---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สํา นั กงาน กสทช. จั บมือ AIS และธนาคารกรุ งเทพ พัฒนาระบบการพิ สู จน แ ละยื นยั นตั วตนด วยรู ปแบบ
บัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนที่ แทนบัตรประจําตัวประชาชน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.)
รวมกับ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด (เอไอเอส) และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รวมลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนดวยรูปแบบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกส
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือที่เรียกในชื่อ “แทนบัตร” ซึ่งเปนระยะทดสอบ ณ สํานักงาน กสทช.
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปดเผยวา ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนดวยรูปแบบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือที่เรียกในชื่อ “แทนบัตร” เปนความรวมมือระหวางสํานักงาน กสทช. กับภาคอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม และธนาคารพาณิชย ที่จะพั ฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก สใหมีความน าเชื่อถื อ สะดวก ปลอดภั ย
และสอดรับกับพฤติกรรมของคนในยุคดิจิทัล
นายฐากร เปดเผยเพิ่มเติมวา ความรวมมือในครั้งนี้ สํานักงาน กสทช. จะลงทุนแพลตฟอรมระบบการพิสูจนและ
ยืนยันตัวตนเพื่อใหมีการใชบัตรประจําตัวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทมือถือ โดยเมื่อจัดทําระบบแลวเสร็จ จะมี
การสรางแอปพลิเคชันในชื่อวา “แทนบัตร” โดยในระยะทดสอบนี้ลูกคาของเอไอเอสตองมีการสมัครเพื่อขอใชงาน และ
แอปพลิเคชันนี้จะออกคิวอารโคดสวนบุคคล เพื่อใชบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทมือถือ ซึ่งจะสามารถนํามายืน่
ใหธนาคารกรุงเทพใชพิสูจนยืนยันตัวบุคคล กอนการดําเนินธุรกรรมตาง ๆ กับธนาคารกรุงเทพตอไป โดยสํานักงาน กสทช.
จะมีการหารือกับธนาคารแหงประเทศไทยเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการพิสูจนและยืนยันตัวตนในเรื่องนี้ และเตรียม
ความพรอมสําหรับการดําเนินการตาม ราง พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งกําลังจะมีผลบังคับใชเพื่อใหบัตร
ประจําตัวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือคิวอารโคดนี้ สามารถนํามาใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนไดในอนาคตตอไป
“ปจจุบันฐานขอมูลของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่มีความแมนยําสูงขึ้นจากการดําเนินนโยบายเรื่องการลงทะเบียน
ซิมดวยระบบตรวจสอบอั ตลั กษณ ทั้ งชื่ อ นามสกุล ที่อยูปจจุบัน และเบอรโทรศัพท ซึ่งสํานักงาน กสทช. เล็งเห็น
ความสําคัญในการผลักดันการใชประโยชนของขอมูลรวมกันระหวางสองอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเรือ่ งการพิสจู นและยืนยัน
ตัวตน และการนํานวัตกรรมใหมๆ มาพัฒนาแทนการใชบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งระบบที่สํานักงาน กสทช. จะพัฒนาขึ้น
โดยมีเอไอเอส และธนาคารกรุงเทพนําไปทดลองใหบริการประชาชนนี้ สามารถมั่นใจไดวาขอมูลของประชาชนจะถูกใชงาน
อยางปลอดภัยและเปนการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย” นายฐากร กลาว
นายกอกิจ ดานชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กลาววา โครงการดังกลาวนี้ สํานักงาน กสทช. เปนผูลงทุนและพัฒนา
ระบบเพื่อทดลองการใหบริการ รวมทั้งกําหนดมาตรฐานดานเทคนิคในเรื่องตางๆ โดยเอไอเอส และธนาคารกรุงเทพ จะมี
การตอเชื่อมบริการของตนเขากับระบบนี้ ซึ่งภายใต MOU จะมีการทดลองและพัฒนาบริการที่นาสนใจออกมาเปนระยะๆ
ใหกับประชาชน ทั้งนี้ แผนการในอนาคตสํานักงาน กสทช. จะมีการหารือกับผูประกอบการโทรคมนาคม ธนาคาร และ

หนวยงานภาครัฐอื่นที่มีความสนใจ เพื่อพัฒนาบริการใหประชาชนไดใชงานอยางทั่วถึงและมีการใหบริการที่หลากหลาย
โดยเบื้องตนคาดวาระบบของสํานักงาน กสทช. และบริการของเอไอเอส และธนาคารกรุงเทพจะสามารถเริ่มทดสอบการใช
งานไดภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2562
นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กลาววา เปนโอกาสที่ดีที่ธนาคาร
กรุงเทพไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบดังกลาว เนื่องจากการใหบริการทางการเงินนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองสามารถยืนยันตัวบุคคลของลูกคาไดอยางถูกตอง เพื่อความปลอดภัยในการทําธุรกรรม ขณะเดียวกันยังตอกย้าํ ความ
นาเชื่อถือของสถาบันการเงิน ตั้งแตการเริ่มตนเปดบัญชีก็จะตองมีการทําความรูจักลูกคา (Know Your Customer)
ตลอดจนการทําธุรกรรมตางๆ แตละครั้งก็ตองมีการยืนยันตัวตนกอนทํารายการ เปนตน
“ทิศทางพฤติกรรมลูกคาในปจจุบันเปนยุคแหงโมบายอินเทอรเน็ต สําหรับธนาคารกรุงเทพ ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบริการดานการเงินรูปแบบใหมๆ อยางตอเนื่อง พรอมกาวเขาสูย คุ การเปลีย่ นผานจากสังคม
ไรเงินสดสูธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาผูใชบริการไมวาจะเปนรายบุคคล
ผูประกอบการภาคธุรกิจตางๆในโครงการแทนบัตร รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งภายใตความรวมมือการพัฒนาและ
วางรากฐานระบบ Mobile ID ครั้งนี้ ในระยะแรกธนาคารนาจะสามารถเริ่มทดลองระบบ Mobile ID ผานบริการ ที่
โครงการฯ คัดเลือก เชน การผูกเบอรโทรศัพทที่ลูกคาเขามาเปดบัญชีเงินฝาก ไดประมาณกลางปนี้ และคาดวาจะสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมาย หลังจากนั้นทุกฝายจะรวมกันประเมินผลและวางแผนรวมกันสําหรับการดําเนินการในระยะถัดไป
ตอไป” นายจรัมพร กลาว
นายวีรวัฒน เกียรติพงษถาวร หัวหนาคณะผูบริหารดานธุรกิจสัมพันธและองคกร บริษัท แอดวานซ อินโฟร
เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ในฐานะผูรับมอบอํานาจ บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด กลาววา
บริษัทฯมีความมุง มั่นในการขยายบทบาทสูการเปน Digital Platform เพื่อประเทศไทยอยางตอเนื่อง ดวยการเปดใหทุกกลุม
ที่เกี่ยวของเชื่อมตอผาน Digital Platform และทํางานรวมกันในลักษณะของ Ecosystem เพื่อกอใหเกิดพลังในการขยายขีด
ความสามารถสรางสรรค Innovation หรือบริการ Digital ใหมๆใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม เชนเดียวกับโครงการพัฒนา
ระบบการพิสูจนและยืนยันตัวตนดวยรูปแบบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (แทนบัตร) ระยะทดสอบใน
ครั้งนี้ ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสํานักงาน กสทช. และธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่จะรวมกันพัฒนานวัตกรรมใหมๆ
ในการให บริ การธุ รกรรมอิเล็ กทรอนิ กส กั บลู กคาของเอไอเอส และธนาคารกรุ งเทพ เพื่ อสนับสนุ นการทํ าธุ รกรรม
อิเล็กทรอนิกสของประชาชน และหนวยงานตางๆ ไดอยางสะดวก ปลอดภัย และเปนการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
โดยความรวมมือดังกลาวจะชวยสรางประสบการณการใหบริการในรูปแบบ Digital ใหมๆ ใหกับลูกคาของเอไอเอส
และธนาคารกรุงเทพในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยในชวงระยะทดสอบจะเปดใหบริการใน 2 รูปแบบ คือ
1. ลูกคาเอไอเอสใช”แทนบัตร” ซึ่งเปนการผูกเบอรโทรศัพทที่ลูกคาเขามาเปดบัญชีเงินฝากที่สาขา ซึ่งสามารถชวย
ลดขั้นตอนการกรอกเอกสารไดและชวยยืนยันความเปนเจาของในเบอรโทรศัพทของลูกคา
2. ลูกคาเอไอเอสใช “แทนบัตร” ในการเขารวมโครงการ CSR ของธนาคารกรุงเทพ เชนการ Booking ไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
ซึ่งบริการดังกลาวคาดวาจะสามารถเริ่มเปดใชงานชวงระยะทดสอบไดภายในไตรมาสที่ 2 ของป 2562 โดยความ
รวมมือในครั้งนี้ถือเปนการสงเสริมนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนใหใชดิจิทัลไอดีในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดิจิทัล
ของประเทศอีกดวย
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