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การกากับดูแลระบบการชาระเงิน (Payment Systems Oversight)
3.1 การกากับดูแลเสถียรภาพระบบการชาระเงิน (Payment Systems Stability)
ธปท. มี ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลเสถี ย รภาพระบบการช าระเงิ น ของประเทศให้ มี ก ารด าเนิ น การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มีการคุ้มครองผู้บริโภค มีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการ
ด าเนิ น การที่ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งตามมาตรฐานสากล Principles for Financial Market
Infrastructures (PFMI) ของ Bank for International Settlements (BIS)
ระบบการชาระเงินที่มีความสาคัญที่ ธปท. กากับดูแล จาแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1) ระบบการชาระเงิน ที่ส าคัญ ต่อ ความมั่น คงของระบบการเงิน ของประเทศ (Systemically
Important Payment System: SIPS) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการโอนเงินหรือการชาระเงิน
มู ล ค่ า สู ง ระหว่ า งสถาบั น คื อ ระบบบาทเนต ( Bank of Thailand Automated High-value
Transfer Network: BAHTNET) ที่ดาเนินการโดย ธปท.
2) ระบบการช าระเงิ น รายย่ อ ยที่ มี ค วามส าคั ญ (Prominently Important Retail Payment
Systems: PIRPS) ได้ แก่ ระบบการหั กบั ญชีเช็ค ด้วยภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and
Archive System: ICAS) ซึ่งดาเนินการโดย ธปท. และระบบการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
(Interbank Transaction Management and Exchange: ITMX) ซึ่งดาเนินการโดย บริษัท เนชั่นแนล
ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด (NITMX) เช่น ระบบเอทีเอ็มพูล และระบบการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
ครั้งละหลายรายการ (bulk payment)
3.1.1 ระบบบาทเนต (Bank of Thailand Automated High-Value Transfer Network:
BAHTNET)
ระบบบาทเนตเป็นระบบการโอนเงินมูลค่าสูงที่มีความสาคัญ รองรับการทาธุรกรรมการโอนเงินระหว่าง
สถาบันที่มีบัญชีเงินฝากกับ ธปท. เช่น การโอนเงินระหว่างสถาบัน การโอนเงินเพื่อบุคคลที่สาม การ
โอนเงินเพื่อชาระราคาหลักทรัพย์ และการชาระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่าย โดย ธปท. มีการกากับดูแล
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล PFMI เพื่อให้ระบบบาทเนตมีการดาเนินการและบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
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ภาพที่ 1: ปริมาณและมูลค่าการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปริมาณและมูลค่าการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 การ
โอนเงินผ่านระบบบาทเนตมีปริมาณธุรกรรมรวมประมาณ 4 ล้านรายการ มู ลค่ารวม 874 ล้านล้าน
บาท คิดเป็น 60.86 เท่าของ GDP ปริมาณและมูลค่าธุรกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ
10.76 และ 10.52 โดยมีจานวนรายการเฉลี่ยอยู่ที่ 16,446 รายการ/วัน และมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58
ล้านล้านบาท/วัน
หากพิจารณาการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตแยกตามประเภทธุรกิจ พบว่าธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบ
ทวิภาคี (Bilateral repurchase operations: Bilateral RP) คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 47.15
มีมูลค่า 407.34 ล้านล้านบาท รองลงมาได้แก่ การซื้อขายหลักทรัพย์ (ร้อยละ 15.55) ธุรกรรมการโอน
เงินระหว่างสถาบัน (ร้อยละ 13.82) การโอนเงินภายในสถาบันเดียวกัน (ร้อยละ 12.65) และการซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละ 7.49) และธุรกรรมกู้ยืมเงินระหว่างสถาบัน (ร้อยละ 3.33)
ภาพที่ 2: สัดส่วนมูลค่าการโอนเงินผ่านระบบบาทเนตแยกตามประเภทธุรกรรมทีส่ าคัญ
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคี
ธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์
การโอนเงินระหว่างสถาบัน
การโอนเงินภายในสถาบันเดียวกัน
ธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ธุรกรรมกู้ยืมเงินระหว่างสถาบัน
อื่น ๆ
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การบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ าคัญของระบบบาทเนต
1) การบริหารจัดการความเสีย่ งด้านสภาพคล่องและความเสีย่ งในการชาระดุล
วัตถุประสงค์สาคัญ คือ สมาชิกของระบบบาทเนตมีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับทารายการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนตและไม่ป ระสบปั ญ หาความเสี่ ย งในการช าระดุ ล (Settlement risk) โดยในปี 2559
สมาชิ ก มี ส ภาพคล่ อ งระหว่ า งวั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเงิ น ฝากของสมาชิ ก ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในบั ญ ชี ที่ ธปท.
(Opening balance) และเงินสภาพคล่องระหว่างวันที่สมาชิกได้รับจาก ธปท. โดยมีหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน (Intraday Liquidity Facilities: ILF) เฉลี่ยเท่ากับ 385.54 พันล้านบาทต่อวัน ซึ่งเพียงพอ
สาหรับทารายการโอนเงินผ่านระบบ
ภาพที่ 3: สภาพคล่องระหว่างวันโดยเฉลีย่ ของระบบบาทเนต บาทเนตและไม่ป ระสบปั ญหาความ
เท่า
เสี่ยงในการชาระดุล และการโอนเงิน
พันล้านบาท
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7 นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาอั ต ราการ
7.27
500
ห มุ น เ วี ย น ข อ ง ส ภ า พ ค ล่ อ ง
6 (turnover) ในระบบ ซึ่งคานวณจาก
350
5.93
5.66
5 สัดส่วนมูลค่าการโอนเงินเฉลี่ยรายวัน
200
ต่อสภาพคล่องของสมาชิกในแต่ ล ะ
50
4 วัน พบว่าการหมุนเวียนสภาพคล่อง
2557
2558
2559
เพื่อใช้ในการโอนเงินดีขึ้นจากปี 2558
Opening Balance
ILF
RTGS Turnover
โดยเพิ่มจาก 5.93 เท่าเป็น 7.27 เท่า
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

2) การบริหารจัดการความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร (Operational risk)
ความเสี่ ยงด้ านปฏิ บั ติ การเป็ น ความเสี่ ยงที่ ส าคั ญ ของระบบบาทเนต และการบริห ารจั ดการความ
ต่อเนื่องของระบบเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ระบบการชาระเงินดาเนินการไปได้อย่างราบรื่น
โดย ธปท. มีการกากับดูแลให้ระบบสามารถดาเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
นอกจากนี้ ธปท. ในฐานะผู้ให้บริการระบบบาทเนตได้กาหนดตัวชี้วัดความต่อเนื่องของบริการ (Target
System Availability) ในปี 2559 ที่ร้อยละ 99.80 และจากการดาเนินงานที่ผ่านมา ตัวชี้วัดความ
ต่อเนื่องของบริการ (System Availability) ของระบบบาทเนตอยู่ที่ร้อยละ 100 ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งอยู่
ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งได้มีการติดตามตัวชี้วัดความต่อเนื่องของการให้บริการและ
รายงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลการดาเนินการต่อ กรช. เป็นประจาทุก 6 เดือน
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3.1.2 ระบบการหักบัญชีดว้ ยภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS)
ICAS เป็นระบบการชาระเงินรายย่อยที่มีความสาคัญที่รองรับการเรียกเก็บเช็คด้วยภาพเช็คระหว่าง
ธนาคาร ซึ่ง ธปท. ได้นามาตรฐานสากล PFMI ที่เกี่ยวข้อง3 มาประยุกต์ใช้ในการกากับดูแล ในปี
2559 เช็คเรียกเก็บระหว่างธนาคารทั่วประเทศ มีจานวนทั้งสิ้น 69.44 ล้านฉบับ คิดเป็นมูลค่า 37.13
ภาพที่ 4: ปริมาณและมูลค่าเช็คเรียกเก็บระหว่างธนาคาร ล้านล้านบาท โดยมีปริมาณลดลงจากปี
2558 ร้ อ ยละ 2.23 และมู ล ค่ า ลดลง
ทั่วประเทศ
ล้านฉบับ
ล้านล้านบาท ร้ อ ยละ 0.81 โดยมี ป ริ ม าณและมู ล ค่ า
76
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40 เช็คเรียกเก็บเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 284,618
72
38 ฉบั บ หรื อ 152.19 พั น ล้ า นบาท ซึ่ ง มี
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36 แนวโน้มลดลงเช่น กัน เนื่องจากสภาวะ
66
34
64
เศรษฐกิจในประเทศและแนวโน้มของ
32
62
60
30 การท าธุ ร กรรมการช าระเงิ น ทา ง
2555
2556
2557
2558
2559
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะ
ปริมาณ
มูลค่า
หลายปีที่ผ่านมา
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายการเรียกเก็บเช็คส่วนใหญ่มีมูลค่าน้อยกว่า 1 แสนบาท จานวน 53.22 ล้านฉบับ โดยคิดเป็นร้อยละ
76.9 ของรายการเช็คเรียกเก็บทั้งหมด รองลงมาเป็นเช็คมูลค่า 1-5 แสนบาท คิดเป็นร้อยละ 15.28
โดยมีปริมาณลดลงร้อยละ 1.89 เมื่อเทียบกับปี 2558
ภาพที่ 5: สัดส่วนปริมาณการเรียกเก็บเช็คแยกตามมูลค่า ปี 2559
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
3

กรช. กาหนดแนวทางการกากับดูแลระบบการชาระเงินรายย่อยที่มีความสาคัญ (PIRPS) โดยอ้างอิง PFMI บางข้อ ได้แก่
หลักการด้านความเสี่ยงด้านกฎหมาย การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การจัดให้มีนโยบายและกรอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง การใช้บัญชีธนาคารกลางในการชาระดุล หลักเกณฑ์รองรับกรณีสมาชิกในระบบถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพ ย์
หรือล้มละลาย การจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การกาหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก มาตรฐานในการรับส่งข้อมูล
รวมทั้งการเปิดเผยกฎระเบียบและข้อมูลที่สาคัญ ทั้งนี้ ไม่รวมเรื่อ งความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความ
เสี่ยงในการส่งมอบเงิน 2 สกุล และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสมาชิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกโดยตรงของระบบ (Tired
Participation) เนื่องจากระบบ PIRPS รองรับการทาธุรกรรมโอนเงินรายย่อย มูลค่าการโอนต่อรายการไม่สูง และการ
ชาระดุลระหว่างสมาชิกในระบบจะถูกส่งเข้าดาเนินการในระบบการโอนเงินมูลค่าสูง (ระบบ SIPS)
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การบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ าคัญของระบบ ICAS
ธปท. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบ
ICAS มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดความต่อเนื่องของบริการที่ร้อยละ 99.80 จาก
การดาเนินงานที่ผ่านมาในปี 2559 ตัวชี้วัดความต่อเนื่องของบริการของระบบ ICAS เท่ากับร้อยละ
99.99 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดย ธปท. ติดตามตัวชี้วัดความต่อเนื่องของบริการ
ของระบบ ICAS และรายงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลการดาเนินการต่อ กรช. เป็น
ประจาทุก 6 เดือน
3.1.3 ระบบไอทีเอ็มเอ็กซ์ (Interbank Transaction Management and Exchange: ITMX)
ธปท. กากับดูแลระบบการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารของ NITMX ซึ่งจัดเป็นระบบการชาระเงิน
รายย่อยที่มีความสาคัญ (Prominently Important Retail Payment Systems: PIRPS) โดยอาศัย
อานาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2551 รวมทั้ งได้ น ามาตรฐานสากล PFMI ที่ เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใ ช้ใ นการก ากั บ ดูแ ลระบบของ
NITMX และได้ให้คาแนะนาในการยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
3.2 การเตรียมการเพือ่ เข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment
Program (FSAP)
ในปี 2559 ธปท. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินภาคการเงิน ตามโครงการ Financial
Sector Assessment Program (FSAP) โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก
(World Bank) ในปี 2561 ซึ่งระบบการช าระเงิ น เป็ น Module หนึ่งที่ จ ะเข้า รับ การประเมิ น ตาม
มาตรฐานสากล Principle for Financial Market Infrastructures (PFMI) ด้วย
ในการดาเนินการดังกล่ าว ธปท. ได้ประเมินตนเองสาหรับระบบบาทเนต (Self-assessment) เพื่อ
กากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบบาทเนตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล PFMI ใน 2
ด้าน ได้แก่ ด้านการดาเนินการและการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบบาทเนต (Principles for
FMI) และด้ า นหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ ธปท. ในฐานะหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลระบบบาทเนต
(Responsibilities of Authority) โดยดาเนินการเพื่อยกระดับและให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
ในบางเรื่อ ง เช่น ผลั กดั น ให้ มีกฎหมายรองรั บ payment finality และการจั ดให้ มี พิธี ป ฏิ บั ติ แ ละ
กระบวนการจั ด การเมื่อสมาชิกในระบบเกิดปั ญหา ไม่สามารถชาระดุลได้หรือล้มละลาย (default
management) รวมทั้ ง การจั ด ท ากรอบนโยบายการจั ด การความเสี่ ย งของระบบบาทเนต ( risk
management framework) ซึง่ จะแล้วเสร็จในปี 2560
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กรอบที่ 7: รู้จัก FSAP และประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
โครงการ FSAP เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) และธนาคารโลก (World Bank) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ประเมิ น ภาค
การเงินของประเทศใน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเสถียรภาพของภาคการเงิน เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงที่
สาคัญที่อาจสะสมเป็นความเปราะบางต่อเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศรวมถึงประเมินกรอบการ
กากับดูแลภาคการเงิน และกรอบกลไกคุ้ มครองทางด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อ งกับ
มาตรฐานสากล และ (2) ด้านพัฒนาการของภาคการเงิน เพื่อประเมินความสามารถของภาคการเงินใน
การสนั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ของเศรษฐกิ จ เช่ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ
พัฒนาการของตลาดทุนและการเข้าถึงบริการทางการเงิน
การเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ FSAP จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของ
ระบบการเงินของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้หน่วยงานที่กากับดูแลภาคการเงินยกระดับการ
กากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น
สาหรับประเทศไทยเคยเข้ารับประเมินภาคการเงินตามโครงการ FSAP ในปี 2550 โดยได้ประเมินตาม
กรอบการกากับดูแลตามมาตรฐานสากลใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานการกากับดูแลสถาบันการเงิน
(2) มาตรฐานการกากับดูแลตลาดทุน (3) มาตรฐานด้านระบบการชาระเงินที่สาคั ญ (4) มาตรฐาน
ความโปร่งใสในการดาเนินนโยบายการเงิน และ (5) มาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมมีเสถียรภาพ
ค่อนข้างดี โดยมีข้อสังเกตในบางประเด็น ซึ่งปัจจุบันได้ดาเนินการแก้ไขเป็นที่น่าพอใจแล้ว
อย่างไรก็ตาม กรอบการประเมินภาคการเงินตามโครงการ FSAP ได้มีการปรับปรุงใหม่ในปี 2552
หลังจากวิกฤติการเงินของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้สามารถสะท้อนความเปราะบางและความเสี่ย งต่อ
เสถียรภาพระบบการเงิน ได้ ดี ขึ้น รวมถึงมาตรฐานสากลที่ใ ช้ในการประเมิน ได้มีการปรับปรุง เพื่อ
ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกากับดูแลในหลายด้าน สาหรับมาตรฐานการประเมิน
ระบบการชาระเงิน นั้น CPSS4 และ IOSCO5 ได้จัดทามาตรฐานสากล Principle for Financial
Market Infrastructures (PFMI) เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางการเงิ น หรื อ
Financial Market Infrastructures (FMIs) ซึ่งสาหรับประเทศไทย ได้แก่ ระบบบาทเนต และระบบ
การชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

4

The Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) คือ คณะกรรมการที่กาหนดมาตรฐานสากลสาหรับ
การกากับดูแลประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบการชาระเงินภายใต้ BIS
5
The Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) คือ คณะ
กรรมการที่กาหนดมาตรฐานสากลสาหรับการกากับดูแลประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบการชาระเงินและระบบที่เกี่ยว
ข้องด้านหลักทรัพย์ภายใต้ BIS
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3.3 ความร่วมมือในการกากับดูแลระบบการชาระเงิน (Cooperative Oversight)
เพื่ อให้ เกิด ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการกากับ ดูแลระบบโครงสร้างพื้น ฐานทางการเงินที่
เชื่อมโยงกันให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล PFMI และป้องกันความเสี่ยงในลักษณะลูกโซ่ (Systemic risk) ของทั้ง
ระบบได้อย่างเหมาะสม ธปท. ในฐานะหน่วยงานกากับดูแลระบบบาทเนต และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะหน่วยงานกากับดูแลระบบสานักหักบัญชีกลาง
สาหรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ระบบชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และระบบศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน
กากับดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงได้ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล PFMI ตามหลักการด้านหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ธนาคารกลางหรื อหน่ วยงานที่ มี ห น้า ที่ ก ากั บ ดู แล (Responsibility E: Cooperation with other
authorities) ที่ กาหนดให้ มีการประสานงานและร่วมมือกัน (Cooperative Oversight) อย่างเป็ น
ทางการระหว่างหน่วยงานกากับ ดู แลระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ที่ เชื่อมโยงกัน และมีการ
กาหนดขอบเขตของความร่ว มมือในการก ากับ ดูแ ลให้ ค รอบคลุมถึ งเรื่องการกาหนดนโยบายและ
แผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้ นฐานทางการเงินที่เชื่อมโยงกัน การดูแลความเสี่ยงที่สาคัญ และ
การจัด การกรณีที ่ร ะบบเกิด ปัญ หาหรือ ขัด ข้อ งและมีผ ลกระทบต่อ ระบบโครงสร้า งพื้น ฐานทาง
การเงินที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้การกากับดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินโดยรวมของประเทศ
มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
3.4 การกากับและตรวจสอบผู้ให้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธปท. กากับดูแลและตรวจสอบผู้ให้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยในการให้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
โดย ธปท. เป็นผู้กากับดูแลผู้ให้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 และผู้ประกอบธุรกิจ
บริการการชาระเงิน ทางอิเล็ กทรอนิกส์ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยการควบคุ มดูแลธุรกิจ บริ ก าร
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559
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3.4.1 การกากับดูแลตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง กิจการทีต่ อ้ งขออนุญาตตามข้อ 5 แห่ง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์)
ธปท. กากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งได้รับ
อนุญาตตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) (ปว. 58) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2547
ในปี 2559 มีผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ e-Money จานวน 3 ราย เป็นการประกอบธุรกิจบริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันบน Smart phone เพื่อใช้ชาระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่
ร่วมให้บริการ และผ่านช่องทางออนไลน์ โดย ณ สิ้นปี 2559 มีจานวนผู้ให้บริการ e-Money ภายใต้
ปว. 58 ทั้งสิ้น 14 ราย
3.4.2 การก ากับ ดูแ ลตามพระราชกฤษฎีก าว่ า ด้ว ยการควบคุม ดูแ ลธุร กิจ บริก ารการช าระเงิน ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 (พ.ร.ฎ. e-Payment) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2559 (พ.ร.ฎ. e-Payment
SFIs)
ธปท. ก ากั บ ดู แ ลผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารการช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยอาศั ย อ านาจตาม พ.ร.ฎ.
e-Payment และ พ.ร.ฎ. e-Payment SFIs ซึ่ ง เป็ น กฎหมายที่ อ ยู่ ภ ายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยมีระดับการควบคุมดูแล 3 ระดับ คือ บัญชี ก เป็นธุรกิจ
บริการที่ต้องแจ้งให้ทราบ บัญชี ข เป็นธุรกิจบริการที่ต้องขอขึ้นทะเบียน และบัญชี ค เป็นธุรกิจบริการ
ที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนให้บริการ ในปี 2559 ธปท. ได้ดาเนินการกากับดูแลผู้ให้บริการการชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม พ.ร.ฎ. e-Payment และ พ.ร.ฎ. e-Payment SFIs สรุปได้ดังนี้
1) พิจารณารับขึ้นทะเบียนผูท้ ี่ประสงค์จะเป็นผูใ้ ห้บริการตามบัญชี ข และพิจารณาการขอรับใบอนุญาต
ของผู้ทปี่ ระสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี ค เสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.)
เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต โดยในปี 2559 มีผู้ขอขึ้นทะเบียน 2 ราย และขอใบอนุญาตตาม พ.ร.ฎ.
e-Payment 15 ราย และ พ.ร.ฎ. e-Payment SFIs 6 ราย รวม 21 ราย ในจานวนนี้ ส่วนใหญ่เป็น
การให้บริการรับชาระค่าสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต (Payment Gateway) บริการรับชาระเงิน
แทน และบริการ e-Money นอกจากนี้ มีผู้ให้บริการที่คืนใบขึ้นทะเบียนตามบัญชี ข จานวน 1 ราย
และคืนใบอนุญาตตามบัญชี ค จานวน 5 ราย
ณ สิ้ น ปี 2559 มีผู้ใ ห้ บ ริการที่ แจ้ งให้ท ราบตามบั ญชี ก จ านวน 1 ราย ผู้ใ ห้ บ ริการที่ ได้รับ การขึ้น
ทะเบียนตามบัญชี ข จานวน 10 ราย และผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตตามบัญชี ค จานวน 103 ราย 6
6

ดูรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จากเว็บไซต์ ธปท. (http://www.bot.or.th/ระบบการ
ชาระเงิน/การกากับดูแล e-Payment/รายชือ่ ผู้ประกอบธุรกิจ)
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(ธนาคารพาณิชย์ 30 ราย สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 6 ราย และผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน 67
ราย) รวมใบอนุญาตทั้งสิ้น 170 ฉบับ
ภาพที่ 6: ภาพรวมธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

2) ก ากั บ ดูแ ลและตรวจสอบผู้ใ ห้บ ริก ารให้ป ฏิบัติต าม พ.ร.ฎ. e-Payment และประกาศต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง การติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อกากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยในปี 2559 มีผู้ประกอบธุรกิจบางรายปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนดบางประการ แต่ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสาคัญกับการให้บริการ ซึ่ง ธปท. ได้รายงานผล
การควบคุมดูแลและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ให้บริการดังกล่าวต่อ คธอ. และแจ้งผู้ให้บริการ
รับทราบ รวมถึงกาชับให้ดาเนินการหรือติดตามการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
3) ตรวจสอบผู้ให้บริการ e-Payment ณ สานักงานของผู้ให้บริการ (On-site examination) โดยในปี
2559 ธปท. ได้เข้าตรวจสอบและสังเกตการณ์การปฏิ บัติงานของผู้ให้บริการ e-Payment ที่มิใช่สถาบัน
การเงิน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในกลุ่มบัญชี ข และ บัญชี ค โดยมีปัจจัยหลักที่ใช้ในการพิจารณาจากประเภท
ธุ รกิจ บริการที่ มีผู้ใ ช้บ ริการแพร่หลาย มีผลกระทบกับ ผู้ใ ช้บ ริการในวงกว้าง ฐานะความมั่น คงของ
ผู้ให้บริการ รวมถึงข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ ซึ่ง ธปท. ได้ตรวจสอบและประเมินการดาเนินการ
ของผู้ให้บริการทั้งในด้านฐานะการเงิน การกากับดูแลกิจการ กระบวนการให้บริการ e-Payment และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านการดาเนินธุรกิจและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเมื่อ ธปท. ตรวจ
พบประเด็นข้อสังเกตจะมีคาสั่งการแจ้งผู้ให้บริการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งติดตามให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามคาสั่งการของ ธปท. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการชาระเงินและสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ใช้บริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
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