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Digital Government  
บริการแก่ภาคธรุกิจและประชาชนผ่านช่องทางดิจิทลั 
• Online Service Platforms 
   - Information One Stop Service 
   - Government Mobile Application 
• Document Exchange System ระหว่างหน่วยงานภาครฐั 

(e-Document) 
 

Digital Banking/ Payment 
บริการทางการเงินผ่านเทคโนโลยีสมยัใหม่ (Anywhere Anytime) 
ได้แก่ Digital Banking หรือ Mobile Banking/Payment  เช่น  
 

• Video Advisory Services 
• Self-Automated Terminal 

Digital Business 
เทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการท าธรุกรรม Straight-Through Processing  
• e-Procurement 
• e-Tracking 
• e-Inventory/ e-Fulfillment  
 

ธนาคาร/ 
Non-bank 

 

ธรุกิจ 

Payment 
Systems 

ภาครฐั 
 

มีประสิทธิภาพ 
ถกู 

มัน่คงปลอดภยั 

ปลอดภยั 

ตรงความต้องการ 

ดี 

Payment  Systems 

บรกิาร 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ความรู้
ความเขา้ใจ 

• e-Invoicing/ 
• e-Payment/ EIPP 
• e-Receipt/ e-Tax Invoice 

•     Online Banking Application 
•     Contactless Mobile Payment 

1. ความส าคญัของระบบการช าระเงิน 
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ตวัอย่าง Digital Government ของ European Union  

• Points of Single Contact 

• Online e-government portals :  

– Information on rules & 
regulations 

– Online license application & 
document submission 

– One single point for different 
EU countries. 

European Union’s Point of Single Contact 
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ผูผ้ลิต 

Visions ยกระดบัวงจรการค้าตัง้แต่ต้นน ้าถงึปลายน ้าด้วย e-Business เพื่อพฒันาความสามารถในการแข่งขนัของธรุกิจทัง้ภายในประเทศและการเช่ือมโยงกบัต่างประเทศ 

“Economy of Speed” 
Straight-Through Processing (e-Business /e-Payment / e-Tax Invoice) End State 

ภาคการผลิต  
(Production) 

ภาคการขนส่ง 
(Logistics) 

ภาคการขาย /จดัจ าหน่าย 
(Sale & Marketing) 

ธรุกิจ 

e-Business 

ผูซ้ื้อ 

ผูข้าย ผูบ้ริโภค 

Wholesalers Retails 

Retails Consumer 

e-Invoicing 
- สะดวกในการ
ติดต่อซ้ือขาย
สินค้าและบริการ 

(ใบรบัอิเลก็ทรอนิกส์ 
/ใบก ากบัภาษี) 

- ลดต้นทุนการพิมพ ์ 
   จดัเกบ็เอกสาร 

e-Tracking 
-  เช่ือมโยง /แลกเปล่ียนข้อมลูแบบ Real-time 

GPS e-Procurement 
- Strengthen supplier ties 
- Leaner value chain 
-Faster 
-Cost Saving 
 

e-Commerce 
- ขยายช่องทางจดัจ าหน่าย 

e-Marketing 
- Wider prospect reach & 24*7 
- Increased interactivity 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการเคล่ือนย้าย /     
   จดัเกบ็ /กระจายสินค้า 

e-Inventory 

กระบวนการภาคธรุกิจ 

(กระบวนการภาคธรุกิจ 
ทางอิเลก็ทรอนิกส)์ 

การพฒันา e-Business เพ่ือเสริมศกัยภาพของภาคธรุกิจ 

Electronic Invoice Presentment 
and Payment: EIPP 

-  สามารถตรวจสอบใบแจ้ง
หน้ีและช าระเงินได้ทนัที 

e-Receipt / 
e-Tax Invoice  

- Increased Cash Flow 

(การช าระเงินทาง 
อิเลก็ทรอนิกส์) 

e-Payment 

ธนาคาร/  
Non-Bank 

ภาครฐั 
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แนวโน้มอนาคต 

บริการปัจจบุนั 

Goverment 

SMEs/ 

Corporate 

  Cards Payment + POS 

 

  Basic Internet /  Mobile Banking 

 

  Basic e-Wallet 
 
 Branch/ ATM 

 
 

 Cash   

 

 Cheque + Document paper 

  Peer –to- Peer Payment via Mobile   

 

 

 

 

One-stop Bill  

Presentment & Payment 
 

 

 

- Mobile No. 

- E-money  to 

Other Telco 

200   THB 

Pay 

Bank/ 

Telco 
Rural Area 

City 

Branch

ATM 

ยกระดบัวิถีชีวิตของประชาชน
ให้เข้าถึงบริการทางการเงิน ได้
สะดวก รวดเรว็ ตอบสนองไลฟ์
สไตล ์ในอนาคต 

- โอน/รบัโอน 
- จ่ายบิล 
- ฝากเงิน 
- ขอสินเช่ือ 

 Touchpoint / Banking Agent / Telco Agent 

End State 

Individual 

“Any where, Any time, Any device” 

 แนวโน้มการให้บริการ Digital Banking/ Payment 

ยกระดบัการให้บริการ
ภาคธรุกิจและประชาชน
ด้วยการให้บริการท่ี
รวดเรว็ เช่ือมโยงผา่น
ช่องทาง Digital  

 Cash   

 Cheque + Document paper 

Card & Cardless  

Payment via Mobile  

 

 

 

 

 

 

 

 B-to-B, Straight-Through-Processing (STP),  

Pay 
NFC / QRcode 

Sales Check-Out 

XX THB Pay 

 E-commerce 

 M-commerce 

e-Government Services 

Single Online  Service Portal  

 

 

 

 

 

 

 

Government 

Portal 

E-cheque 

e-Tax invoice e-Payment e-Invoicing 

เสริมศกัยภาพและสร้างโอกาส
ทางธรุกิจโดยการขยายช่องทาง
การค้า/การช าระเงินทาง
ออนไลน์ทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และยกระดบัวงจร
การค้าตัง้แต่ต้นน ้าถึงปลายน ้า  
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ท่ีมา: Mckinsey on Payments, Volume 8, Number 22, October 2015  

สดัส่วนของธรุกิจ Fintech ในต่างประเทศ 

แนวโน้มพฒันาการด้านการช าระเงินในต่างประเทศ  
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2. บทบาทของ ธปท. ด้านระบบการช าระเงิน 

มีประสิทธิภาพ ถกู    ดี    ปลอดภยั มัน่คงปลอดภยั 
ตรงความต้องการ 

เสถียรภาพ 
ระบบการช าระเงิน สงัคม 

ธรุกิจ 

ต่างประเทศ 

ภาครฐั 

เทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ 

ก าหนดนโยบาย 
เพ่ือส่งเสริม พฒันา 
ระบบการช าระเงิน 

(Policy Maker) 

ก ากบัดแูล 
ระบบและผูใ้ห้บริการ

การช าระเงิน 
(Regulator) 

ด าเนินการ 
ระบบการช าระเงิน 

ท่ีส าคญั 
(Operator) 
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ผูว้่าการ ธปท. 
(ประธาน) 

รองผูว้่าการ ธปท. 1 
(รองประธาน) 

รองผูว้่าการ ธปท. 2 

ประธานสมาคม
ธนาคารไทย 

ผูท้รงคุณวุฒ ิ1 

ผูท้รงคุณวุฒ ิ2 

ผูท้รงคุณวุฒ ิ3 

เลขานุการ อ านาจหน้าท่ี 
รบัผิดชอบการวางนโยบายเกีย่วกบัระบบการช าระเงินที ่ธปท. ก ากบัดแูลและ 
ระบบการหกับญัชีระหว่างสถาบนัการเงินเพือ่ให้เกิดความปลอดภยัตลอดจน 
ด าเนินไปด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บทบาทของ ธปท. ด้านระบบการช าระเงิน 

คณะกรรมการระบบการช าระเงิน (กรช.) 

(1) Policy Maker 
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สภาพปัจจบุนัของกฎหมายและการก ากบัดแูลด้านระบบการช าระเงินและ e-Payment  

พ.ร.บ. ธปท.  

• BAHTNET 

• ICAS 

• พ.ร.บ. ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์
• พ.ร.ฎ.  e-Payment 
• รา่ง พ.ร.ฎ. e-Payment (SFI) 
 
 
 
 

ปว. 58 

- e-Money           - e-Payment 
- Switching         - Clearing  
- Settlement       - Bill Payment 
- EDC Network   - Credit card Network 

ก.  ICT + คธอ.   ธปท. 

พ.ร.บ. สง. 

ก. คลงั  

 

• e-Money 

• Credit Card  

 

•  e-Payment  

•  e-Money  

รา่ง พ.ร.บ. 
Finality  

 

•  Systemic Risk  

•  Cross Border  
Payment (CLS)  

 

ธปท. ท าหน้าท่ีก ากบัดแูล 

แรงผลกัจากภายใน  
• กฎหมายหลายฉบบั 
• ยงัขาดหลกัการท่ีส าคญั (สากล)  
     -  Payment Finality     
     -  คุ้มครอง Float  
     -  คุ้มครองหลกัประกนัเพื่อการช าระดลุ  

แรงผลกัจากภายนอก  
• Digital  Economy  
    - ปรบัแก้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

o พ.ร.บ. Digital  
• ความต้องการของภาคธรุกิจ 
• นวตักรรมใหม่ๆ  

เหตผุล/ความจ าเป็นในการยกรา่งพระราชบญัญติัระบบการช าระเงิน   

Payment  Systems  Act  

-   สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล  
-   เอื้อต่อการพฒันา Infrastructure 
 -   ส่งเสริมธรุกิจ  e-payment   

2. บทบาทของ ธปท. ด้านระบบการช าระเงิน 
(2) Regulator 
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1. ยกระดบัระบบการช าระเงิน 
ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 

2. มีกฎหมายก ากบัดแูลท่ีเป็น
เอกภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดแูลเสถียรภาพระบบการช าระเงิน  

3. การก ากบัดแูลท่ียืดหยุ่น  
เอ้ือต่อนวตักรรมใหม่ ๆ 

4. เสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนั 
พฒันาระบบการช าระเงินสู่ภมิูภาค 

• คุม้ครอง Payment Finality : รายการโอนเงนิทีส่ าเรจ็ตามหลกัเกณฑข์อง
ระบบแลว้จะไมถู่กเพกิถอนได ้

• คุม้ครองหลกัประกนัในการช าระดุล ไมใ่หถู้กบงัคบัเป็นทรพัยส์นิทีต่อ้งช าระ
คนืแก่เจา้หนี้กรณทีีส่มาชกิถูกพทิกัษ์ทรพัย ์หรอืลม้ละลาย 

• คุม้ครองเงนิรบัล่วงหน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารไดร้บัจากผูใ้ชบ้รกิาร (Float) เช่น ธุรกจิ 
e-money กรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารถูกพทิกัษ์ทรพัยห์รอืลม้ละลาย  

• รวบรวม กม. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการช าระเงนิมาอยู่ทีเ่ดยีวกนั ใหเ้ป็น
เอกภาพ  ไดแ้ก่ ปว. 58 (e-money) พ.ร.ฎ  e-Payment  

• เพื่อลดความซ ้าซอ้นที่ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการส่งเสรมิการแขง่ขนั 

• ใชห้ลกัการก ากบัเหมอืนต่างประเทศ คอื การก ากบัจะเน้นไปทีบ่รกิารทีม่ ี
ผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้งเพื่อคุม้ครองผูบ้รโิภคและดแูลความเสีย่ง
ต่อระบบการเงนิและระบบการช าระเงนิโดยรวม 

• มหีลกัการก ากบัทีค่่อนขา้งยดืหยุน่ สามารถก าหนดหลกัเกณฑใ์หส้อดคลอ้ง
กบัขนาดของธุรกจิและไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการเกดินวตักรรมใหม ่ๆ   

• สรา้งความเชื่อมัน่และสนับสนุนธุรกรรมการช าระเงนิในรปูแบบต่าง ๆ 
คุม้ครองผูบ้รโิภค ใหม้บีรกิารทีป่ลอดภยั ไดม้าตรฐาน เชื่อถอืได ้ 

• ส่งเสรมิศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศ และ สนบัสนุนนโยบาย Digital 
Economy ของรฐับาล 

  ประโยชน์ของการมีกฎหมายระบบการช าระเงิน  

2. บทบาทของ ธปท. ด้านระบบการช าระเงิน 
(2) Regulator (ต่อ) 



(3) Operator 

Development Operate & Services 

BAHTNET : Bank of Thailand Automated High Value Transfer Network 
ICAS : Imaged Cheque Clearing and Archive System 
BOT-EFS : Bank of Thailand Electronic Financial Services 

•and 

Payment Systems Infrastructures  

As Registrar and Paying agent  
for government debt securities 

2. บทบาทของ ธปท. ด้านระบบการช าระเงิน 
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โครงการ National e-Payment 
• ระบบการช าระเงินแบบ Any ID, การขยายการใช้บตัร, 

ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, e-Payment ภาครัฐ 
และการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ e-Payment 
 (ประชาชน,ธุรกิจ,รัฐ) 

การพัฒนาบริการช าระเงินรายย่อย รองรับภาคธุรกิจภาครัฐ ประชาชน 

• ช่องทางช าระเงินที่หลากหลายรองรับ e-Commerce/ m-Commerce 
(ประชาชน,ธุรกิจ,ภาครัฐ) 

 

 

 

 

• บริการผ่าน Mobile ที่สะดวกรวดเร็ว  
(QR code, เบอร์มือถือ) (ประชาชน,ธุรกิจ) 

• ใช้เครื่องรับบัตรร่วมกันและกระจายเครื่องรับบัตร 
(ประชาชน,ธุรกิจ,รัฐ) 

• แนวทางลดการใช้เช็ค (การปรับโครงสร้างกลไกราคา/  
e-Cheque) (ประชาชน,ธุรกิจ,) 

ด้านต่างประเทศ 

• การช าระเงินระหว่างประเทศ รองรับการค้า แรงงาน ท่องเที่ยว 
(ประชาชน,ธุรกิจ) 

ด้านกฏหมาย 

• กฎหมายระบบการช าระเงิน  (Payment System Act) 
ที่เอ้ือต่อการก ากับดูแลและพัฒนาระบบช าระเงิน  
(ประชาชน,ธุรกิจ,รัฐ) 

(Payment Systems Roadmap) 

อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต  

• ระบบกลางที่รองรับการโอนเงินข้าม 
ธนาคาร (NITMX) (ประชาชน,ธุรกิจ,รัฐ) 

• มาตรฐาน Barcode รองรับการช าระเงิน
ของภาคธุรกิจ (ประชาชน,ธุรกิจ) 

• เชื่อมโยงระบบช าระเงินระหว่างประเทศ
อาเซียน (ประชาชน,ธุรกิจ) 

• ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพ (ICAS) 
ลดเวลาการเรียกเก็บเช็คเหลือ 1 วัน  
(ธุรกิจ,รัฐ) 

• มาตรฐานกลางข้อความช าระเงินระหว่าง
สถาบันการเงินกับภาคธุรกิจ (NPMS)  
(ธุรกิจ,รัฐ) 

• กฎเกณฑ์ดูแลธุรกิจบริการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ประชาชน,ธุรกิจ) 

 

 

 

 
• ระบบ ICAS ครอบคลุมท่ัวประเทศ (ธุรกิจ,รัฐ) 

• มาตรการจัดการความเสี่ยงจากการช าระดุลสุทธิ 
พร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต (Securities 
Requirement for Settlement: SRS)  
(ธุรกิจ,รัฐ) 

• ส่งเสริมการจัดตั้ง Industry Body เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันและ share 
cost (ประชาชน,ธุรกิจ,รัฐ) 

• การปรับเปลี่ยนบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มให้เป็น 
ชิปการ์ด (Chip card) (ประชาชน) 

• การก าหนดร่างแนวปฏิบัติ QR code ส าหรับ 
การช าระเงิน (ประชาชน,ธุรกิจ) 

• การก าหนดร่างแนวนโยบาย ธปท. เรื่อง การเสริมสร้าง
ความเชื่อม่ันการช าระเงินโดยอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 

• การพัฒนาข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีจ าเป็นต่อธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
การซื้อขายสินค้าและบริการ (Trade Service 
Message Standard) (ธุรกิจ,รัฐ)  
 

 

วางรากฐานระบบการช าระเงิน 
ที่ส าคัญ 

สร้างความร่วมมือระหว่าง Stakeholder
เพ่ือส่งเสริมการใช้ e-Payment 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการช าระเงนิ
เพื่อสนับสนนุธรุกรรมทางเศรษฐกิจ 

บริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่สนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

Roadmap ฉบับ 3 (55-59) 
 

Roadmap ฉบับ 2 (50-53) 
 

Roadmap ฉบับ 1 (45-47) 
 

Mobile  
Debit Card  
Credit Card  
Internet 
Banking 
E-money 

Pay 
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3. การด าเนินการของ ธปท. ในการส่งเสริมและพฒันาระบบการช าระเงิน 

แผนกลยุทธร์ะบบการช าระเงิน 
Moving Forward 



เป้าหมาย :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบช าระเงินของประเทศ ใหเ้ป็นแบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร 
รองรับการโอนเงิน รับจ่ายเงินระหว่างประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ รวมถึงบูรณาการระบบภาษี และ 
รวมศูนย์จ่ายเงินสวัสดิการของภาครัฐ 
 

ภาค
ประชาชน 

ภาคธุรกิจ 
 

ภาครัฐ 
 

ระบบช าระเงิน 
e-Payment 

• เข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน (ฝากถอนโอนช าระเงิน)  
ได้สะดวก ค่าใช้จ่ายต่ า ทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล 

• แม้อยู่ในพื้นทีห่างไกลยังสามารถใช้บัตรซ้ือสินค้าได้ ไม่ต้องพกเงินสด  
    ชีวิตสะดวก ปลอดภัยไม่ต่างกับคนในเมือง 

• รับจ่ายเงินได้สะดวก ต้นทุนต่ า ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

• เพิ่มความสะดวกในการท าธุรกิจ (ease of doing 
business) และให้บริการลูกค้า 

• ลดภาระการจัดการเอกสารเกี่ยวกับภาษี โดยใช้
ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

• มีฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยสามารถให้                    
ความช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ไม่รั่วไหล 

• การรับจ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ลดโอกาสทุจริต 

• เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  
   ขยายฐานภาษี 

• ผู้มีรายได้น้อยได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือ
ถูกต้อง รวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ประโยชน ์

4. แผนยทุธศาสตร ์National e-Payment ของรฐับาล 
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1) ข้อมูลช าระเงิน 

2) ข้อมูลธุรกรรม 

3) ข้อมูลภาษี 

โครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบการช าระเงิน 

1. Any ID 

Card 

2. ขยายการใช้บัตร 

VAT, WHT,  
e-Tax Invoice 

3. ภาษีอิเลก็ทรอนกิส ์

สวัสดิการ/เงินช่วยเหลือ 
การรับจ่ายเงินภาครัฐ 

4. e-Payment ภาครัฐ 

ส่งเสรมิการเข้าสู่  
e-Payment 

5. ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้และให้ Incentive 

• ระบบการโอนเงินแบบ Any ID : 5 ประเภท ID ได้แก่ เลขท่ีบัตรประชาชน, เลขท่ีบัญชี
ธนาคาร, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, e-Wallet ID และ e-Mail Address 

• ลดข้อจ ากัดของระบบปัจจุบัน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ 
• อ านวยความสะดวกให้ประชาชน ธุรกิจ และรัฐบาล  

• ส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตแทนเงินสด 
• ขยายจุดรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทั่วถึง 
• เป็นช่องทางจ่าย / ใช้เงินสวัสดิการ 

• ได้ข้อมูลภาษีมาพร้อมข้อมูลช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยขยายฐานภาษี 
• ส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าและน าส่งเอกสารพาณิชย์ 

• จ่ายสวัสดิการภาครัฐแก่ประชาชนโดยใช้เลขที่บัตรประชาชน 
• บูรณาการฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย 
• รับจ่ายเงินภาครัฐด้วย e-Payment 

• ทุกหน่วยงานร่วมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน เพื่อส่งเสริมการใช้ e-Payment 
• ภาครัฐออกมาตรการจูงใจ เพื่อกระตุ้นการใช้ e-Payment แทนเงินสดและเช็ค 

4) ข้อมูลสวัสดิการ 

โครงการภายใต้แผนยทุธศาสตร ์National e-Payment 
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การด าเนินการภายใต้โครงการ Nationale –Payment 
และบทบาทของ ธปท. 

16 



17 

คณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยทุธศาสตร์ National e-Payment 

คณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment 

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน 

โครงการระบบการช าระ
เงินแบบ Any ID และ 
การขยายการใช้บัตร 

(ผว. เป็นประธาน) 

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน 

โครงการระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนกิส ์

(อธิบดี ก.สรรพากร 
เป็นประธาน) 

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน 

โครงการ e-Payment 
ภาครัฐ 

  
(ปลัด ก.คลัง เป็นประธาน) 

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน 

โครงการให้ความรู้และ
ส่งเสรมิการใช้ธุรกรรม

อิเล็กทรอนกิส ์
(ปลัด ก.คลัง เป็นประธาน) 
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Q & A 


