ
รักษารหัสผ่านในการใช้บริการให้ดี  จะต้องแน่ใจว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผูกบัญชีไว้เป็นหมายเลขที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบัน 
และต้องรักษาอุปกรณ์ที่ใช้งาน (เช่น โทรศัพท์มือถือ และ Mobile Device) ให้ปลอดภัย เป็นต้น 
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สะดวก  มั่นใจ  ปลอดภัย  ใช้พร้อมเพย์ 

เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป 
ลงทะเบียนผูกบญัชีกับเลขประจ าตัวประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถอื 

(บางธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต ่1 ก.ค. 59) 

“พร้อมเพย์ – PromptPay” 

ช่องทางการโอนเงิน 

Mobile 
Banking 

Internet 
Banking ATM 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารที่เลือกใช้บริการ 
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เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป 
ลงทะเบียนผูกบญัชีกับเลขประจ าตัวประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถอื 

(บางธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต ่1 ก.ค. 59) 

“พร้อมเพย์ – PromptPay” 

เริ่มใหบ้ริการโอนเงินระหวา่งบคุคล ได้ตั้งแต่ 31 ต.ค. 59 เป็นต้นไป  
ด้วยค่าธรรมเนียมใหม ่

มูลค่าการโอน / รายการ ค่าธรรมเนียม / รายการ 
ไม่เกิน 5,000 บาท ฟร ี

มากกว่า 5,000 – 30,000 บาท ไม่เกิน 2 บาท 
มากกว่า 30,000 – 100,000 บาท ไม่เกิน 5 บาท 

มากกว่า 100,000 – วงเงินสูงสุดที่ก าหนด* ไม่เกิน 10 บาท 

ช่องทางการโอนเงิน 

Mobile 
Banking 

Internet 
Banking 

* วงเงินสูงสุดตามที่แต่ละธนาคารก าหนด 

ATM 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารที่เลือกใช้บริการ 25 


