
“The New Landscape of Financial 
Technology” 

งาน Meet the Press  
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30-12.00 น.  



1. แนวโน้มพฒันาการด้าน Financial Technology ในต่างประเทศ  

2. ภาพรวมแผนยทุธศาสตรข์องประเทศเพ่ือส่งเสริม Financial Technology     
  - แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม และแผนพฒันารฐับาลดิจิทลั 
    ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

  - แผนกลยทุธร์ะบบการช าระเงินและแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงินระยะท่ี 3  
             (2559-2563) 

                  - แผนยทุธศาสตร ์National e-Payment ของรฐับาล 

 

หวัข้อ 

2 



1. แนวโน้มพฒันาการด้าน Financial Technology ในต่างประเทศ  
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ปัจจยั 5 ประการท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง Financial Landscape 

Disruptive 
Technology 

Consumer Behavior 

Banking  
Business Model 

Government and  
Regulator  

“Six Priorities  
to WIN in 2020” 

New Players 
(FinTech) 

FinTech เข้ามาให้บริการ 
ทางการเงินทุกประเภท 

เทคโนโลยีพัฒนาเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

ผู้บริโภคมีพฤตกิรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป  

ภาครัฐ และ Regulator  
ต้องปรับตัว 

Customer – Centric 
และพัฒนาช่องทาง 
การเข้าถึงผู้บริโภค  

“Banking is necessary; 

banks are not” –  
Bill Gates. 
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http://cloudlendinginc.com/lending-blog/banking-is-necessary-banks-are-not/
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Developing customer-centric 
business model 

ปัจจยั 6 ด้านท่ีจะท าให้สถาบนัการเงินประสบความส าเรจ็  

Optimising distribution 

Simplifying the business and 
operating model 

 Obtaining an information 
advantage 

Enabling innovation, and the 
capabilities required to foster it 

Proactively managing risk, 
regulations and capital 

- Win the fee war 
- Help your story get told 
- Go Digital 

- Move away from ‘managing branches’ to ‘managing 
distribution’ across all bank channels 

- Develop an intuitive, experience-driven branch design 

- Bankers believe that simplification will lead to better 
service, low costs and increased profitability 

- Align customer needs and value proposition  
- Benchmark with competitor   

- Create open, agile and innovative organization 
- Pay more attention to data management and data 

governance   

- Recruit Talent / Obtain agile product and technology 
development skills 

- Partner with technology start-ups and non-bank players 

- Establish a strong global regulatory lead and team, 
overseeing and coordinating bank-wide activity.  

- To provide clear accountability, consistent messaging, 
and ensure regulatory considerations are consistently 
considered in corporate initiatives and projects  
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Source: Six Priorities for Retail Banking Success in 2020 (PwC, Retail Banking 2020) 



                                               Branch of the Future: Customer Journey….  

Source: AT&T Solutions Transform your Branch into the Branch of the Future 

Video Conference at Home 

Self Service Kiosk 

Video Advisory Services at Branch 

Online Application 

Contactless Mobile Payment 
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Digital Banking / Payment : Global Trends 
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เข้ามาให้บริการทางการเงินทกุ
ประเภท 



ท่ีมา: Mckinsey on Payments, Volume 8, Number 22, October 2015  

สดัส่วนของธรุกิจ Fintech ในต่างประเทศ 

แนวโน้มพฒันาการด้านการช าระเงินในต่างประเทศ  
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Japan 
- ก ำลังพจิำรณำผ่อนเกณฑ์เพื่อ

สนับสนุน innovation เช่น อนุญำต
ให้ ธพ. ตั้ง IT Subsidiary ได ้

Hong Kong 
-  
• HKMA ตั้ง FinTech 

Facilitation Office (FFO) 
 - facilitate FinTech 

development 
 - promote HK as Asia 

FinTech hub 
- รัฐบำลจัดตั้ง Steering 

Group for FinTech 

APAC/Global  FinTech Hub 

Shanghai 

Beijing 

Shenzhen 

California New York 

Melbourne 

Sydney 

China 
-  

- “Internet Plus” policy for 
financial inclusion Efficiency, 
Consumer centric, competition, 
and discipline of DFS (Digital 
Financial Services) 

• PBOC จัดตั้ง Internet Finance 
Association เพื่อ: regulate P2P 
firms and setting universal 
standards for internet finance 

“Internet plus” to  
promote financial inclusion 

Singapore 
-  
- MAS จัดตั้ง FInTech&Innovation Group 
1) ท ำงำนกบั Financial Industry/Tech เพื่อ

ส่งเสริม innovation & security 
2) ก ำหนดนโยบำย/กลยุทธ์เพือ่ส่งเสริม

เทคโนโลยีและ innovation 

“Smart Nation- Smart Financial Center” 

South Korea 
-  
- FSC จัดตั้ง One Stop Service for 

FinTech business (Funding, 
administrative, legal advisory service) 

 “Creative Finance” 

Australia 
- 
- ASIC ตั้ง Innovation Hub (to engage FinTech/give guidance 

and Digital Finance Advisory Committee (to advise ASIC) 
- APRA collaborates with DFAC  
- รัฐบำลตั้ง Special FinTech Advisory Group 

 Asia’s leading market for FinTech innovation/investment 

USA 
- 
•  OCC ออก White Paper เร่ือง 
Supporting Responsible Innovation in 
the Federal Banking System 
• OCC ก ำลังพิจำรณำจัดตั้ง Centralized 
Office  for innovation 

 “Responsible Innovation” 

UK 
 
-FCA ตั้ง Project innovate: 
•Innovation Hub-provide 
innovative businesses with fast 
feedback on regulatory impact 
•Regulatory Sandbox 
•Call for input 
•Advice unit 

Financial Innovation Global Hub 

Vision ของแต่ละประเทศ : FinTech Innovation Hub or Leader  
2nd  19th  

11th  

14th  

29th  

5th  

7th  
17th  

Thailand 55th  

ที่มำ : Global Innovation Index 2015 

FinTech Global Snapshot : Goals and methods 
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2.  ภาพรวมแผนยทุธศาสตรข์องประเทศเพ่ือส่งเสริม  
Financial Technology 
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Digital 
Banking/Payment 

 

Digital 
Business 

National  
e-Payment 

Digital 
Government 
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ความเช่ือมโยงการผลกัดนัแผนยุทธศาสตรท่ี์ส าคญัของประเทศเพ่ือขบัเคล่ือน Digital Economy 
Digital Economy 

 

Government  Sectors 

• แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม    

โครงการ 1: ระบบการช าระเงินแบบ Any ID (นานานาม)  
โครงการ 2: การขยายการใช้บตัร  
โครงการ 3: ระบบภาษีและเอกสารธรุกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์ 
โครงการ 4: การบรูณาการสวสัดิการสงัคมและการรบั     

จ่ายเงินภาครฐัทางอิเลก็ทรอนิกส ์
โครงการ 5: การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธรุกรรม

อิเลก็ทรอนิกส ์ 

 

• แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
   - Online Service Platforms 
     (Information One Stop Services/ Government 

Mobile Application) 
   - บรูณาการสวสัดกิารสงัคมและการจ่ายเงนิภาครฐัทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์

Business/ Private Sectors Banking / Non-bank Sectors 
•เทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการท าธรุกรรม Straight-Through Processing 
  
 

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

• แผนกลยุทธร์ะบบการช าระเงิน (Payment Systems Roadmap) 
  - บรกิารผ่านเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีส่นบัสนุนช่องทางอเิลก็ทรอนิกส ์
      - การพฒันาบรกิารช าระเงนิรายย่อย    - การเชือ่มโยงการช าระเงนิระหว่างประเทศ 
       - กฎหมายระบบการช าระเงนิ (Payment Systems Act)  
•แผนพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ระยะท่ี 3 (2559-2563) 
   - สง่เสรมิ Digitization & Efficiency  

ถกู ดี ปลอด
ภยั 

 - e-Procurement 
 - e-Tracking 
 - e-Inventory/ e-Fulfillment  

ว่องไว มัน่ใจ ใช่เลย 



แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมระยะ 20 ปี 
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แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย  
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  



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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การด าเนินการของ ธปท. ในการส่งเสริมและพฒันาระบบการช าระเงิน 

แผนกลยุทธร์ะบบการช าระเงิน 
Moving Forward 



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 

15 



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 

(ใบรบัอิเลก็ทรอนิกส ์
/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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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 ์

แผนยทุธศาสตร ์National e-Payment ของรฐับาล 
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เป้าหมาย :  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบช าระเงินของประเทศ ให้เป็นแบบอิเล็กทรอนกิส์  
                  (e-Payment) อย่างครบวงจร รองรับการโอนเงิน รับจ่ายเงินระหว่างประชาชน  
                  ภาคธุรกิจ และภาครัฐ รวมถึงบูรณาการระบบภาษี และรวมศูนย์จ่ายเงินสวัสดิการ 
                  ของภาครัฐ 



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 

โครงการภายใต้แผนยทุธศาสตร ์National e-Payment 
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คณะกรรมการขบัเคล่ือน 
ตามแผนยทุธศาสตร ์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) 



การด าเนินการภายใต้โครงการ Nationale –Payment 
และบทบาทของ ธปท. 
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MileStone ท่ีส าคญัของโครงการ 

โครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบการช าระเงิน 

1. Any ID 

Card 

2. ขยายการใช้บัตร 

VAT, WHT,  
e-Tax Invoice 

3. ภาษีอิเลก็ทรอนกิส ์

สวัสดิการ/เงินช่วยเหลือ 
การรับจ่ายเงินภาครัฐ 

(1) พัฒนาระบบส าหรับให้ประชาชนมาลงทะเบียน Any ID กับบัญชีเงินฝากแล้วเสร็จในเดือน
กรกฎาคม 2559  

(2) พัฒนาระบบส าหรับให้บริการจ่ายสวัสดิการโดยใช้เลขประจ าตัวประชาชนแล้วเสร็จในเดือน
กันยายน 2559  

(3) พัฒนาระบบส าหรับให้บริการช าระเงินผ่านเบอร์โทรศัพท์ในเดือนตุลาคม 2559 
(4) พัฒนาระบบส าหรับให้บริการช าระบิลด้วย Any ID ในเดือนตุลาคม 2559  
(5) พัฒนาระบบส าหรับการเรียกเก็บเงิน เพื่อรองรับ e-Commerce ในเดือนธนัวาคม 2559 

ด าเนินการเพื่อให้มีการติดตั้งเครื่องรับบัตรและอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับร้านค้าและ
หน่วยงานภาครัฐ โดยคาดว่าจะเริ่มกระจายอุปกรณ์รับช าระเงินในเดือนกนัยายน 2559 

(1) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถจัดท าและส่งมอบใบก ากับ
ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้สะดวกขึ้น  

(2) สามารถจัดส่งใบก ากับภาษีผ่าน Centrally signed email ได้ในเดือนตุลาคม 2559  
(3) ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt จะพร้อมใช้ในเดอืนมกราคม 2560 

(1) โอนเงินสวัสดิการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ในเดือนกันยายน 2559 
(2) จ่ายเงินให้ส่วนราชการด้วยวิธีโอนเงินผ่านระบบการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชีกลางในเดือนกันยายน 2559 
(3) ส่งเสริมการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเดือนธนัวาคม 2559 
(4) ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ น าส่ง และเบิกจ่ายเงินของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ให้แล้ว

เสร็จในเดือนธันวาคม 2559 

4. e-Payment ภาครัฐ 



การประชาสมัพนัธ ์- - ระบบการช าระเงินแบบ AnyID 
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การประชาสมัพนัธ ์- - ระบบการช าระเงินแบบ AnyID 
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การประชาสมัพนัธ ์- - National e-Payment 
www.epayment.go.th 


