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1. บทนา
ระบบการชาระเงินมีความสาคัญในฐานะเป็นเครื่องมือที่หล่อลื่นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
ให้ดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยช่วยสนับสนุนและรองรับการทาธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงิน
ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้สามารถดาเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ (Financial stability)
ธปท. มีหน้าที่กากับดูแลผู้ให้บริการระบบการชาระเงินตามพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560
(พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน) ซึ่งมีคณะกรรมการระบบการชาระเงิน (กรช.) เป็นผู้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบ
การชาระเงินที่ ธปท. กากับดูแลและระบบการหักบัญชีระหว่างสถาบันการเงิน รวมถึง ติดตามการดาเนินงาน
ของ ธปท. ในการจัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชาระเงิน
ธปท. จึงได้จัดทา “กรอบการกากับดูแลระบบการชาระเงินในประเทศไทย (Oversight Framework of
Payment Systems in Thailand)” เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินการของ ธปท. ในการกากับดูแลระบบ
การชาระเงิน เพื่อให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ตามหลักการมาตรฐานสากล
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ ซึ่งนาไปสู่การมีเสถียรภาพ
ของระบบการชาระเงินและระบบการเงินโดยรวม
2. อานาจตามกฎหมาย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 8 (6) มาตรา 8 (10) มาตรา 28/12 และมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้ ธปท. โดย กรช.
มีอานาจวางนโยบายเกี่ยวกับระบบการชาระเงินที่ ธปท. กากับดูแลและระบบการหักบัญชีระหว่างสถาบัน
การเงิน เพื่อดารงไว้ซึ่งเสถียรภาพของระบบการชาระเงิน ประกอบกับมาตรา 7 และ มาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.
ระบบการชาระเงิน ที่กาหนดให้ ธปท. มีหน้าที่กากับดูแลระบบการชาระเงินที่มีความสาคัญ ระบบการชาระเงิน
ภายใต้การกากับ และบริการการชาระเงินภายใต้การกากับ โดยให้ ธปท. มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์
เพื่อให้ระบบการชาระเงินมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
3. หลักการสาคัญของการกากับดูแล
ในการกากับดูแลระบบการชาระเงิน ธปท. มีขอบเขตและกระบวนการกากับดูแล เพื่อส่งเสริมให้ระบบ
การชาระเงินมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย มีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และสามารถให้
บริการได้อย่างต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมถึงลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่อง
เป็นวงกว้าง (systemic risk) ดังนี้
3.1 การกากับดูแลตาม พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน แบ่งระบบการชาระเงินออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
3.1.1) ระบบการชาระเงินที่มีความสาคัญ เป็นระบบการชาระเงินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของ
ประเทศ ซึ่งหากเกิดปัญหาหรือการหยุดชะงักอาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกในระบบอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง
และเป็นระบบที่รองรับการโอนเงินมูลค่าสูง หรือใช้สาหรับการหักบัญชีหรือการชาระดุลระหว่างสมาชิก โดย
พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน กาหนดให้ระบบการชาระเงินที่ ธปท. จัดตั้งและดาเนินการ ได้แก่ ระบบบาทเนต
และระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค (ICAS) เป็นระบบการชาระเงินที่มีความสาคัญ และให้อานาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยคาแนะนาของ ธปท. ประกาศกาหนดระบบอื่นเพิ่มเติมได้
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ทั้งนี้ พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน มีบทบัญญัติในเรื่องทีส่ าคัญต่อเสถียรภาพระบบการชาระเงิน
โดยมีการคุ้มครองการโอนเงิน การชาระดุล หรือการหักบัญชีที่ได้ดาเนินการผ่านระบบการชาระเงินที่มีความสาคัญ
ก่อนเวลาที่ศาลมีคาสั่งรับคาร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการหรือมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของสมาชิก ให้มีผลสมบูรณ์ไม่สามารถ
เพิกถอน กลับรายการ แก้ไข หยุด หรือระงับได้ (payment finality) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเนื่องเป็นวงกว้าง (systemic risk)
3.1.2) ระบบการชาระเงินภายใต้การกากับ เป็นระบบการชาระเงินที่เป็นศูนย์กลางหรือเครือข่าย
ระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ เพื่อรองรับการโอนเงิน การหักบัญชี หรือการชาระดุล เช่น ระบบโอนเงินรายย่อย
ระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ ระบบเครือข่ายบัตร ระบบการชาระดุล หรือระบบการชาระเงินอื่นใดที่อาจส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ความเชื่อมั่นของสาธารณชน หรือเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการชาระเงิน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยคาแนะนาของ ธปท. มีอานาจประกาศกาหนดประเภทและลักษณะ
ของระบบการชาระเงินภายใต้การกากับที่ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
3.1.3) บริการการชาระเงินภายใต้การกากับ เป็นบริการการชาระเงินที่ใช้แพร่หลายและมีผลกระทบ
ในวงกว้าง ได้แก่ (1) การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม (2) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
(3) การให้บริการรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้ (4) การ
ให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5) การให้บริการการชาระเงินอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบ
การเงิน หรือประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยคาแนะนาของ ธปท. มีอานาจ
ประกาศกาหนดประเภทและลักษณะของบริการการชาระเงินภายใต้การกากับที่ต้องได้รับอนุญาต สาหรับกรณี
การให้บริการการชาระเงินที่ใช้ในขอบเขตจากัด หรือยังไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน หรือประโยชน์สาธารณะ
ในวงกว้าง เช่น บริการการชาระเงินที่นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้และอยู่ระหว่างทดสอบการให้บริการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังโดยคาแนะนาของ ธปท. มีอานาจประกาศกาหนดให้ขึ้นทะเบียนกับ ธปท.
โดย พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน ได้ให้อานาจ ธปท. ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลระบบ
การชาระเงิน โดยมีกรอบหลักการกากับดูแล 5 ด้านที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรช. มาใช้เป็นแนวทางกากับดูแล
ระบบการชาระเงินทั้ง 3 ประเภท สรุปได้ดังนี้
(1) ด้านฐานะทางการเงิน เพื่อดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอต่อการ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
(2) ด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้มีการบริหารจัดการและการควบคุมภายในตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจ รวมถึงมีกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม
(3) ด้านการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการชาระเงิน เช่น systemic risk settlement risk และ operational risk รวมถึงมีการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (IT) ให้มีความมั่นคงปลอดภัย (security) มีความน่าเชื่อถือ (integrity)
และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (availability)
(4) ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ เพื่อดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจมีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
แก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ เช่น รายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บกับผู้ใช้บริการ มีการรักษาข้อมูลความลับ
ของผู้ใช้บริการและมีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม รวมถึงให้การคุ้มครองเงินรับล่วงหน้าของผู้ใช้บริการ
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(5) ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการกากับดูแลที่เท่าเทียมกัน
(level playing field) ทั้งผู้ประกอบธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับระบบการชาระเงินและบริการ
การชาระเงินของไทย
นอกจากนี้ ธปท. สามารถเข้าตรวจสอบและขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสั่งให้แก้ไขฐานะทางการเงิน
หรือการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือฝ่าฝืน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ ธปท. ประกาศกาหนด ทั้งนี้ ธปท. จะมีการวิเคราะห์ติดตามอย่างสม่าเสมอว่าระบบการชาระเงินใดที่เข้าข่าย
เป็นระบบการชาระเงินหรือบริการการชาระเงินที่ต้องขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน
ตาราง 1: สรุปการจัดกลุ่มระบบการชาระเงินและเป้าหมายในการกากับดูแลตาม พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน
ประเภทระบบ
ชื่อระบบ

ระบบการชาระเงิน
ที่มีความสาคัญ



ระบบบาทเนต
ระบบ ICAS

ระบบการชาระเงิน
ภายใต้การกากับ





ระบบโอนเงินรายย่อยระหว่าง
ผู้ใช้บริการของระบบ
ระบบเครือข่ายบัตร
ระบบการชาระดุล
ระบบการชาระเงินอื่นใดที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ ความเชื่อมั่นของ
สาธารณชน หรือเสถียรภาพและ
ความมั่นคงของระบบการชาระเงิน

บริการการชาระเงิน
ภายใต้การกากับ







Oversight
Expectation





กรอบหลักการกากับดูแล 5 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านฐานะทางการเงิน
(2) ด้านธรรมาภิบาล (3) ด้าน
การบริหารความเสี่ยงและความ
ปลอดภัย (4) ด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ และ (5) ด้านส่งเสริม
ประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน
เน้นหลักการเรื่อง payment
finality และ default
management เพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งและผลกระทบเป็น
ลูกโซ่ (systemic risk) กรณีที่
สมาชิกในระบบถูกศาลสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย



กรอบหลักการกากับดูแล 5 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านฐานะทางการเงิน
(2) ด้านธรรมาภิบาล (3) ด้าน
การบริหารความเสี่ยงและความ
ปลอดภัย (4) ด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ และ (5) ด้านส่งเสริม
ประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน



การให้บริการบัตรเครดิต บัตร
เดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
การให้บริการรับชาระเงินด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทน
ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหรือ
เจ้าหนี้
การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
การให้บริการการชาระเงินอื่นใด
ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบ
การเงิน หรือประโยชน์สาธารณะ
กรอบหลักการกากับดูแล 5 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านฐานะทางการเงิน
(2) ด้านธรรมาภิบาล (3) ด้าน
การบริหารความเสี่ยงและความ
ปลอดภัย (4) ด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ และ (5) ด้านส่งเสริม
ประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการแข่งขัน
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3.2 การกากับดูแลตามมาตรฐานสากล
กรช. ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มระบบการชาระเงินตามระดับความสาคัญ รวมถึงได้วาง
กรอบการกากับดูแลระบบการชาระเงินในแต่ละกลุ่มเพื่อให้มีการกากับดูแลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
(Principles for Financial Market Infrastructures: PFMI) ที่ออกโดย Committee on Payments and
Market Infrastructures (CPMI) ร่วมกับ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
เมื่อเดือนเมษายน ปี 2555 ซึ่งเกณฑ์การจัดกลุ่มระบบการชาระเงินของประเทศไทย รวมถึงการนา PFMI มาใช้
ในการกากับดูแล สรุปได้ด้งนี้
3.2.1) ระบบการชาระเงินที่สาคัญต่อความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ (Systemically
Important Payment System: SIPS) ใช้หลักเกณฑ์ของ Bank for International Settlements (BIS) ในการ
พิจารณาระบบการชาระเงินที่เข้าข่ายเป็นระบบ SIPS โดยต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 เป็นระบบการชาระเงินเพียงระบบเดียวในประเทศ หรือเป็นระบบหลักของประเทศ หรือ
 เป็นระบบที่รองรับการชาระเงินมูลค่าสูง หรือ
 เป็นระบบที่ใช้สาหรับชาระดุลของธุรกรรมตลาดเงินหรือระบบการชาระเงินอื่น
โดยระบบการชาระเงินที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ของ BIS ได้แก่ ระบบบาทเนต (BAHTNET)
ที่ดาเนินการโดย ธปท. เนื่องจากเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (Financial Market Infrastructure: FMI)
ของประเทศ รองรับธุรกรรมการโอนเงินมูลค่าสูงระหว่างสถาบันการเงินและใช้สาหรับชาระดุลธุรกรรมตลาดเงิน
และระบบการชาระเงินอื่น ซึ่งหากระบบหยุดชะงักอาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกในระบบอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง
(systemic risk) หรือเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการชาระเงิน จึงต้องมีการกากับดูแลระบบ SIPS ให้
ดาเนินการได้ตามมาตรฐานสากล PFMI ทุกข้อที่ใช้กับระบบการชาระเงิน (รวม 18 ข้อ)
3.2.2) ระบบการชาระเงินรายย่อย ธปท. จะพิจารณาจัดกลุ่มระบบการชาระเงินรายย่อยตามระดับ
ความสาคัญและผลกระทบต่อระบบการเงินและความเชื่อมั่นของสาธารณชน โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
 ระดับส่วนแบ่งตลาด (market penetration) ใช้การประเมินสัดส่วนของปริมาณ
ธุรกรรมที่ผ่านระบบต่อปริมาณธุรกรรมการชาระเงินทั้งหมดของประเทศ ซึ่งรวมทั้งการชาระเงินภายในธนาคาร
เดียวกัน และการชาระเงินระหว่างธนาคาร
 ระดับความเสี่ยงทางการเงินโดยรวม (aggregate financial risk) ใช้การประเมิน
มูลค่าการชาระเงินที่ผ่านระบบ ซึ่งหากมีมูลค่าสูง การหยุดชะงักของระบบอาจก่อให้เกิดปัญหาแก่สถาบันการเงิน
และระบบการเงินได้ โดยคานวณจากสัดส่วนมูลค่าการชาระเงินผ่านระบบ เทียบกับมูลค่าการชาระเงินผ่านระบบ
การชาระเงินมูลค่าสูงของประเทศ
 ระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบเป็นลูกโซ่ (risk of a domino effect) ใช้การประเมิน
ระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่สถาบันการเงินบางรายไม่สามารถชาระภาระผูกพันที่เกิดจากการเป็นสมาชิก
ของระบบการชาระเงินได้ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันการเงินที่รอรับสภาพคล่อง จนมีผลกระทบเป็นลูกโซ่
ไปยังระบบสถาบันการเงินโดยรวม ซึ่งสามารถวัดได้จากอัตราการชาระดุลสุทธิ (netting ratio) คือ ยอดชาระดุล
สุทธิเทียบกับมูลค่าธุรกรรมของระบบ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบบการชาระเงินรายใด มีการดาเนินการระบบหลายระบบ เช่น
ระบบถอนเงินสดข้ามธนาคารผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM pool) ระบบโอนเงินระหว่างธนาคารครั้งละหลายรายการ
(bulk payment) เป็นต้น การจัดกลุ่มจะพิจารณาข้อมูลของทุกระบบรวมกัน เนื่องจากอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
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ของหน่วยงานเดียวกัน นอกจากนี้ ธปท. จะวิเคราะห์ติดตามข้อมูลเพื่อนามาใช้พิจารณาและทบทวนการจัดกลุ่ม
ระบบการชาระเงินรายย่อยอย่างสม่าเสมอ ซึ่งจากการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแบ่งระบบการชาระเงินรายย่อย
ออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับความสาคัญและผลกระทบต่อระบบการเงินและความเชื่อมั่นของสาธารณชน ได้แก่
(1) ระบบการชาระเงินรายย่อยที่มีความสาคัญต่อความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ
(Systemically Important Retail Payment Systems: SIRPS) เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการชาระเงิน
รายย่อยระหว่างสถาบัน ซึ่งหากเกิดปัญหาหรือหยุดชะงักอาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกในระบบอย่างต่อเนื่อง
เป็นวงกว้าง หรือต่อระบบการชาระเงินหรือระบบการเงินของประเทศ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะและความเชื่อมั่นของสาธารณชน โดยระบบการชาระเงินรายย่อยที่เข้าข่ายเป็นระบบ SIRPS จะต้องมี
ระดับตัวชี้วัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกข้อ และจะถูกกากับดูแลตามมาตรฐาน PFMI จานวน 18 ข้อ เช่นเดียวกับ
ระบบการชาระเงินที่สาคัญต่อความมั่นคงของระบบการเงินของประเทศ (SIPS) ทั้งนี้ ในปัจจุบันระบบการชาระเงิน
รายย่อยของไทยยังไม่มีระบบใดที่เข้าข่ายเป็นระบบ SIRPS เนื่องจากไม่มีระบบใดที่เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ
(2) ระบบการชาระเงินรายย่อยที่มีความสาคัญ (Prominently Important Retail Payment
Systems: PIRPS) เป็นระบบการชาระเงินรายย่อยที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจที่หากเกิดปัญหาหรือหยุดชะงัก
อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะและความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน โดยระบบการชาระเงินรายย่อยที่เข้าข่าย
เป็นระบบ PIRPS จะต้องมีระดับตัวชี้วัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างน้อย 1 ข้อ และจะถูกกากับดูแลตามมาตรฐาน
PFMI 14 ข้อ โดยไม่รวมหลักการในเรื่องความเสี่ยงทางการเงิน เนื่องจากมูลค่าการชาระเงินผ่านระบบไม่มาก
เหมือนกับระบบ SIPS และใช้การชาระดุลในลักษณะพร้อมกันหลายฝ่าย (Net settlement) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
ระบบการชาระเงินรายย่อยที่เข้าข่ายเป็นระบบ PIRPS มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค
(Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS) ซึ่งดาเนินการโดย ธปท. และระบบการโอนเงิน
รายย่อยระหว่างธนาคาร (Interbank Transaction Management and Exchange: ITMX) เช่น ระบบถอนเงินสด
ข้ามธนาคารผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM pool) ระบบการโอนเงินระหว่างธนาคารครั้งละหลายรายการ (Bulk
payment) และระบบการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งดาเนินการโดย บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
จากัด (NITMX)
(3) ระบบการชาระเงินรายย่อยอื่น ๆ (Other Retail Payment Systems: ORPS) ที่ไม่เข้าข่าย
เป็น SIRPS และ PIRPS จะใช้มาตรฐานสากล PFMI กากับดูแลตามความเหมาะสม โดยระบบการชาระเงินรายย่อย
ที่เข้าข่ายเป็นระบบการชาระเงินอื่น ๆ เช่น ระบบเครือข่ายบัตร เนื่องจากเป็นระบบที่มีปริมาณธุรกรรม มูลค่า
การชาระเงิน และยอดชาระดุลสุทธิไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตาราง 2: สรุปการจัดกลุ่มระบบการชาระเงินและเป้าหมายในการกากับดูแลตามมาตรฐานสากล PFMI
ประเภทระบบ
ชื่อระบบ

SIPS


ระบบบาทเนต

PIRPS



Oversight
Expectation



ใช้ PFMI ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การชาระเงินทุกข้อ รวม 18 ข้อ
ในการกากับดูแล



ORPS

ระบบ ICAS
ระบบ ITMX



ระบบการชาระเงินรายย่อยอื่น ๆ
ที่ไม่เข้าข่ายเป็น SIRPS และ
PIRPS เช่น ระบบเครือข่ายบัตร

ใช้ PFMI จานวน 14 ข้อในการ
กากับดูแล โดยไม่รวมหลักการ
ในเรื่องความเสีย่ งทางการเงิน



ใช้ PFMI กากับดูแลตามความ
เหมาะสม
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3.3 กระบวนการกากับดูแล
ธปท. มีหน้าที่กากับดูแลผู้ให้บริการระบบการชาระเงิน ตาม พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน และตาม
มาตรฐานสากล PFMI ในขณะเดียวกัน ธปท. ก็มหี น้าที่ดาเนินการระบบการชาระเงิน ได้แก่ ระบบบาทเนต และ
ระบบ ICAS ซึ่งเป็นระบบการชาระเงินที่มีความสาคัญตาม พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน ดังนั้น ธปท. จึงมีการจัด
โครงสร้างองค์กรและแบ่งแยกหน้าที่ในการกากับดูแลและดาเนินการระบบการชาระเงินออกเป็น 2 ฝ่ายงาน
เพื่อให้การดาเนินนโยบายเป็นไปอย่างมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพในองค์รวม ทั้งนี้ ในการกากับดูแลระบบ
การชาระเงินตาม พ.ร.บ. ระบบการชาระเงินและตามมาตรฐานสากล PFMI ธปท. มีกระบวนการกากับดูแล ดังนี้
3.3.1) การรวบรวมข้อมูลและติดตามการดาเนินงาน (Continuous off-site monitoring) เพื่อให้
ธปท. สามารถติดตามกากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการดาเนินงานของผู้ให้บริการระบบการชาระเงิน
รวมถึงติดตามพัฒนาการของระบบการชาระเงิน เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการกาหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ให้บริการระบบการชาระเงินจัดทารายงานตามรูปแบบ ความถี่ และระยะเวลาตามที่
ธปท. กาหนด รวมทั้งมีการขอข้อมูลเป็นรายครั้งเมื่อจาเป็น โดยสรุปการรายงานที่สาคัญได้ ดังนี้
(1) รายงานกรณีหยุดให้บริการชั่วคราวหรือเกิดปัญหาหรือความบกพร่องในการให้ บริการ
ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีระบบหรือเครื่องมือสาหรับแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ผิดปกติ
ข้อขัดข้อง หรือความล่าช้าของระบบที่ให้บริการ และแจ้งเตือนให้ ธปท. ซึ่งเป็นผู้กากับดูแลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว
(2) รายงานการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT) และรายงานการตรวจสอบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง โดยผู้ให้บริการต้องจัดส่งสาเนาผลการตรวจสอบให้ ธปท. เป็นประจาทุกปี ซึ่งในกรณี
ที่ ธปท. เห็นว่าผลการตรวจสอบดังกล่าว มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือไม่ชัดเจน ธปท. อาจสั่งให้
ผู้ให้บริการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายนอกมาดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้ ธปท. ทราบ
(3) รายงานผลการประเมิน self-assessment report ตามมาตรฐานสากล PFMI
(เฉพาะผู้ให้บริการที่ถูกกากับดูแลตาม PFMI) โดยผู้ให้บริการต้องจัดส่งสาเนารายงานผลการประเมินให้ ธปท.
อย่างสม่าเสมอหรืออย่างน้อยทุก 2 ปี รวมทั้งต้องเผยแพร่ผลการประเมิน self-assessment ตาม Disclosure
Framework ของ PFMI เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
(4) รายงานข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินความเสี่ยง เช่น มูลค่า
และปริมาณของธุรกรรมที่ทาผ่านระบบ และรายงานผลการทดสอบแผนฉุกเฉิน เป็นต้น โดยผู้ให้บริการต้อง
จัดทารายงานดังกล่าวและจัดส่งให้ ธปท. ตามระยะเวลาที่กาหนด
(5) รายงานแผนการพัฒนาและการแจ้งล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงระบบที่สาคัญ เช่น
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการ สมาชิกในระบบ และหลักเกณฑ์การใช้งานระบบ เป็นต้น
โดยผู้ให้บริการต้องรายงานข้อมูลดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ธปท. ยังมีการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างสม่าเสมอ
รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้กากับดูแลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลและนาไปใช้ประเมิน
ความเสี่ยงอย่างครบถ้วนรอบด้าน
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3.3.2) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) เป็นการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการชาระเงิน เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอและเหมาะสมของมาตรการจัดการความเสี่ยงของ
ผู้ให้บริการ รวมถึงพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
(liquidity risk) การบริหารจัดการความเสี่ยงในการชาระดุล (settlement risk) การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการให้ระบบสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง (operational risk) และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในลักษณะลูกโซ่ (Systemic risk) ทีส่ มาชิกรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายในระบบ อาจไม่สามารถชาระค่าภาระผูกพัน
ได้เมื่อถึงกาหนดเวลา และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปยังสมาชิกรายอื่น ๆ ทาให้ไม่สามารถชาระค่าภาระ
ผูกพันตามไปด้วย ซึ่งส่งผลเสียหายต่อระบบการชาระเงินและระบบการเงินโดยรวม
3.3.3) การตรวจสอบการดาเนินงาน (On-site examination) ธปท. จะวางแผนเข้าตรวจสอบการ
ดาเนินงานของผู้ให้บริการเป็นรายปี โดยใช้ผลการประเมินความเสี่ยงมากาหนดขอบเขตและประเด็นการตรวจ
ประเมินในแต่ละครั้งมาจัดลาดับความสาคัญตามความเสี่ยงและผลกระทบ รวมถึงมีการติดตามประเด็นหรือ
ข้อควรปรับปรุงจากการตรวจสอบครั้งที่แล้ว ซึ่ง ธปท. จะเน้นควบคุมดูแลประเด็นที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสาคัญ
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามกฎหมาย และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ ธปท. จะแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ให้บริการทราบ โดยระบุประเด็นหรือข้อสังเกตที่
ควรดาเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดาเนินการ ซึ่งผู้ให้บริการต้องยื่นเสนอ
แนวทางการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข แผนงาน และกาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ในแต่ละประเด็นหรือข้อสังเกต รวมทั้งต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขให้ ธปท. ทราบเป็นระยะ
3.3.4) การรายงานผลการกากับดูแลต่อคณะกรรมการ (Reporting to committee) เพื่อให้การ
กากับดูแลระบบการชาระเงินดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่ชัดเจน โปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสนับสนุนการทาหน้าที่ของ กรช. ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์
ในการทาหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับระบบการชาระเงินที่ ธปท. กากับดูแล จึงมีการรายงานผลการกากับดูแล
และตรวจสอบ รวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญต่อ กรช. โดยสม่าเสมอ
3.3.5) การนามาตรฐานมาใช้และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกากับดูแล (Standard adoption
and regulation improvement) ธปท. จะพิจารณาและนามาตรฐานที่ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การชาระเงินในด้านต่าง ๆ มาใช้ โดยประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม หรือแก้ไขหลักเกณฑ์ หรือออกแนว
ปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตามกรอบแนวทางการดาเนินการที่ได้รับอนุมัติจาก กรช. เพื่อพัฒนาระบบ
การชาระเงินให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดจนดาเนินการไปได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
นอกจากกระบวนการกากับดูแลข้างต้น ธปท. ยังมีการกาหนดกระบวนการดาเนินการอื่น ๆ ภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. ระบบการชาระเงิน มีการกาหนดกระบวนการแก้ไขฐานะทางการเงินหรือ
การดาเนินงาน กระบวนการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง ฯลฯ
4. ความร่วมมือในการกากับดูแลระบบการชาระเงิน (Co-operative Oversight)
ธปท. ในฐานะหน่วยงานกากับดูแลระบบการชาระเงิน มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานกากับ
ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
การกากับดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงกัน ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และป้องกันความเสี่ยงในลักษณะลูกโซ่ (Systemic risk) ของทั้งระบบ
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล PFMI ตามหลักการด้านหน้าที่ความรับผิดชอบของธนาคารกลาง
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หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล (Responsibility E: Cooperation with other authorities) โดยมีการ
กาหนดขอบเขตความร่วมมือในการกากับดูแลให้ครอบคลุมถึงเรื่องการกาหนดนโยบายและแผนการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิ นที่เชื่อมโยงกัน การดูแลความเสี่ยงที่สาคัญ และการจัดการกรณีที่ระบบ
เกิดปัญหาหรือขัดข้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงกัน
4.1 หน่วยงานกากับดูแลในประเทศ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ซึ่งทาหน้าที่กากับดูแลระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Central Securities Depositories: CSD) ระบบ
การชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Securities Settlement Systems: SSS) และระบบสานักหักบัญชีกลาง
สาหรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Central Counterparties: CCP)
4.2 หน่วยงานกากับดูแลในต่างประเทศ ได้แก่ Hong Kong Monetary Authority (HKMA) ซึ่งกากับ
ดูแลระบบ US Dollar Clearing House Automated Transfer System (USD CHATS) โดยมีการเชื่อมโยง
กับระบบบาทเนต (cross-border links) ในลักษณะการชาระดุลแบบข้ามพรมแดนในเวลาเดียวกันด้วยกลไก
Payment-versus-Payment (PvP) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการชาระดุลธุรกรรมซื้อขายเงินบาทและเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
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(เอกสารแนบ 1)
ประกาศหลักเกณฑ์กากับดูแลระบบการชาระเงินตามพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560
(1) หมวด 1 ระบบการชาระเงินที่มีความสาคัญ ได้แก่


หลักเกณฑ์การกากับดูแลผู้ให้บริการระบบการชาระเงินที่มีความสาคัญ



หลักเกณฑ์การกากับดูแลสมาชิกของระบบการชาระเงินที่มีความสาคัญ

(2) หมวด 2 ระบบการชาระเงินภายใต้การกากับ ได้แก่


หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตการประกอบธุรกิจระบบการชาระเงินภายใต้การกากับ



หลักเกณฑ์การกากับดูแลการประกอบธุรกิจระบบการชาระเงินภายใต้การกากับ

(3) หมวด 3 บริการการชาระเงินภายใต้การกากับ ได้แก่


หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการ
ชาระเงินภายใต้การกากับ



หลักเกณฑ์ทั่วไปในการกากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับ



หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์



หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์



หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการรับชาระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์



หลักเกณฑ์การกากับดูแลตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับ

(4) อื่น ๆ ได้แก่


นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ



การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ



มาตรฐานชิปการ์ดกลางสาหรับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ



หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลด้านการชาระเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย



แต่งตั้งผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน



การกาหนดแบบบัตรประจาตัวผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน



การกาหนดแบบรายงานการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน

Link: https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/PSA_Oversight/Pages/RelatedLaws.aspx
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(เอกสารแนบ 2)
การกากับดูแลระบบการชาระเงินตามมาตรฐานสากล Principle for Financial Market Infrastructures
Principles
1: Legal basis
2: Governance
3: Framework for the comprehensive management of risks
4: Credit risk
5: Collateral
6: Margin
7: Liquidity risk
8: Settlement finality
9: Money settlements
10: Physical deliveries
11: Central securities depositories
12: Exchange-of-value settlement systems
13: Participant-default rules and procedures
14: Segregation and portability
15: General business risk
16: Custody and investment risk
17: Operational risk
18: Access and participation requirements
19: Tiered participation arrangements
20: FMI links
21: Efficiency and effectiveness
22: Communication procedures and standards
23: Disclosure of rules, key procedures, and market data
24: Disclosure of market data by trade repositories
Total

Payment Systems
SIPS
●
●
●
●
●

SIRPS
●
●
●
●
●

PIRPS
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

18 ข้อ

18 ข้อ

14 ข้อ
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(เอกสารแนบ 3)
มาตรฐานสากล Principle for Financial Market Infrastructures ที่เกี่ยวข้อง


Principles for financial market infrastructures (April 2012)



Disclosure framework and Assessment methodology (December 2012)



Recovery of financial market infrastructures (October 2014)



Cyber resilience in financial market infrastructures (November 2014)





Assessment methodology for the oversight expectations applicable to critical service
providers (December 2014)
Application of the Principles for financial market infrastructures to central bank FMIs
(August 2015)



Guidance on cyber resilience for financial market infrastructures (June 2016)



Recovery of financial market infrastructures (Revised July 2017)



Reducing the risk of wholesale payments fraud related to endpoint security (May 2018)

