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คํานํา
เปนระยะเวลากวา 4 ป ทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดจัดทําและเผยแพร
แผนกลยุทธระบบการชําระเงิน 2547 หรือ Payment Systems Roadmap 2004
แกสาธารณชน ซึง่ ถือเปนครั้งแรกที่มีการกําหนดทิศทางดานระบบการชําระเงินของ
ประเทศ และนําไปสูความสําเร็จในการวางรากฐานที่สําคัญ ของระบบการชําระเงิน
หลายประการ เชน การสรางระบบไอทีเอ็มเอกซ (ITMX: Interbank Transaction
Management and Exchange ใหเปนโครงสรางพื้นฐานดานการชําระเงินรายยอย
ของประเทศ
การเชื่อมโยงระบบการชําระเงินรายยอยของไทยกับประเทศในกลุม
อาเซียน การสรางเวทีความรวมมือระหวางผูใหบริการเพื่อพัฒนาระบบการชําระเงิน
ของประเทศ และ การยกรางกฎหมายเพื่อกํากับดูแลธุรกิจบริการชําระเงิน เปนตน
สําหรับ แผนกลยุทธระบบการชําระเงิน 2553 หรือ Payment Systems
Roadmap 2010
ซึ่งเปนผลจากการหารือรวมกันระหวางหนวยงานทีม่ ีบทบาท
สําคัญในระบบการชําระเงิน ไดแก กลุม ธนาคารพาณิชย กลุมธุรกิจการคา กลุม
นักวิชาการอิสระ และ หนวยงานดานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ ไดกําหนดเปาหมายใน
กรอบเวลา 4 ปที่จะสงเสริมใหประเทศไทยมีการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ที่แพรหลายมากขึ้นในผูใชบริการทุกกลุมทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าคอยางเทา
เทียมกัน พรอมๆ กับมีการใชเงินสดและเช็คในระดับที่เหมาะสม
ขอเสนอแนะตางๆ ในรายงานฉบับนีเ้ ปนขอแนะนําในระดับนโยบาย ทีจ่ ะใชเปนกรอบ
เพื่อนําไปสูการกําหนดแผนการดําเนินงานโดยละเอียด
ภายใตความรวมมือของ
หนวยงานตางๆ ที่เกีย่ วของตอไป
ธปท.หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทุกฝายในการใหขอ เสนอแนะ และ
รวมกําหนดรายละเอียดของแผนการดําเนินงานตางๆ รวมถึงเขารวมเปนคณะทํางาน
เพื่อชวยผลักดันใหการระบบการชําระเงินไทยพัฒนาไปในทิศทางทีท่ ุกฝายคาดหวัง
ตอไป

นางธาริษา วัฒนเกส
ผูว าการธนาคารแหงประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการระบบการชําระเงิน
สิงหาคม 2550
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
หลังจากที่ ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดจัดทําและเผยแพร แผนกลยุทธระบบ
การชําระเงิน 2547 หรือ Payment Systems Roadmap 2004 เมือ่ 4 ปที่ผานมา ซึ่ง
ถือเปนครั้งแรกที่มกี ารกําหนดทิศทางดานระบบการชําระเงินของประเทศ ขอเสนอแนะ
ตางๆ ที่ปรากฎในแผนกลยุทธฯ ไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของในระบบการชําระเงิน
หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนสามารถดําเนินการใหเปนผลสําเร็จอยางเปน
รูปธรรมหลายประการ ทัง้ ในสวนที่เกีย่ วกับการพัฒนาระบบและการกํากับดูแลใหระบบ
การชําระเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย
แตเนื่องจาก สภาพแวดลอมดานตางๆ ของระบบการชําระเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะความตองการและพฤติกรรมของผูใชบริการ และพัฒนาการทีไ่ ม
หยุดยัง้ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจําเปนที่จะตองมีการกําหนดแผน
กลยุทธฯ เพื่อรับมือกับสิ่งทาทายใหมๆ ภายในชวงปพ.ศ. 2553 ที่กําลังจะมาถึงอีกครั้ง
รายงานแผนกลยุทธระบบการชําระเงิน 2553 หรือ Payment Systems Roadmap
2010 ฉบับนีเ้ ปนผลจากการหารือรวมกันระหวางหนวยงานทีม่ ีบทบาทสําคัญในระบบ
การชําระเงิน ไดแก กลุมธนาคารพาณิชย กลุมธุรกิจการคา กลุมนักวิชาการอิสระ และ
หนวยงานดานกํากับดูแลทีเ่ กี่ยวของ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
การกําหนดปจจัยสําคัญทีจ่ ะมีผลตอการพัฒนาระบบการชําระเงิน ภายในป 2553
1. ความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการที่มีตอบริการชําระเงินที่สงู ขึ้น
2. ประเทศไทยยังมีการใชเงินสดในระดับสูง
3. บริการชําระเงินสวนใหญยงั มีลักษณะเปนระบบปด (Closed-loop system)
ที่จํากัดการใหบริการเฉพาะลูกคาภายในกลุม
4. การกําหนดโครงสรางคาธรรมเนียมบริการที่ไมเหมาะสม
5. ปญหาการมีกฎหมายที่รองรับบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส รวมถึงปญหา
การบังคับใชกฎหมายดังกลาว
6. ภาระของผูใหบริการที่เพิ่มขึน้ จากการปฎิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ทัง้ ในประเทศ
และระหวางประเทศ
7. ความตองการระบบการชําระเงินที่สนับสนุนการทําการคาในภูมิภาคที่ขยายตัว
อยางรวดเร็ว
8. ความเสีย่ งที่เกี่ยวของกับระบบการชําระเงิน (Payment systems risks) อาจ
สงผลกระทบตอความเชื่อมัน่ ในระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย
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การกําหนดวิสยั ทัศน
“มีความรวมมือระหวางองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลักดันใหมีการ
ใชระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ดวยบริการที่มปี ระสิทธิภาพ
มั่นคงปลอดภัย และคาธรรมเนียมที่เปนธรรม โดยมีกฎหมายและการบังคับ
ใชที่มีประสิทธิผล”
การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1. ขยายการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการทุกกลุมใหมากขึ้น
2. มีมาตรการในการลดการใชเงินสด
3. มีโครงสรางคาธรรมเนียมที่เหมาะสม สะทอนตนทุนและสงเสริมการใชบริการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
4. นํากฎหมายทีร่ องรับระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมาใชอยางเปนรูปธรรม
5. มีมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ เพือ่ ลดภาระ
ตนทุนของผูใหบริการ
6. มีการพัฒนาระบบการชําระเงินที่สนับสนุนการทําการคากับประเทศในภูมิภาค
อินโดจีนและสหภาพพมา
7. มีการกํากับดูแล (oversight) เพื่อใหระบบการชําระเงินในประเทศดําเนินไปอยาง
มั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมาตรฐานสากล และมีสวนชวย
สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมัน่ ตอระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน
การกําหนดแผนงาน
1. สงเสริมใหมีระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่จงู ใจผูใชบริการ “ระดับผูบริโภค”
2. สงเสริมใหมีระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่จงู ใจผูใชบริการ “ระดับผูประกอบการ”
3. ศึกษาและทบทวนตนทุนและคาธรรมเนียมการใหบริการชําระเงิน
4. กําหนดมาตรฐานและแนวทางปฎิบัติเพือ่ ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตางๆ
ภายในประเทศและระหวางประเทศ
5. เพิ่มประสิทธิภาพดานการกํากับดูแลระบบการชําระเงิน
6. การจัดการความเสี่ยงในระบบบาทเนต
7. การเตรียมความพรอมเพื่อการเชื่อมโยงระบบบาทเนตกับตางประเทศ
8. การเชื่อมโยงระบบการชําระเงินรายยอยระหวางประเทศในกลุม ASEAN และ
บางประเทศในแถบเอเชีย
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โดยในขั้นตอนการกําหนดรายละเอียดภายใตแผนงานตางๆ จะเปดกวางใหผูมีสว น
เกี่ยวของใหขอ แนะนํา รวมถึงเขารวมเปนคณะทํางานเพื่อชวยผลักดันใหระบบการ
ชําระเงินไทยพัฒนาไปในทิศทางทีท่ ุกฝายรวมกันกําหนด

สรุปขั้นตอนการกําหนดแผนกลยุทธระบบการชําระเงิน 2553
วิสัยทัศน
“ มีความรวมมือระหวางองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลักดันใหมีการใช
ระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ดวยบริการที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย และ
คาธรรมเนียมที่เปนธรรม โดยมีกฎหมายและการบังคับใชที่มีประสิทธิผล ”
ปจจัยสําคัญทีม่ ีผลตอการพัฒนา
ระบบการชําระเงิน ภายใน ป 2553
1. ความตองการและความคาดหวังดาน
บริการชําระเงินที่สูงขึ้น
2. ประเทศไทยมีการใชเงินสดในระดับสูง
3. บริการสวนใหญมีลักษณะเปนระบบปด
ที่ใหบริการเฉพาะลูกคาภายในกลุม
4. โครงสรางคาธรรมเนียมบริการที่ไม
เหมาะสม
5. ปญหาดานกฎหมายที่รองรับระบบการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
6. ภาระของผูใหบริการที่เพิ่มขึ้นจากการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
7. ความตองการระบบการชําระเงินที่สนับ
สนุนการทําการคาในภูมิภาค
8. ความเสี่ยงดานระบบการชําระเงินอาจ
กระทบตอความเชื่อมั่นตอระบบการเงิน
และระบบสถาบันการเงิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ขยายการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการทุกกลุม
มีมาตรการในการลดการใชเงินสด
มีโครงสรางคาธรรมเนียมที่เหมาะสม เปนธรรม และ สงเสริมการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
นํากฎหมายที่รองรับระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส มาใชอยางเปนรูปธรรม
มีมาตรฐาน/แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ เพื่อลดภาระตนทุนของผูใหบริการ
มีการพัฒนาระบบการชําระเงินที่สนับสนุนการทําการคากับประเทศในภูมิภาคอินโดจีน และ สหภาพพมา
มีการกํากับดูแลใหระบบการชําระเงิน มั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมาตรฐานสากล และ
ชวยสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมั่นตอระบบการเงินและสถาบันการเงิน
แผนงาน
สงเสริมใหมีระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่จูงใจผูใชบริการ “ระดับผูบริโภค”
สงเสริมใหมีระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่จูงใจผูใชบริการ “ระดับผูประกอบการ”
ศึกษา / ทบทวนตนทุนและคาธรรมเนียมการใหบริการชําระเงิน
กําหนดมาตรฐาน / แนวทางปฎิบัติเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตางๆ ภายในประเทศ
และระหวางประเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพดานการกํากับดูแลระบบการชําระเงิน
การจัดการความเสี่ยงในระบบบาทเนต
การเตรียมความพรอมเพื่อการเชื่อมโยงระบบบาทเนตกับตางประเทศ
การเชื่อมโยงระบบการชําระเงินรายยอยระหวางประเทศในกลุม ASEAN และบางประเทศในแถบเอเชีย
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บทนํา

1.1

ความสําคัญของระบบการชําระเงิน
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ระบบการชําระเงินมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะ
เปนกลไกหลักที่ชวยสนับสนุนใหการดําเนินธุรกรรมทัง้ ดานการคาและการเงิน ระบบ
การชําระเงินทีม่ ีประสิทธิภาพ มั่นคงและปลอดภัย มีสวนสําคัญในการชวยลดภาระ
คาใชจายที่เกีย่ วของกับการชําระเงินของภาครัฐและเอกชน 1 อีกทั้งยังชวยสรางความ
มั่นใจระหวางคูคาวาการสงมอบเงินระหวางกัน จะเปนไปอยางปลอดภัยและทันกําหนด
เวลา นอกจากนัน้ ยังเปนกลไกที่จาํ เปนตอการเชื่อมโยงกิจกรรมการคาและการลงทุน
กับตางประเทศ ทัง้ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ใหดําเนินไปอยางคลองตัวและ
ปลอดภัย ชวยสรางโอกาสทางธุรกิจและนําไปสูการชวยยกระดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในภาพรวมไดในที่สุด
1.2

บทบาทของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)

ที่ผานมา ธปท. ถือไดวาเปนองคกรหลักของประเทศที่มีหนาที่ดูแลระบบการชําระเงิน
ใหดําเนินไปอยางมี ประสิทธิภาพ มั่นคงและปลอดภัย และ ไดมาตรฐานในระดับ
สากล
1.2.1 ดานประสิทธิภาพ
1.2.1.1 การเพิม่ ประสิทธิภาพดานการดําเนินการ (Operational efficiency)
ธปท. มีหนาทีด่ ูแลใหการเคลื่อนยายเงินในระบบเศรษฐกิจเปนไปอยางรวดเร็ว คลองตัว
มีความนาเชื่อถือ และมีระยะเวลาการชําระดุล (Settlement period) ที่ส้นั ที่สุด เพื่อให
การใชเงินในระบบเศรษฐกิจเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนัน้ ยังดูแลใหระบบการชําระ
เงินดําเนินไปอยางตอเนื่อง (Continuity) ไมสะดุดหรือหยุดลง ไมวา จะมีสาเหตุมาจาก
ความผิดพลาดของตัวระบบการชําระเงินเอง หรือเกิดจากปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได
อยางเชน การกอการราย และ ภัยธรรมชาติ เปนตน ซึง่ นอกจากจะสรางปญหาแก
ผูใชบริการแลว ยังอาจนําไปสูการชะงักงันของระบบเศรษฐกิจในประเทศ และขยายวง

1

ผลการศึกษาโดย Donges, William R., Retail Payment Systems-A Vision for Egypt สรุปวา
คาใชจายดานการชําระเงินในกลุมประเทศที่พัฒนามีสัดสวนคิดเปนรอยละ 5 ของ GDP
ธนาคารแหงประเทศไทย
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กวางออกไปกระทบธุรกรรมระหวางประเทศไดในที่สุด ที่ผานมา ธปท. จึงไดใหความ
สําคัญกับกระบวนการจัดทําแผนฉุกเฉิน และความตอเนื่องของการใหบริการการชําระ
เงิน (Contingency Plan and Business Continuity Plan) ของผูใหบริการดานการ
ชําระเงินเปนอยางมาก
1.2.1.2 การเพิม่ ประสิทธิภาพดานเศรษฐกิจ (Economic efficiency)
ธปท. ไดสงเสริมและสนับสนุนบริการชําระเงินที่มีตน ทุนในการใหบริการที่ต่ํา ซึ่งเปนที่
ยอมรับโดยทัว่ ไปในระดับสากลวา บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic
payment) มีคาใชจายในการใหบริการที่ต่ํากวาทั้งเงินสดและเช็ค เนื่องจากมีความ
ไดเปรียบดานความประหยัดตอหนวยที่ดกี วา (Economy of scale) โดยจะมีคาใชจาย
ในการใหบริการที่ต่ําลง เมื่อมีปริมาณการใชบริการมากขึ้น
ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ที่จะมีบทบาทในการชวยสงเสริมใหบริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสเปนทีน่ ิยมแพรหลายมากขึน้ คือ การผลักดันผูใหบริการใหมกี ารกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมที่สอดคลองกับตนทุนการใหบริการมากขึ้นซึง่ จะชวยใหการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสมีคา บริการที่ต่ําลง เปนผลใหผูใชบริการทัง้ ในระดับบุคคลและระดับ
องคกรมีคาใชจายดานการชําระเงินที่ตา่ํ ลง สงเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ในภาพรวม
ประเด็นเรื่องอัตราคาธรรมเนียม ยังรวมถึงกรณีคาธรรมเนียมตางๆ ที่มีการเรียกเก็บ
ระหวางผูใหบริการดวยกันเอง เนื่องจากหากถูกกําหนดขึ้นอยางไมเหมาะสม ก็จะเปน
ภาระตนทุนทีเ่ พิ่มขึ้นและเปนอุปสรรคที่กดี ขวางไมใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
สามารถแขงขันกับเงินสดและเช็ค ทีม่ ีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจต่ํากวาได
1.2.2 ดานความมัน่ คงปลอดภัย
1.2.2.1 การลดความเสี่ยงดานการชําระเงิน
ความเสีย่ งที่เกี่ยวของกับระบบการชําระเงิน อาจสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในระบบ
การเงินและสถาบันการเงิน
โดยความเสี่ยงดังกลาวอาจเกิดขึ้นเมื่อการชําระเงินไม
สามารถเปนผลเสร็จสิ้นลงได ซึ่งอาจมีสาเหตุจากปญหาตางๆ เชน ความสามารถใน
การชําระเงิน (Credit risk) การขาดสภาพคลอง (Liquidity risk) และ การเกิดปญหา
ดานการปฏิบัติการ (Operational risk) ของฝายผูชาํ ระเงิน หรือ ธนาคารของผูชําระเงิน
(Paying bank) ทําใหเกิดความเสียหายแกคูคา (Counter party) โดยเฉพาะในกรณี
ของการชําระเงินที่มีมูลคาสูงหรือทีเ่ กี่ยวของกับผูรับเงินจํานวนมาก ความเสี่ยงที่
ธนาคารแหงประเทศไทย
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กลาว อาจขยายความรุนแรงจนสงผลกระทบตอระบบการเงินทัง้ ระบบ (Systemic risk)
และสรางปญหาตอความเชือ่ มั่นในระบบสถาบันการเงินของประเทศ สําหรับการชําระ
เงินระหวางประเทศ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากธุรกรรมการคาเงินตราตางประเทศ 2
(Foreign exchange settlement risk) เพิม่ ขึ้นอีกได
1.2.2.2 การปองกันทุจริตดานการชําระเงิน (Payment frauds)
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม ไดถูกนํามาใชในการ
พัฒนาบริการชําระเงินใหมคี วามสะดวกสบายมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ยังอาจนํามาใช
ในการฉอโกงที่เกี่ยวของกับการชําระเงินไดอีกดวย เชน การขโมยขอมูลเพื่อปลอมแปลง
บัตรเครดิต หรือบัตรเอทีเอ็ม เปนตน ปญหาดังกลาวหากขยายตัวในวงกวางก็จะเปน
การบั่นทอนความเชื่อมั่นที่มตี อระบบการเงินและระบบสถาบันการเงินไดในที่สุด
1.2.2.3 การลดการทุจริตการฟอกเงิน (Money laundering)
การแพรหลายของบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสรูปแบบใหมๆ ไดถูกนําไปใชเปน
ชองทางในการฟอกเงินจากการทําธุรกิจทีผ่ ิดกฎหมายและการสนันสนุนทางการเงินแก
การกอการรายเพิ่มขึน้ จึงจําเปนตองหาทางปองกันการกระทําเหลานีเ้ พื่อไมใหมกี ารใช
ระบบการชําระเงินในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมที่สรางความเสียหายดังกลาว
1.2.3 การมีระบบการชําระเงินทีไ่ ดมาตรฐานสากล
การมีระบบการชําระเงินที่ไดมาตรฐานสากล จะชวยใหประเทศไทยเปนทีย่ อมรับจาก
นานาประเทศ และสนับสนุนใหมกี ารรวมทําการคาและการลงทุนมากขึ้น

2

ธุรกรรมการชําระเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ มักมีมูลคาตอรายการที่สูง และธุรกรรมสวนใหญจะ
กระจุกตัวอยูในธนาคารพาณิชยเพียงไมกี่แหง ทําใหเปนการเพิ่มความเสี่ยงแกระบบการเงินระหวาง
ประเทศ หากธนาคารพาณิชยดังกลาวลมละลาย ดังเชนกรณี Herstatt Bank ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศ
เยอรมนี
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1.2.3.1 การดําเนินการใหระบบการชําระเงินมีความสอดคลองกับ BIS Core
Principles for Systemically Important Payment Systems (SIPS) 3
ธปท. ไดดําเนินการพัฒนาระบบบาทเนต (BAHTNET) 4 ที่เปนระบบการชําระเงินทีม่ ี
ความสําคัญอยางยิ่งยวดของประเทศ เพือ่ รองรับการโอนเงินมูลคาสูงใหมีมาตรฐาน
ทั้งในดานความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตามหลักการของ BIS
Core Principles for Systemically Important Payment Systems (CPSIPS) ซึ่งเปน
มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
1.2.3.2 การเขารวมโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP)
และ Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSCs)
ดานระบบการชําระเงิน
ประเทศไทยไดเขารวมรับการประเมินมาตรฐานของระบบการชําระเงิน ภายใตโครงการ
FSAP/ROSCs ที่จัดขึ้นโดย กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกเมื่อตนป
พ.ศ. 2550 ที่ผานมา โดยใชมาตรฐาน BIS Core Principles for Systemically
Important Payment Systems (CPSIPS) ในการประเมินระบบบาทเนต และประเทศ
ไทยสามารถผานการประเมินดังกลาวดวยผลการประเมินทีน่ าพอใจ จึงถือเปนการสราง
ความเชื่อมั่นทัง้ ภายประเทศและตางประเทศถึงประสิทธิภาพและความมัน่ คงปลอดภัย
ของระบบการชําระเงินไทยที่ไดมาตรฐานสากล
1.3

ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการชําระเงิน 2547
(Payment Systems Roadmap 2004)

ในป พ.ศ. 2545 ธปท. ฝายระบบการชําระเงิน ไดจัดทําและเผยแพร แผนกลยุทธ
ระบบการชําระเงิน 2547 หรือ Payment Systems Roadmap 2004 5 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเปนกรอบในการดําเนินการดานระบบการชําระเงินของหนวยงานที่
3

4

5

ศึกษาขอมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับ BIS Core Principles for Systemically Important Payment Systems
ไดจาก www.bis.org/publ/cpss43.htm
ศึกษาขอมูลขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบบาทเนต (BAHTNET: Bank of Thailand Automated High value
Transfer Network) ไดจาก
www.bot.or.th/bothomepage/BankAtWork/Payment/General/Thai_bahtnet_new.htm
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนกลยุทธระบบการชําระเงิน 2547 ไดจาก
www.bot.or.th/bothomepage/BankAtWork/Payment/Highlight/Payment2004_Conference/Payment_2004.pdf
ธนาคารแหงประเทศไทย
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เกี่ยวของ ประกอบดวย 5 แผนหลัก ที่ถือเปนการวางรากฐานที่สาํ คัญของระบบการ
ชําระเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.3.1 การสรางเวทีความรวมมือระหวางผูใหบริการดานการชําระเงิน
(Industry Payment Body)
มีเปาหมายใหเกิดเวทีความรวมมือระหวางผูใหบริการชําระเงิน ทัง้ ที่เปนสถาบันการเงิน
และที่ไมใชสถาบันการเงิน รวมถึง ธปท. ในฐานะผูใหบริการระบบการชําระเงินที่เปน
โครงสรางพื้นฐานของประเทศ 6 โดยมีเปาหมายเพื่อ
1.3.1.1 รวมกันกําหนดหลักเกณฑในการใหบริการชําระเงิน (Code of conducts) และ
กําหนดมาตรฐานที่เกีย่ วของ
1.3.1.2 ลดการลงทุนที่ซ้ําซอนระหวางผูใหบริการ เชน มีการใชเครือขาย อุปกรณ และ
เครื่องมือดานการชําระเงินรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุดแกเศรษฐกิจของประเทศ
1.3.1.3 ผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางระบบการชําระเงินตางๆ ทัง้ ภายในประเทศ
และตางประเทศ
1.3.1.4 สนับสนุนใหเกิดการใชสื่อการชําระเงิน เทคโนโลยีที่เกีย่ วของ และการ
ใหบริการทีท่ นั สมัย
ผลการดําเนินการ ในระยะเริ่มตน ไดมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งเวทีความรวมมือใน
รูปแบบ สมาคมระบบการชําระเงิน (Thailand Payment Systems Association:
TPA) ในลักษณะเดียวกับในหลายประเทศ เชน แคนาดา ออสเตรเลีย และ
สหราชอาณาจักร อยางไรก็ดี การดําเนินการดังกลาวมีขอจํากัดเรื่องขอกฎหมาย ทําให

6

ธปท. เปนผูใหบริการระบบการชําระเงินที่สําคัญ 3 ระบบ คือ ระบบบาทเนต (BAHTNET) ที่เปนระบบการชําระ
เงินมูลคาสูง ระบบหักบัญชีเช็คดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (ECS) และ ระบบการโอนเงินรายยอย (SMART) โดย
สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจาก www.bot.or.th/bothomepage/BankAtWork/Payment/payment2_level3.htm
ธนาคารแหงประเทศไทย
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ไมสามารถจัดตั้งในรูปแบบสมาคมได จึงไดมีการจัดตั้งในรูปแบบ คณะอนุกรรมการ
ความรวมมือเพื่อการชําระเงินแหงชาติ (อชช.)7 ขึ้นในเดือนธันวาคม 2545 โดย
ดําเนินการภายใตคณะกรรมการระบบการชําระเงิน (กรช.) 8 ของ ธปท.
1.3.2 การรวบรวมขอมูลสถิติดานการชําระเงินของประเทศ
(National Payment Information System)
มีเปาหมายใหมีการรวบรวมขอมูลสถิติที่เกี่ยวของกับบริการชําระเงินอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง โดยขอมูลที่รวบรวมจะครอบคลุมขอมูลทั้งในสวนของผูใหบริการที่เปน
สถาบันการเงินและที่ไมใชสถาบันการเงิน รวมถึงขอมูลของระบบการชําระเงินที่ ธปท.
ใหบริการ และนําออกเผยแพรแกสาธารณชน เพื่อเปนประโยชนของทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ

7

ประกอบดวยสมาชิก 11 คน ที่เปนตัวแทนจากผูใหบริการดานการชําระเงินกลุมตางๆ มีหนาที่ ดังนี้
(1) พิจารณากําหนดหลักเกณฑในการใหบริการชําระเงิน (Code of Conducts) และกําหนดมาตรฐาน
ทางเทคนิคที่เปนโครงสรางพื้นฐานการชําระเงิน เพือ่ ใหเกิดการใชงานรวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเกิดการแขงขันที่เปนธรรมแกทุกฝายในระบบการชําระเงิน
(2) พิจารณากําหนดแนวนโยบายเพื่อดําเนินการในดานตางๆ ตอไปนี้
2.1 ผลักดันใหเกิดการใชระบบการชําระเงินรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ําซอน
ในการลงทุน
2.2 สนับสนุนและริเริ่มใหเกิดการใชสื่อการชําระเงิน เทคโนโลยีที่เกีย่ วของ และการใหบริการ
ชําระเงินที่ทันสมัย
2.3 ผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางระบบการชําระเงินตางๆ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
2.4 ดําเนินการใหเกิดการรวบรวมขอมูล และงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการชําระเงินเพื่อเปนประโยชน
แกการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการชําระเงินทั้งภาครัฐและเอกชน
(3) พิจารณารูปแบบและแนวทางการจัดตั้งองคกรความรวมมือระหวางผูใหบริการดานการชําระเงิน
เพื่อรับโอนหนาที่และความรับผิดชอบจาก อชช. ตามขอ 1 และ 2
8
ประกอบดวยสมาชิก 7 คน มี ผูวาการ ธปท. เปนประธาน รายละเอียดคณะกรรมการทานอื่นสามารถ
ดูขอมูลจาก www.bot.or.th/bothomepage/BankAtWork/Payment/General/PSC/T_PSC_new.htm
โดยมีหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดทิศทางและนโยบายดานการชําระเงินของประเทศ เพื่อใหมีระบบการชําระเงินที่มีประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย ชวยลดตนทุนและสงเสริมการทําธุรกิจการคา นําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง
- การลดความเสี่ยงดานตาง ๆ ในระบบการเงิน
- การมีมาตรฐานตาง ๆ ทัง้ ดานความปลอดภัย และประสิทธิภาพ รวมถึงขอกําหนดดานเ
เทคโนโลยี และระเบียบวิธปี ฏิบัติที่เกี่ยวของ
- การแขงขันระหวางผูใหบริการดานการชําระเงิน เพื่อใหผูใชบริการไดรับบริการที่สอดคลองกับ
ความตองการ ภายใตราคาที่เหมาะสม
- ความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของตาง ๆ ในระบบการชําระเงินเพื่อสนับสนุนใหมีระบบการ
ชําระเงินที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
(2) รับผิดชอบใหมีรายงานประจําป สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการอยางมีมาตรฐานและโปรงใส
ธนาคารแหงประเทศไทย
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ผลการดําเนินการ มีการรวบรวมขอมูลสถิติของบริการชําระเงินตางๆ ไวใน รายงาน
ระบบการชําระเงิน 9 ของธปท. ซึ่งจะนําออกเผยแพรเปนประจําทุกป โดยเริ่มมีการ
รายงานขอมูลดังกลาวตั้งแตป พ.ศ. 2545
1.3.3 การยกรางกฎหมายเพื่อกํากับดูแลระบบการชําระเงิน
มีเปาหมายใหมีกฎหมายเพือ่ กํากับดูแลระบบการชําระเงินใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และความมั่นคงปลอดภัย
ผลการดําเนินการ ธปท.ไดใหความรวมมือกับคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ในกระบวนการรางกฎหมาย เพื่อผลักดันใหมีการออกกฎหมายดังกลาวในรูป พระราช
กฤษฎีกาวาดวยการกํากับดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 10 อาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 โดยไดผานการ
ทําประชาพิจารณ และอยูระหวางกระบวนการเพื่อออกเปนพระราชกฤษฎีกา ใหมผี ล
บังคับใชตามกฎหมาย
1.3.4 การกําหนดโครงสรางพื้นฐานและมาตรฐานดานการชําระเงิน
มีเปาหมายเพือ่ พัฒนาระบบการชําระเงินทีเ่ ปนโครงสรางพื้นฐานของประเทศ สามารถ
ใหบริการแบบขามธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ มัน่ คงและปลอดภัย และลดการ
ลงทุนทีซ่ ้ําซอนระหวางผูใหบริการ รวมถึงการกําหนดมาตรฐานดานการชําระเงินของ
ประเทศ
9

“รายงานระบบการชําระเงิน” ฉบับป 2545-ฉบับปจจุบัน สามารถดูไดจาก
www.bot.or.th/bothomepage/BankAtWork/Payment/payment.htm
10
ขอบเขตการกํากับดูแล ครอบคลุมการกํากับดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ที่ใหบริการโดยผู
ใหบริการที่เปนสถาบันการเงินและที่ไมใชสถาบันการเงิน ดังนี้
1) การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต
2) การใหบริการเครือขายอีดีซี
3) การใหบริการสวิทสชิ่งในการชําระเงิน
4) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส
5) การใหบริการหักบัญชี
6) การใหบริการชําระดุล
7) การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณอยางหนึ่งอยางใด หรือผานทางเครือขาย เชน
โทรศัพทมือถือ Internet Payment Gateway
8) การใหบริการรับชําระเงินแทน
9) การใหบริการอื่นใดที่ ธปท. ประกาศ กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ผูใชอํานาจตามกฎหมาย ธปท.
โดยกําหนดให ธปท. มีทําหนาที่กํากับดูแลธุรกิจบริการตาม พรฎ.ฉบับนี้
ธนาคารแหงประเทศไทย
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ผลการดําเนินการ
(1) มีการจัดตั้งระบบไอทีเอ็มเอ็กซ (ITMX: Interbank Transaction Management
and Exchange)11 ที่เชื่อมโยงระบบการชําระเงินรายยอยตางๆ เขาดวยกัน ทําให
สามารถรองรับการใหบริการแบบขามธนาคารได
และชวยสนับสนุนการทํา
ธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(2) มีการกําหนดมาตรฐานบารโคด สําหรับการชําระเงินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งประเทศเพือ่ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทําธุรกรรม ตั้งแตชวงตนป 2548
1.3.5 การเชื่อมโยงระบบการชําระเงินระหวางประเทศ (Cross-border Linkage)
มีเปาหมายเพือ่ ศึกษาความจําเปนในการเชื่อมโยงระบบการชําระเงินระหวางประเทศ
ทั้งการโอนเงินมูลคาสูงและการโอนเงินรายยอย
เพือ่ สนับสนุนธุรกิจการคาระหวาง
ประเทศ
ผลการดําเนินการ ในสวนของการโอนเงินรายยอย ธปท. ไดรวมกับธนาคารกลางใน
ภูมิภาคอาเซียน 4 ประเทศ 12 เพื่อพัฒนาโครงการ ASEANPay เชื่อมโยงการโอนเงิน
รายยอยผานระบบเอทีเอ็มระหวางประเทศในกลุมประเทศอาเซียน สําหรับการโอนเงิน
มูลคาสูงไดมีการศึกษาความเหมาะสมของการเชื่อมโยงระบบบาทเนตกับตางประเทศ

11

12

มีบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ จํากัด (เปลีย่ นชือ่ จากบริษัทเอทีเอ็มพูล) เปนผูใหบริการ โดยมีผูถอื หุน
ประกอบดวย ธนาคารพาณิชย 11 แหง ไดแก ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย ธ.กรุงศรี
อยุธยา ธ.ทหารไทย ธ.นครหลวงไทย ธ.ยูโอบีรัตนสิน ธ.ธนชาติ ธ.สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) และ
ธ.ไทยธนาคาร
ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเชีย และไทย
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แผนกลยุทธระบบการชําระเงิน 2553 เปนผลจากการหารือรวมกันระหวางหนวยงานที่มี
บทบาทสําคัญในระบบการชําระเงินหลายหนวยงาน ประกอบดวย กลุมธนาคารพาณิชยที่
เปนผูใหบริการ กลุมธุรกิจการคาในฐานะผูใชบริการระดับองคกร กลุมนักวิชาการที่เชี่ยว
ชาญดานธุรกิจบริการชําระเงินเพื่อเปนตัวแทนผูใชบริการระดับประชาชน และ หนวยงาน
ดานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดขอเสนอแนะในระดับนโยบายที่เปนกรอบทีจ่ ะนําไปสู
การกําหนดแผนการดําเนินงานโดยละเอียดในชวง 4 ป ระหวาง พ.ศ. 2550 – 2553

2.1

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ เริ่มตนจากการหารือรวมกันเพื่อกําหนด ปจจัยสําคัญ
(Key Concerns) ที่จะมีผลกระทบตอการพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทยในชวง
ระหวาง พ.ศ. 2550 – 2553 เพื่อนําไปกําหนดเปน วิสัยทัศน ที่ตองการใหเกิดขึ้นภายในป
2553
สําหรับวิธีการที่จะดําเนินการเพื่อสามารถบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดขึ้น ไดแบงออกเปน
3 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นตอนการกําหนด วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ขั้นตอนการ
กําหนดแผนงาน รวมถึงรายละเอียดการดําเนินการภายใตแผนงาน และ การกําหนด
หนวยงานผูรวมรับผิดชอบ
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ปจจัยสําคัญ (Key Concerns) ที่จะมีผลตอการพัฒนาระบบ
การชําระเงินของประเทศไทย ภายในป 2553

ปจจัยสําคัญ ที่จะมีผลกระทบตอการพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศไทย ที่ทกุ
ฝายทีเ่ กี่ยวของ จําเปนตองใหความสนใจและรวมหาแนวทางในการแกไข ภายใน
ป 2553 มี 8 ประการ คือ
2.2.1 ความตองการและความคาดหวังของผูใชบริการที่มตี อบริการชําระเงิน
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในประเทศ ไดสงผลใหเกิดความตองการใชบริการชําระ
เงินที่เพิ่มสูงขึน้ อยางมาก ทั้งในสวนของกลุมผูใชบริการระดับบุคคลทั่วไปและระดับ
องคกร นอกจากความตองการใชงานที่สงู ขึ้น ผูใชบริการยังตองการบริการทีท่ ันสมัย
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และสามารถตอบสนองรูปแบบการใชชีวิตและการดําเนินธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป พรอมๆ กับตองมีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อสรางความมัน่ ใจในการ
ใชบริการ
นอกจากนัน้ ยังตองการใหเกิดการความเทาเทียมกันระหวางผูใ ชบริการ โดยเฉพาะ
เรื่องอัตราคาบริการ การเขาถึงบริการ (Accessibility) และ ประสิทธิภาพของบริการ
เนื่องจากยังมีความแตกตางกันระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค
ปจจุบัน ผูใชบริการไดมีการแบงออกเปนกลุมที่ชัดเจนมากขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม โดยแตละกลุมจะมีความตองบริการชําระเงินที่แตกตางเฉพาะกลุมอยางชัดเจน
ไดแก
(1) กลุมผูใชบริการชําระเงินระหวางบุคคลดวยกันเอง (Person-to-Person P2P)
(2) กลุมผูใชบริการชําระเงินระหวางภาคธุรกิจกับบุคคล (Business-toCustomer - B2C)
(3) กลุมผูใชบริการชําระเงินระหวางภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ (Business-toBusiness - B2B)
(4) กลุมผูใชบริการชําระเงินระหวางภาคธุรกิจกับภาครัฐ (Business-toGovernment – B2G)
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2.2.2 ประเทศไทยยังมีการใชเงินสดในระดับสูง
แมวาบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสจะเริ่มมีบทบาท
และไดรับความนิยมใน
ประเทศไทยมากขึ้น แตก็ยงั จํากัดอยูเฉพาะผูใชบริการบางกลุม เทานัน้ ประชาชนสวน
ใหญยังนิยมใชเงินสดในการจับจายซื้อสินคาและบริการเปนหลัก สาเหตุประการสําคัญ
นาจะมาจากการที่เงินสดเปนสื่อการชําระเงินที่สะดวกสบายกวาวิธีอื่น
และเปนที่
คุนเคยของผูใชมาเปนเวลานาน
โดยเฉพาะในเขตชนบทที่เงินสดยังคงเปนเพียง
ทางเลือกเดียวที่มีอยู สําหรับสังคมเมืองก็ยงั มีการใชเงินสดในสัดสวนที่สูงในบางภาค
ธุรกิจ เชน ภาคการขนสงสาธารณะ และ ภาคคาปลีก ทั้งในสวนของรานคาปลีกขนาด
ใหญ และรานคาสะดวกซือ้ ซึ่งยังมีการรับเงินสดจากผูใ ชบริการหรือลูกคาเปนหลัก
การใชเงินสดในสัดสวนที่สูง เปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม เนื่องจากเงินสดมีตนทุนในการจัดการหรือการใหบริการที่สูงกวาสื่อการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยนอกจากจะมีคาใชจายในการผลิตแลว ยังมีคาใชจายที่
เกี่ ย วกั บ การขนส ง การนับคั ด การทํา ลาย (กรณีธ นบัต รที่เ สื่ อ มสภาพ) และ การ
ประกันความปลอดภัยที่เกิดจากการสูญหาย
นอกจากนั้ น การชํ า ระเงิ น ด ว ยเงิ น สดส ว นใหญ ยั ง เป น ธุ ร กรรมที่ ต อ งมี ก ารส ง มอบ
โดยตรงระหวางคูคา (Face-to-face transaction) และใชเวลานานในการทําธุรกรรม
เนื่องจากขั้นตอนการนับและทอนเงิน และยังมีปญหาจากการสูญหาย หรือ การลัก
ขโมย อี ก ทั้ ง ยั ง อาจถู ก นํ า ไปใช เ พื่ อ สนั น สนุ น การทํ า ธุ ร กิ จ ที่ ผิ ด กฎหมายและการ
หลีกเลี่ยงการชําระภาษี เนื่องจากการติดตามตรวจสอบวัตถุประสงคการใชเงินสดทํา
ไดยากกวาบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ดังนัน้ ในหลายประเทศจึงไดพยายามที่จะลดการใชเงินสด และสงเสริมการใชบริการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนทางเลือกแทนการใชเงินสดมากขึน้
2.2.3 บริการชําระเงินสวนใหญในประเทศยังมีลักษณะเปนระบบปด
(Closed-loop system) ที่จํากัดการใหบริการเฉพาะลูกคาในกลุม
บริการชําระเงินสวนใหญในประเทศยังมีลกั ษณะทีเ่ ปนระบบปด (Closed-loop system)
ที่จํากัดการใหบริการเฉพาะลูกคาภายในกลุม และมีการลงทุนพัฒนาระบบโดยผูให
บริการเองทั้งหมด ในขณะที่บริการชําระเงินแบบระบบเปด (Open-loop system) ที่เปด
ใหบริการแกผใู ชบริการในวงกวาง และอาจมีการรวมลงทุนระหวางผูใหบริการหรือมี
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การใชเครือขายบางสวนรวมกัน กลับไมแพรหลายเทาทีค่ วร ทั้งนี้ บริการชําระเงินแบบ
ระบบปดมีขอเสีย ดังนี้
2.2.3.1 ผูใชบริการไมไดรับความสะดวกจากการใชบริการ และมีภาระในการทํา
ธุรกรรมชําระเงินโดยไมจาํ เปน เนื่องจากผูโอนและผูรบั โอนถูกจํากัดใหตองใชบริการ
กับผูใหบริการรายเดียวกันหรือระบบเดียวกันเทานั้น เชน บริการของธนาคารพาณิชย
สวนใหญจะเปน “บริการชําระเงินภายในธนาคารเดียวกัน” (Intrabank payment
services) ใหบริการเฉพาะแกลูกคาทีม่ ีบญ
ั ชีธนาคารเดียวกันเทานั้น ในขณะที่ “บริการ
ชําระเงินแบบขามธนาคาร” (Interbank payment services) ยังมีใหบริการไมมากพอ
อีกทั้งยังมีอัตราคาธรรมเนียมที่สูง ทําใหเปนอุปสรรคในการเลือกใชบริการ
นอกจากนัน้
บริการชําระเงินแบบระบบปดยังไมเอือ้ อํานวยใหเกิด “การชําระเงิน
ระหวางลูกคาของสถาบันการเงินกับลูกคาของผูใหบริการที่ไมใชสถาบันการเงิน” และ
“การชําระเงินระหวางลูกคาของผูใหบริการที่ไมใชสถาบันการเงินดวยกันเอง” ดังเชน
กรณีของบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสที่ปจ จุบันมีผูใหบริการหลายราย แตถูกจํากัดการ
ใชงาน
ทําใหไมสามารถใชรวมกับเครือขายหรือรานคาของผูใหบริการรายอื่น
ได เปนผลใหผูใชบริการไมไดรับความสะดวกจากการตองถือบัตรหลายใบ และเปน
ปจจัยสําคัญทีท่ ําใหบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสยังไมไดรับความนิยมในวงกวางในที่สุด
2.2.3.2 ผูใหบริการมีตนทุนการทําธุรกิจทีส่ ูง เนื่องจากตองลงทุนพัฒนาระบบทุก
อยางดวยเงินทุนของตนเอง และเมื่อพิจารณาในภาพรวมของประเทศจะเห็นวามีการ
ลงทุนทีซ่ ้ําซอนระหวางผูใหบริการ ดังเชนในกรณีของธุรกิจบัตรเครดิต ที่ธนาคารผูรับ
บัตร (Acquiring banks) หลายรายลงทุนติดตั้งเครื่องรับบัตร (Electronic Data
Capture-EDC) ณ รานคาโดยกําหนดใหรับเฉพาะบัตรของตน เปนผลใหมีการติดตั้ง
เครื่องรับบัตรหลายเครื่องตอรานคาหนึง่ แหง 13

13

เครื่องรับบัตร (Electronic Data Capture-EDC) สามารถรับบัตรที่ออกโดยธนาคารตางๆ ไดทุก
ธนาคาร แตเนื่องจากการแขงขันระหวางผูใหบริการ จึงมีการจํากัดใหรับไดเฉพาะบัตรของธนาคาร
เดียวกัน
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2.2.4 คาธรรมเนียมบริการชําระเงินยังมีความไมเหมาะสม
ปจจุบันการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมบริการชําระเงิน ยังไมสอดคลองกับตนทุนการ
ใหบริการอยางแทจริง เปนผลใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมีคา ธรรมเนียมทีส่ ูง
จนไมสามารถแขงขันกับเงินสดและเช็คได แมวา จะมีประสิทธิภาพทีด่ ีกวาก็ตาม ซึ่งไม
เปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
นอกจากนัน้
การกําหนดคาธรรมเนียมที่ไมเหมาะสมดังกลาวยังสรางใหเกิดความไม
เปนธรรมในสังคมจากการทีผ่ ูใชบริการกลุม หนึง่ ตองเปนฝายแบกรับภาระคาใชจายที่
เกิดขึ้นแทนผูใชบริการกลุมอืน่ (Cross-subsidization)
2.2.5 ปญหาการมีกฎหมายทีร่ องรับบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
รวมถึงปญหาการบังคับใชกฎหมายดังกลาว
แมวาพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ไดมีผลบังคับใชมา
ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2545 โดยมีสาระสําคัญในการรับรองผลทางกฎหมายของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
โดยถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในกระบวนการ
พิจารณาความตามกฎหมาย อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวกลับไมได
สนับสนุนใหมกี ารเพิม่ ขึ้นของจํานวนธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิสกใหมากขึ้น
อยางที่ควรจะเปน ปญหาสําคัญประการหนึ่งเกิดจากปญหาการตีความเรื่องผลบังคับ
ใชของพระราชบัญญัติดังกลาวของบางหนวยงานทําใหยังไมมีการยอมรับเอกสาร
หลักฐานการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลักฐานทางกฎหมาย และทําใหเกิดขอ
เรียกรองใหมกี ารออกกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อสรางความชัดเจนในเรื่องดังกลาว สาเหตุอีก
ประการคือการที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกีย่ วของ ยังไมเปนผูนําใหการยอมรับ
เอกสารหลักฐานที่เปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส ดังนัน้ หากประเด็นปญหาดังกลาวยังไมได
รับการแกไขก็จะทําใหพระราชบัญญัตวิ าดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ไม
สามารถเปนผลทางปฏิบัติไดอยางแทจริง
2.2.6 ภาระของผูใหบริการที่เพิม่ ขึ้นจากการปฎิบัติตามกฎระเบียบตางๆ
ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
ผูใหบริการมีภาระจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานตางๆ ที่กาํ หนดโดย
หนวยงานดานกํากับดูแลทัง้ ภายในประเทศและระหวางประเทศมากขึ้น ทําใหมภี าระ
ดานคาใชจา ยและดานการจัดการใหเปนไปตามระเบียบและมาตรฐานที่เพิม่ ขึ้น เชน
การปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกับการปองกันปราบปราม
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การฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Anti-Money
Laundering and Combating the Financing of Terrorism - AML/CFT) และ
กฎหมายที่เกีย่ วของกับการควบคุมปริวรรตเงินตรา เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจุบัน
หนวยงานดานกํากับดูแลตางๆ ทัง้ ภายในประเทศและระหวางประเทศมีการกําหนด
กฎระเบียบและมาตรฐานทีบ่ างสวนที่มีความซ้าํ ซอนระหวางกัน เปนผลใหผูใหบริการมี
ภาระที่เพิม่ มากขึ้นโดยไมจาํ เปน และอาจนําไปสูการผลักภาระคาใชจา ยทีเ่ กิดขึ้นไปให
ผูใชบริการได
2.2.7 ความตองการโครงสรางพืน้ ฐานดานการชําระเงินทีส่ นับสนุน
การทําการคาในภูมภิ าคที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว
ความจําเปนในการกําหนดแนวทาง และจัดทําแผนในการพัฒนาระบบการชําระเงิน
ใหเปนโครงสรางดานการเงิน เพื่อรองรับการคาและการลงทุนระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบานในภูมิภาค ที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว รวมถึงสงเสริมใหการชําระเงินและ
การแลกเปลี่ยนเงินนอกระบบเขาสูระบบธนาคารพาณิชยมากขึน้
2.2.8 ความเสี่ยงดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบการชําระเงิน อาจสงผลกระทบ
ตอความเชื่อมั่นในระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน
ในการทําธุรกรรมดานการคาหรือการเงิน คูคาจะตองเลือกใชบริการชําระเงินจากผูให
บริการเพื่อทําการสงมอบเงินระหวางกัน ระบบการชําระเงินจึงถือเปนโครงสรางพืน้ ฐานที่
สําคัญที่มีบทบาทสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ หาก
ระบบการชําระเงินในประเทศปราศจากซึง่ ความมัน่ คงปลอดภัยและความนาเชื่อถือ
จะทําใหคูคาขาดกลไกที่ชว ยสนับสนุนการทําการคาและการเงินระหวางกัน และสงผล
กระทบตอความเชื่อมัน่ ในระบบการเงินและระบบสถาบันการเงินของประเทศได
ความเสีย่ งดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบการชําระเงิน เกิดขึ้นเมื่อการชําระเงินระหวาง
คูคาไมสามารถเปนผลเสร็จสิ้นลงได สืบเนื่องจากปญหาตางๆ เชน ความสามารถใน
การชําระเงิน การขาดสภาพคลอง และ การเกิดปญหาดานการปฏิบัตกิ ารของฝาย
ผูชําระเงิน หรือ ธนาคารของผูชําระเงิน (Paying bank) ทําใหเกิดความเสียหายแกคูคา
โดยเฉพาะในกรณีของการโอนเงินทีม่ ีมูลคาสูงหรือที่เกีย่ วของกับผูรับเงินจํานวนมาก
ความเสีย่ งที่กลาวอาจขยายความรุนแรงจนสงผลกระทบตอระบบการเงินทั้งระบบ
(Systemic risk) สําหรับการชําระเงินระหวางประเทศ อาจกอใหเกิดความเสีย่ งจาก
ธุรกรรมการคาเงินตราตางประเทศเพิม่ ขึ้นไดอีก
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ยิ่งไปกวานั้น ในยุคที่ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดเขามามี
บทบาทสําคัญใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ในระบบการชําระเงิน ไมวา จะเปนการ
เขามามีบทบาทมากขึ้นของผูใหบริการที่ไมใชสถาบันการเงิน การนําเสนอรูปแบบ วิธีการ
และชองทางการใหบริการใหมๆ เชน การใหบริการผานโทรศัพทเคลื่อนที่ และอินเทอรเน็ต
ปจจัยตางๆ เหลานี้แมวาจะชวยใหการเคลื่อนยายเงินระหวางคูค าเปนไปอยางสะดวก
และรวดเร็วขึ้น สงผลตอการเพิม่ ขึ้นของธุรกรรมการชําระเงินทั้งในแงปริมาณและมูลคา
เปนอยางมาก แตก็ยังสงผลใหความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวของกับการชําระเงินเกิดขึ้นไดงา ยและ
รวดเร็วขึ้นดวยเชนกัน รวมถึงการขยายตัวของปญหาการทุจริตที่เกี่ยวของกับการชําระ
เงิน (Payment frauds) และการใชบริการชําระเงินเปนชองทางในการฟอกเงินจากธุรกิจที่
ผิดกฎหมาย ปญหาตางๆ เหลานี้ลวนยิง่ บั่นทอนความเชื่อมั่นใน “ระบบการเงิน” และ
“ระบบสถาบันการเงิน” ของประเทศ
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วิสัยทัศนของแผนกลยุทธระบบการชําระเงิน 2553

วิสัยทัศนที่ตองการใหเกิดขึน้ ภายใน ป 2553 คือ “มีความรวมมือระหวาง
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลักดันใหมกี ารใชระบบการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสมากขึน้ ดวยบริการที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย
และคาธรรมเนียมที่เปนธรรม โดยมีกฎหมายและการบังคับใชที่มี
ประสิทธิผล”
ทั้งนี้ หากประเทศไทยมีการใชระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น จะทําให
ผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ไดรับประโยชน ดังนี้
2.3.1 ประชาชน
จะไดรบั ความสะดวกสบายในการใชบริการชําระเงินมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิง่ บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสจะชวยลดขอจํากัดดานเวลา และ
สถานที่ในการใชบริการ และชวยใหสามารถเขาถึงการใชบริการไดมากขึ้น
ในดานภาระคาใชจายที่เกี่ยวของกับการชําระเงิน จะมีความถูกตองเปนธรรมมากขึ้น
เนื่องจากปจจุบัน แมวาประชาชนจะไมเสียคาบริการจากใชเงินสดโดยตรง แตก็ตอ ง
แบกรับคาใชจายที่สงู จากการจัดการเงินสดในทางออมอยูดี โดยคาใชจายดังกลาวได
ถูกผนวกเขาไปพรอมกับราคาคาสินคาและบริการโดยผูใชบริการไมรูตัว
ในขณะที่
บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสหากมีการใชอยางแพรหลายมากขึน้
จะยิง่ ทําใหมี
ตนทุนในการใหบริการที่ต่ําลง นําไปสูการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมทีต่ ่ําลงไดในที่สดุ
2.3.2 องคกรเอกชน โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เกี่ยวของกับการรับเงินสดจํานวนมาก
อยางเชน ธุรกิจขนสงสาธารณะ ธุรกิจธนาคารพาณิชย และธุรกิจคาปลีก จะมีคาใชจา ย
โดยตรงที่เกี่ยวกับจัดการเงินสดที่ถกู ตองเปนธรรมมากขึน้ 14 เชนเดียวกับภาคธุรกิจที่มี
อัตราการใชเช็คสูง 15 นอกจากนั้นการเปลี่ยนมาใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ยังจะชวยเพิ่มความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจใหมากขึน้
เชนเดียวกับขยายโอกาส
และลดอุปสรรคในการทําธุรกิจไดมากขึ้นอีกดวย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวาภาคธุรกิจจะคิดหา
14

15

ปจจุบันองคกรเอกชนหลายแหง โดยเฉพาะภาคธุกิจที่เกีย่ วของกับการรับเงินสดจํานวนมาก มีการใช
บริการบริหารการเงิน (Cash management) กับธนาคารพาณิชย ซึ่งจากการสํารวจของ ธปท. พบวาใน
บางกรณีธนาคารพาณิชยไดเสนอบริการขนสงเงินสดโดยไมคิดคาบริการโดยตรง แตเปนที่เชือ่ วามีการ
คิดคาบริการทางออมจากบริการดานอื่นๆ
“รายงาน โครงการตนทุนและคาธรรมเนียมดานการชําระเงินของธนาคารพาณิชย” โดยสถาบันวิจยั เพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ตุลาคม 2547 ไดทําการสํารวจการใชบริการชําระเงินของบริษัทขนาด
ใหญในประเทศจํานวน 100 ราย พบวามีคาใชจายเฉลี่ยจากการชําระเงินดวยเช็คเทากับ 88.6 บาท /
ฉบับ (ประกอบดวยตนทุนดานคาธรรมเนียมและเงินเดือนพนักงานทีเ่ กี่ยวของ) ในขณะที่การชําระเงิน
ดวยบริการ SMART ซึ่งเปนบริการโอนเงินรายยอยทางอิเล็กทรอนิกสที่สามารถใชทดแทนเช็คไดมีตนทุน
เพียง 28.2 บาท / รายการ
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หนทางทีจ่ ะใชประโยชนจากสื่อบริการชําระเงินและชองทางการชําระเงินรูปแบบใหมๆ
ไดมากนอยขนาดไหน
2.3.3 องคกรภาครัฐ โดยทัว่ ไป ภาครัฐจะมีสัดสวนของการรับและจายเงินอยูใน
ระดับที่สูงที่สดุ ในประเทศ ดังนัน้ การปรับเปลี่ยนวิธีการรับจายเงินใหเปนวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส จะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการดานการเงินของภาครัฐใหมีความ
ถูกตองรวดเร็วขึ้น รวมถึงมีความโปรงใสมากขึ้น เนือ่ งจากสามารถติดตามตรวจสอบ
การรับจายเงินไดงายกวาเงินสด นอกจากนัน้ การปรับเปลี่ยนใหระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศมีการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ยังจะชวยลดปริมาณการ
ทุจริตและการทําธุรกิจผิดกฎหมายรูปแบบตางๆ
เนื่องจากบริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสสามารถติดตามตรวจสอบการทําธุรกรรมไดมีประสิทธิภาพดีกวาเงินสด
อยางไรก็ดี การจะปรับเปลี่ยนใหประเทศไทย เปนสังคมทีพ่ ึ่งพาบริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสเปนหลักแทนเงินสดและเช็ค จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ ไมวาจะเปน ผูใหบริการชําระเงิน ผูใชบริการ หนวยงานดานกํากับดูแลที่
เกี่ยวของ รวมถึงผูใหบริการเครือขายหรือระบบที่สนับสนุนการใหบริการชําระเงิน โดยมี
ธปท. ทําหนาที่เปนตัวกลางในการประสานความรวมมือดังกลาว และจัดเวทีเพื่อใหเกิด
รูปแบบความรวมมือที่เหมาะสมตอไป
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 7 ประการ เพื่อใหสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน
ที่กําหนด ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.4.1 ขยายการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการทุกกลุมให
มากขึน้ โดยมุงเนนให
(1)

มีแนวทางเพื่อแกไขอุปสรรคปญหาที่ขัดขวางการใชบริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส

(2)

มีแนวทางชวยสงเสริมใหเกิดการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
เปนไปอยางแพรหลาย

(3)

มีแนวทางที่สรางใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางผูใชบริการ ทัง้ ใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค โดยเฉพาะดานอัตราคาบริการ ดานการ
เขาถึงเพื่อใชบริการ (Accessibility) และ ดานประสิทธิภาพของการ
ใหบริการ

2.4.2 มีมาตรการในการลดการใชเงินสด โดยมุงเนนให
(1)

มีแนวทางเพื่อลดการใชเงินสดในภาคธุรกิจที่มีการใชเงินสดสูง

(2)

มีแนวทางใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสสามารถเปนทางเลือกทีใ่ ช
แทนเงินสดไดอยางแทจริง

2.4.3 มีโครงสรางคาธรรมเนียมที่เหมาะสม เปนธรรม และ สงเสริมการใช
บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยมุงเนนให
(1)

มีแนวทางใหการกําหนดคาธรรมเนียมการชําระเงินแตละประเภทมี
ความสอดคลองกับตนทุนการใหบริการ

(2)

มีแนวทางใหการกําหนดคาธรรมเนียมการชําระเงินมีความเปนธรรม
รวมถึงสรางใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางผูใชบริการ โดยเฉพาะ
ระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค

(3)

มีโครงสรางคาธรรมเนียมที่เอื้อใหเกิดการแขงขันระหวางผูใหบริการ
และสงเสริมการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
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2.4.4 นํากฎหมายที่รองรับระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมาใชอยาง
เปนรูปธรรม โดยมุงเนนให


มีการยอมรับเอกสารหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส เชน ใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส ใหสามารถใชแทนเอกสารทีเ่ ปนกระดาษและใชเปน
พยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาความตามกฎหมายได และ
สามารถทําธุรกรรมไดอยงแทจริง

2.4.5 มีมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ เพื่อลดภาระ
ตนทุนของผูใ หบริการ โดยมุงเนนให


มีแนวทาง และ หลักเกณฑที่เปนมาตรฐานสําหรับผูใหบริการถือ
ปฎิบัติรวมกัน เพื่อลดภาระดานตางๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ

2.4.6 มีการพัฒนาระบบการชําระเงินทีส่ นับสนุนการทําการคากับประเทศ
ในภูมิภาคอินโดจีนและสหภาพพมา โดยรวมถึง
(1)

สงเสริมใหการชําระเงินและการแลกเปลี่ยนเงินนอกระบบเขาสูระบบ
ธนาคารพาณิชยมากขึ้น

2.4.7 มีการกํากับดูแล (oversight) เพื่อใหระบบการชําระเงินในประเทศดําเนิน
ไปอยางมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมาตรฐานสากล
และมีสว นชวยสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมั่นตอระบบการเงินและระบบ
สถาบันการเงิน โดยมุง เนนให
(1)

มีแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการกํากับดูแลระบบการชําระเงิน
ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง

(2)

มีมาตรการและเครื่องมือในการติดตามและจัดการความเสี่ยงในระบบ
การชําระเงินมูลคาสูงของประเทศ
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แผนงาน และรายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ไดกําหนดเปนแผนงาน 8 ประการ
ดังมีรายละเอียด ดังนี้
2.5.1 แผนงานสงเสริมใหมีระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่
จูงใจผูใชบริการ “ระดับผูบริโภค”
2.5.1.1 ผลลัพธที่คาดหวัง
ผูบริโภคมีบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ทีเ่ ปนทางเลือกที่สามารถใชแทนการใช
เงินสดมากขึน้ โดยสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคกลุมตางๆ รวมถึงมีความเทาเทียมกันระหวาง
ผูบริโภค โดยเฉพาะดานอัตราคาบริการ การเขาถึงบริการ (Accessibility) และ
ประสิทธิภาพของบริการ
2.5.1.2 ขอบเขตงาน
(1) ศึกษาปจจัยทีเ่ ปนแรงจูงใจ / อุปสรรคปญหา ตอการเลือกใช
บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(2) สงเสริมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสรปู แบบตางๆ ใหไดรับความนิยม
มากขึ้น เชน บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส และ การหักบัญชีทาง
อิเล็กทรอนิกส (SMART Debit) เปนตน
(3) เพิ่มชองทางในการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ใหผูบริโภค
สามารถทําธุรกรรมเทาเทียมกันทั่วประเทศ เชน การทําธุรกรรมผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ อินเตอรเน็ต เครื่องเอทีเอ็ม สาขาธนาคาร และ
จุดบริการรับชําระเงินตาง ๆ
(4) ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา Local switching สําหรับบริการ
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต / เงินอิเล็กทรอนิกส ภายในประเทศ เพื่อลด
ตนทุนการดําเนินการของผูใหบริการและรานคา และ ศึกษาความเปน
ไปไดของการพัฒนาการใหบริการบัตรเดบิตแบบใชรหัส PIN (Personal
Identification Number) เพือ่ เพิ่มความปลอดภัยในการใชบัตรเดบิตใน
การซื้อสินคาและบริการ
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(5) ศึกษาและผลักดันใหมีระบบและมาตรฐานกลางสําหรับการชําระเงินผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ใหสามารถเชื่อมโยงระหวางกันได
(Interoperability)
2.5.1.3 เปาหมาย
(1) ผูบริโภคใชสื่อการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสในการชําระคาสินคาและ
บริการมากขึน้ และมีขอสรุปที่ชัดเจนของความเปนไปไดเกี่ยวกับการ
พัฒนา Local switching สําหรับบริการ บัตรเครดิต / บัตรเดบิต / เงิน
อิเล็กทรอนิกส ภายในประเทศ และการพัฒนาบัตรเดบิตแบบใชรหัส PIN
(การนํา Pin-based debit card มาใช)
(2) มีชองทางในการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปนทางเลือกที่
หลากหลายเพิม่ ขึ้น เพื่อชวยใหผูใชบริการสามารถทําธุรกรรมเทาเทียม
กันทั่วประเทศ และมีความสะดวก รวดเร็วในการใชบริการมากขึน้
(3) มีมาตรฐานกลางและระบบเพื่อรองรับการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส
แบบเปด (Open-loop electronic money)
(4) มีมาตรฐานกลางและระบบเพื่อรองรับการชําระเงินตามใบแจงหนี้ (Bill
payment) ระหวางธนาคาร ที่เชื่อมตอไดงา ยและสะดวกแบบ end-toend ระหวางผูอ อกใบแจงหนี้และผูชําระเงินตามใบแจงหนี้
2.5.2 แผนงานสงเสริมใหมีระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสทจี่ ูงใจ
ผูใชบริการ “ระดับผูประกอบการ”
2.5.2.1 ผลลัพธที่คาดหวัง
ผูประกอบการเอกชน และหนวยงานภาครัฐ มีการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มขึ้นทดแทนการใชเช็คและเงินสด
2.5.2.2 ขอบเขตงาน
(1) ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
เพื่อใหมกี ารรับและจายเงินของภาครัฐผานชองทางอิเล็กทรอนิกสเพิม่ ขึ้น
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(2) ผลักดันใหมีการยอมรับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส เชน ใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส เอกสารที่เกี่ยวกับ
การทําธุรกรรมการชําระเงินระหวางประเทศ เปนตน
(3) ศึกษาและผลักดันใหมีมาตรฐานกลางของการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส เพื่อรองรับธุรกรรมภาครัฐและเอกชน
2.5.2.3 เปาหมาย
(1) การรับและจายเงินของภาครัฐและผูประกอบการมีการใชอเิ ล็กทรอนิกสมากขึ้น
(2) หนวยงานภาครัฐยอมรับเอกสารหลักฐานการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
เปนหลักฐานทางกฎหมาย
2.5.3 แผนงานศึกษาและทบทวนตนทุนและคาธรรมเนียมการใหบริการ
ชําระเงิน
2.5.3.1 ผลลัพธที่คาดหวัง
การคิดคาธรรมเนียมการใหบริการชําระเงินอยางเปนธรรมเหมาะสม และ มีความเทา
เทียมกันระหวางผูใชบริการ รวมถึงมีสวนชวยสนับสนุนใหมีการใชบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น
2.5.3.2 ขอบเขตงาน
(1) รวบรวมขอมูลอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการชําระเงินตางๆ
(2) ศึกษาและทบทวนตนทุนการใหบริการชําระเงินตางๆ
(3) เสนอแนะแนวทางการกําหนดคาธรรมเนียมการใหบริการชําระเงินตางๆ
ใหมีความเหมาะสม
2.5.3.3 เปาหมาย
(1) มีการศึกษาตนทุนการดําเนินงานของบริการชําระเงินตางๆ อยาง
ครบถวนและเชื่อถือได โดยไมมีการคิดตนทุนซ้าํ ซอน และลดการเกิด
Cross Subsidization ระหวางบริการ
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(2) มีขอเสนอแนะ/แนวทางในการกําหนดคาธรรมเนียมการใหบริการชําระ
เงินตางๆ ไดอยางเหมาะสม เชน


สอดคลองกับตนทุนการดําเนินงานที่แทจริง

 โครงสรางคาธรรมเนียมใหมเอื้อใหเกิดการแขงขันระหวางผู
ใหบริการ และจูงใจใหมกี ารใชสื่อการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
มากขึ้น
 อัตราคาธรรมเนียมเปนอัตราเดียวกันทัว่ ประเทศ เพื่อลดชองวาง
ระหวางผูใชบริการในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
2.5.4 แผนงานกําหนดมาตรฐานและแนวทางปฎิบัติเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบตางๆ ภายในประเทศและระหวางประเทศ
2.5.4.1 ผลลัพธที่คาดหวัง
มีมาตรฐานหรือแนวทางปฎิบัติสําหรับผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ที่
สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เพื่อให
การใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมีความมัน่ คงปลอดภัย โดยไมสรางภาระ
ใหกับผูใหบริการมากเกินความจําเปน
2.5.4.2 ขอบเขตงาน
(1) ศึกษารวบรวมกฎหมายและระเบียบตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ที่เกี่ยวของดานการชําระเงิน ไดแก การปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ การ
ควบคุมปริวรรตเงินตรา ราง พระราชกฤษฎีการวาดวยการกํากับดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และอื่นๆ ทีม่ ีผลกระทบตอ
การใหบริการ
(2) ศึกษาตนทุนของผูใหบริการในการปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบตางๆ
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(3) จัดทํามาตรฐาน และแนวทางปฎิบัติสําหรับผูใหบริการถือปฏิบัติอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ ที่บังคับใช
อยูในปจจุบนั
(4) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายในและภายนอก ธปท. รวมทัง้
จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูใหบริการและผูที่เกีย่ วของ
2.5.4.3 เปาหมาย
(1) มีการศึกษากฎหมายและระเบียบตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่
เกี่ยวของกับระบบการชําระเงิน
(2) มีขอมูลตนทุนของผูใหบริการในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตางๆ
(3) มีหลักเกณฑ และแนวทางสําหรับผูใหบริการถือปฏิบัติที่เหมาะสม
สอดคลองกับกฎหมายและระเบียบตางๆ
2.5.5 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพดานการกํากับดูแลระบบการชําระเงิน
2.5.5.1 ผลลัพธที่คาดหวัง
มีการกํากับดูแลระบบการชําระเงินและผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ให
สอดคลองกับมาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับของผูใหบริการ โดยมีกฎหมายรองรับ
เพื่อใหระบบการชําระเงิน มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย สรางความนาเชื่อถือใหกบั
ผูใชบริการ และสนับสนุนใหเกิดความมัน่ คงตอระบบการเงิน และระบบสถาบัน
การเงิน
2.5.5.2 ขอบเขตงาน
(1) ผลักดันการออกกฎหมายทีเ่ กี่ยวของในการกํากับดูแลการใหบริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(2) จัดทําประกาศ และหลักเกณฑตางๆ ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย และมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูใหบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ
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(3) กํากับดูแลผูใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตามกรอบกฎหมาย
ประกาศ และหลักเกณฑตางๆ
(4) ประสานงานกับหนวยงานทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือในดานตางๆ ทีเ่ ปนประโยชนในการกํากับดูแลระบบการ
ชําระเงินและผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(5) เผยแพรและประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบถึงบทบาทในการกํากับ
ดูแลของ ธปท.
2.5.5.3 เปาหมาย
(1) มีกฎหมายที่ใหอํานาจ ธปท. ในการกํากับดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส และมีประกาศ หลักเกณฑตางๆ ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล เพื่อการบังคับใชอยางเหมาะสม
(2) มีการกํากับดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตามกรอบ
กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ มี
มาตรฐาน โดยมีความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานกํากับ
ดูแลอื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.5.6 แผนงานการจัดการความเสี่ยงในระบบบาทเนต
2.5.6.1 ผลลัพธที่คาดหวัง
มีมาตรการและเครื่องมือในการติดตามและจัดการความเสี่ยงเพื่อใหการชําระเงินใน
ระบบบาทเนตเปนไปอยางราบรื่น ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นตอระบบการเงินและ
สถาบันการเงิน
2.5.6.2 ขอบเขตงาน
(1) จัดทําแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพื่อใหการชําระเงินในระบบบาทเนต
เปนไปอยางราบรื่น และชวยใหสถาบันการเงินบริหารสภาพคลองได
อยางมีประสิทธิภาพ
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(2) ประสานงานและเตรียมการเพื่อใหมกี ฎหมายระบบการชําระเงินเพื่อ
รองรับการมี Payment finality ในระบบบาทเนต และรองรับ Multilateral
Netting
2.5.6.3 เปาหมาย
(1) มีแนวทางการจัดการเพื่อปองกันความเสี่ยงเพื่อใหการชําระเงินในระบบ
บาทเนตเปนไปอยางราบรื่น
(2) มีระบบงานทีส่ นับสนุนใหการบริหารสภาพคลองของสถาบันการเงินมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) มีการประสานงานและเตรียมการรวมทั้งการจัดทํารางกฎหมายใหมี
กฎหมายระบบการชําระเงินเพื่อรองรับการมีผลสิ้นสุดของการชําระเงิน
(Payment finality) ในระบบบาทเนต และ รองรับการชําระดุลแบบ
หลายฝาย (Multilateral Netting)
2.5.7 แผนงานการเตรียมความพรอมเพื่อการเชื่อมโยงระบบบาทเนตกับ
ตางประเทศ
2.5.7.1 ผลลัพธที่คาดหวัง
มีแนวทางที่ชดั เจนในการเชือ่ มโยงระบบบาทเนตกับตางประเทศในลักษณะ Payment
versus Payment (PvP)16 เพือ่ ใหสถาบันการเงินในประเทศ รวมถึง ธปท. สามารถลด
ความเสีย่ งในการชําระดุลธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินบาทกับสกุลเงินตราตางประเทศ
(Foreign exchange settlement risk) และใหเปนไปตาม market practice ของ
สถาบันการเงินทัว่ โลก
2.5.7.2 ขอบเขตงาน
(1) ศึกษาประโยชน และวิเคราะหผลกระทบดานตางๆจากการเชื่อมโยงระบบ
(2) หารือกับผูใชบริการระบบการชําระเงินของประเทศ และผูที่เกี่ยวของ
16

การชําระดุลธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 2 สกุลพรอมกัน ที่มีผลใหคูคาไดรับเงิน
โอนเขาบัญชีในเวลาเดียวกัน
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(3) ประสานงานกับธนาคารกลางอื่นๆ เพื่อหารือและรวบรวมขอมูลรายละเอียด
(4) กําหนดแนวทางการเชื่อมโยงที่เหมาะสมกับประเทศไทยและเตรียม
ความพรอมในดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ธุรกิจ และเทคนิค
(5) จัดทําแผนงานการเชื่อมโยงระบบบาทเนตกับตางประเทศ
2.5.7.3 เปาหมาย
มีการเตรียมความพรอมในดานตางๆที่เกีย่ วของและมีแผนงานรองรับการเชื่อมโยง
ระบบบาทเนตกับตางประเทศที่เหมาะสมกับประเทศไทย
2.5.8 แผนงานการเชื่อมโยงระบบการชําระเงินรายยอยระหวางประเทศใน
กลุม ASEAN และบางประเทศในแถบเอเชีย
2.5.8.1 ผลลัพธที่คาดหวัง
มีการเชื่อมโยงการชําระเงินรายยอยระหวางประเทศในกลุม ASEAN และบางประเทศ
ในแถบเอเชียที่มีประสิทธิภาพ มีตนทุนทีล่ ดลง เพื่อเพิม่ ชองทางใหแกลูกคา และเอื้อให
ธุรกรรมการโอนเงินนอกระบบสถาบันการเงินเขามาอยูในระบบมากขึน้
2.5.8.2 ขอบเขตงาน
(1) ผลักดันใหมีการเชื่อมโยงระบบการชําระเงินระหวางประเทศในกลุม
ASEAN และบางประเทศในแถบเอเชีย
(2) ประสานงานการปรับแกระเบียบที่เอื้อตอการชําระเงินระหวางประเทศ
(3) กําหนดขอกําหนดขั้นต่าํ (Minimum requirement) ของระบบที่เชื่อมโยง
ระหวางประเทศ
2.5.8.3 เปาหมาย
(1) มีการเชื่อมโยงระบบการชําระเงินรายยอยระหวางประเทศในกลุม
ASEAN และบางประเทศในแถบเอเชีย
(2) มีระเบียบ กฎเกณฑ ที่เอื้อตอการชําระเงินระหวางประเทศ
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3. สรุปรายละเอียดแผนการดําเนินงาน หนวยงานที่
รับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการ
หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ /
ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงานและรายละเอียดดําเนินงาน

แผนงานที่ 1
สงเสริมใหมีระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่จูงใจผูใชบริการ“ระดับผูบริโภค”
ผลลัพธที่คาดหวัง
ผูบริโภคมีบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ที่เปนทางเลือกที่สามารถใชแทนการใชเงินสดมากขึ้น โดยมีการ
พัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคกลุมตางๆ รวมถึงมี
ความเทาเทียมกันระหวางผูบริโภค โดยเฉพาะดานอัตราคาบริการ การเขาถึงบริการ (Accessibility) และ
ประสิทธิภาพของบริการ
(1) ศึกษาปจจัยที่เปนแรงจูงใจ / อุปสรรคปญหา ตอการเลือกใช
บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

ธปท. / ธพ./ สง.พิเศษของรัฐ /
หนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
(ม.ค. -มิ.ย. 2551)

(2) จัดลําดับความสําคัญแผนงานการสงเสริมการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
ประเภทตาง ๆ

ธปท. / ธพ./ สง.พิเศษของรัฐ /
หนวยงานอื่นที่เกีย่ วของ
(มิ.ย. -ก.ค. 2551)

(3) ศึกษาแนวทางความเปนไปไดเกี่ยวกับการพัฒนาบริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสตางๆ
ธพ. / สง.พิเศษของรัฐ /
ธปท. / ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต
(ม.ค. - ธ.ค. 2551)
ธปท. / NECTEC / ธพ. /
 พัฒนามาตรฐานกลางที่รองรับการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส
สง.พิเศษของรัฐ /
แบบเปด แนวทางการจัดตั้ง Clearing house และรูปแบบธุรกิจ
ผูใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส
ดานโครงสรางการแบงคาธรรมเนียม
(ม.ค. - ธ.ค. 2551)
ธพ./ สง.พิเศษของรัฐ /
ธปท. / ไปรษณีย /
 เพิ่มชองทางการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ผูใหบริการเครือขาย /
ใหผูบริโภคสามารถทําธุรกรรมอยางเทาเทียมกัน
ผูใหบริการจุดบริการรับ
ทั่วประเทศ
ชําระเงิน
(ม.ค. - ธ.ค. 2551)
NECTEC / ธพ. /
สง.พิเศษของรัฐ /
 มีมาตรฐานกลางและระบบเพื่อรองรับการชําระเงิน
ธปท. / ผูออกใบแจงหนี้
ตามใบแจงหนี้
รายใหญ
(ม.ค. - ธ.ค. 2551)

 พัฒนา Local switching ของธุรกิจบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
และการพัฒนาบัตรเดบิตแบบ PIN-based

ธนาคารแหงประเทศไทย
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แผนงานและรายละเอียดดําเนินงาน

หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ/
ระยะเวลาดําเนินการ

(4) กําหนดแนวทางและผลักดันใหมีการพัฒนาบริการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตางๆ

NECTEC / ธพ./
สง. พิเศษของรัฐ / ธปท. /
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(ก.ค.2551-ธ.ค.2553)

(5) กําหนดมาตรฐานกลางสําหรับการชําระเงินผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ใหสามารถเชื่อมโยงระหวางกันได
(Interoperability)

NECTEC / ธพ./ ธปท. /
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(ก.ค.2551-ธ.ค.2553)

(6) สงเสริมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส เชน
การประชาสัมพันธใหขอมูลแกลูกคา กําหนดมาตรการจูงใจตางๆ

ธพ. / ผูใหบริการชําระเงิน
(ก.ค.2551-ธ.ค.2553)

สง.พิเศษของรัฐ : สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ
NECTEC :
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
ไปรษณีย :
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

ธนาคารแหงประเทศไทย
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ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงานและรายละเอียดดําเนินงาน

แผนงานที่ 2
สงเสริมใหมรี ะบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่จูงใจผูใชบริการ
“ระดับผูประกอบการ”
ผลลัพธที่คาดหวัง
ผูประกอบการเอกชน และหนวยงานภาครัฐ มีการใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นทดแทน
การใชเช็คและเงินสด
(1) ประสานงานกับภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหใชการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส ทดแทนเช็คและเงินสด
- ศึกษา วิเคราะห สํารวจ ปญหา/อุปสรรคของการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสของภาครัฐและผูประกอบการ (e-Customs,
e-Revenue, e-Excise ฯลฯ)
- กําหนดแนวทางแกไขปญหา/อุปสรรคในการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส

หนวยงานภาครัฐ
ธพ. / สง. พิเศษ
ของรัฐ / ธปท.

(ม.ค.2550-ธ.ค.2552)

หนวยงานภาครัฐ
ธพ. / สง. พิเศษ
ของรัฐ / ธปท.

2. ผลักดันใหมีการยอมรับเอกสารหลักฐาน
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

(ม.ค.2550-ธ.ค.2552)

3. รวมกําหนดมาตรฐานการชําระเงินที่รองรับธุรกรรม
ภาครัฐและเอกชน และประชาสัมพันธใหผูที่เกี่ยวของทราบ

สง.พิเศษของรัฐ : สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ
NECTEC :
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

ธนาคารแหงประเทศไทย

NECTEC/ หนวยงาน
ภาครัฐ / ธพ./ สง. พิเศษ
ของรัฐ / ธปท.

(ม.ค.2550-ธ.ค.2552)
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แผนงานและรายละเอียดดําเนินงาน

แผนงานที่ 3
ศึกษาและทบทวนตนทุนและคาธรรมเนียมการใหบริการชําระเงิน
ผลลัพธที่คาดหวัง
การคิดคาธรรมเนียมการใหบริการชําระเงินอยางเปนธรรมเหมาะสม และ มีความเทาเทียมกันระหวาง
ผูใชบริการ รวมถึงมีสวนชวยสนับสนุนใหมีการใชบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น
(1) รวบรวมขอมูลอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการชําระเงินตาง ๆ เชน
คาธรรมเนียมการใชบัตรพลาสติก คาธรรมเนียมการจัดการเงินสด
คาธรรมเนียมการโอนเงินขามเขต เปนตน

ธปท. / ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ
ดานตนทุน / ธพ. / Non-banks
(ก.พ.-มี.ค.2551)

(2) ศึกษาตนทุนการใหบริการชําระเงินตางๆ เชน ตนทุนการใชบัตรพลาสติก
การจัดการเงินสด และการโอนเงินขามเขต รวมทั้งทบทวนการคิดตนทุน
ของบริการชําระเงินที่มีผลกระทบตอการดําเนินนโยบายดานการชําระเงิน
เชน SMART, Direct Credit, Direct Debit, บาทเนต และเช็ค เปนตน

ธปท. / ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ
ดานตนทุน / ธพ. / Non-banks
(ก.พ.-ธ.ค.2551)

(3) เสนอแนะแนวทางการกําหนดคาธรรมเนียมใหมใหเหมาะสม
 วิเคราะหขอมูลคาธรรมเนียม ตนทุนและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 กําหนดแนวทางการปรับโครงสรางคาธรรมเนียมใหม
 รับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ
 เสนอแนะแนวทางการกําหนดคาธรรมเนียมใหมตอ กรช.
เพื่อผลักดันใหมีการนําไปปฏิบัติ

ธปท. / ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ
ดานตนทุน / ธพ. / Non-banks
(ม.ค.-มี.ค.2552)

Non-banks:

ผูใหบริการชําระเงินที่ไมใชสถาบันการเงิน

ธนาคารแหงประเทศไทย
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หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ/
ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงานและรายละเอียดดําเนินงาน

แผนงานที่ 4
กําหนดมาตรฐานและแนวทางปฎิบัติเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตางๆ
ภายในประเทศและระหวางประเทศ
ผลลัพธที่คาดหวัง
มีมาตรฐานหรือแนวทางปฎิบัติสําหรับผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ที่สอดคลองกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมี
ความมั่นคงปลอดภัย โดยไมสรางภาระใหกับผูใหบริการมากเกินความจําเปน
(1) จัดทํามาตรฐานหรือแนวทางปฎิบัติใหกับผูใหบริการระบบการชําระเงิน
 ศึกษากฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
 ศึกษาตนทุนและผลกระทบในการปฎิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
 ประสานงานและจัดทํามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

(2) ประชาสัมพันธใหผูใหบริการและผูที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ และ
สามารถนําไปปฏิบัติตามได

ธนาคารแหงประเทศไทย

ธปท. / สมาคมธนาคาร
ไทย / สมาคมธนาคาร
ตางชาติ / หนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ
(ม.ค.-ธ.ค. 2551)
ธปท. / สมาคมธนาคาร
ไทย / สมาคมธนาคาร
ตางชาติ / หนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ
(ม.ค. - มี.ค. 2552)
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หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ/
ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงานและรายละเอียดดําเนินงาน

แผนงานที่ 5
เพิ่มประสิทธิภาพดานการกํากับดูแลระบบการชําระเงิน
ผลลัพธที่คาดหวัง
มีการกํากับดูแลระบบการชําระเงินและผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับของผูใหบริการ โดยมีกฎหมายรองรับ เพื่อใหระบบการชําระเงิน มีประสิทธิภาพ
มั่นคงปลอดภัย สรางความนาเชื่อถือใหกับผูใชบริการ และสนับสนุนใหเกิดความมั่นคงตอระบบการเงิน
และระบบสถาบันการเงิน
(1) การผลักดัน พ.ร.ฎ. วาดวยการกํากับธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส ในการใหอํานาจ ธปท.

(2) การจัดทํารางประกาศ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ

(3) กํากับดูแลผูใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตามกรอบกฎหมาย
ประกาศ และหลักเกณฑตางๆ

ธนาคารแหงประเทศไทย

ธปท.
(คาดวาจะสามารถมีผลบังคับ
ใชรวมเดือน มี.ค 2551)
คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส / ธปท.

(120 วัน หลังจากกฎหมาย
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา)
ธปท.
(120 วันหลังจากกฎหมาย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป)
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หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ/
ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงานและรายละเอียดดําเนินงาน

แผนงานที่ 6
การจัดการความเสี่ยงในระบบบาทเนต
ผลลัพธที่คาดหวัง
มีมาตรการและเครื่องมือในการติดตามและจัดการความเสี่ยงเพื่อใหการชําระเงินในระบบบาทเนตเปนไป
อยางราบรื่น ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นตอระบบการเงินและสถาบันการเงิน

(1) จัดทํามาตรการจัดการความเสี่ยงในการชําระดุล

ธพ. / สง. พิเศษของรัฐ /
ธปท.
(ม.ค.2551-ธ.ค.2552)

(2) พัฒนาระบบใหผูใชบริการบาทเนตบริหารสภาพคลองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน ระบบติดตามสถานะจากธุรกรรม net settlement

ธพ. / สง. พิเศษของรัฐ /
ธปท.
(ม.ค.2551-ธ.ค.2552)

(3) ประสานงานและเตรียมการเพื่อใหมีกฎหมายระบบการชําระเงินเพื่อรองรับ ธปท.
(ม.ค.2551-ธ.ค.2552)
การมี Payment finality ในระบบบาทเนต และMultilateral Netting

สง.พิเศษของรัฐ : สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ

ธนาคารแหงประเทศไทย
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แผนงานและรายละเอียดดําเนินงาน

แผนงานที่ 7
เตรียมความพรอมเพื่อการเชื่อมโยงระบบบาทเนตกับตางประเทศ
ผลลัพธที่คาดหวัง
มีแนวทางที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงระบบบาทเนตกับตางประเทศในลักษณะ Payment versus Payment
(PvP) เพื่อใหสถาบันการเงินในประเทศ รวมถึง ธปท. สามารถลดความเสี่ยงในการชําระดุลธุรกรรมการ
แลกเปลี่ยนเงินบาทกับสกุลเงินตราตางประเทศ (Foreign exchange settlement risk) และใหเปนไปตาม
market practice ของสถาบันการเงินทั่วโลก
(1) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อการเชื่อมโยงระบบบาทเนตกับตางประเทศ

ธปท. / ธพ.
(ก.ค-ก.ย. 2550)

(2) ศึกษา วิเคราะห ประโยชน และผลกระทบตอการเชื่อมโยงระบบบาทเนต
กับระบบของตางประเทศที่ชําระดุลในลักษณะ PvP

ธปท. / ธพ.
(ต.ค 2550-ก.ย. 2551)

(3) หารือกับผูใชบริการระบบการชําระเงินของ ธปท. และผูที่เกี่ยวของ เพื่อ
เตรียมความพรอมในการเขารวมระบบ

ธปท. / ธพ.
(เม.ย.-ธ.ค. 2551)

(4) ประสานงานกับองคกรตางประเทศที่ใหบริการชําระดุลแบบ PvP และ
ธนาคารกลางอื่นๆ เพื่อดําเนินการรวบรวมขอมูลรายละเอียด

ธปท. / ธพ.
(ก.ย.2550-ธ.ค.2552)

(5) จัดทําแผนงานในการเชื่อมโยงระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย
และเตรียมความพรอมในดานกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ประเด็น
ดานธุรกิจและเทคนิค

ธปท. / ธพ.
(ม.ค.-ธ.ค. 2552)

ธนาคารแหงประเทศไทย
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หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ/
ระยะเวลาดําเนินการ

แผนงานและรายละเอียดดําเนินงาน

แผนงานที่ 8
เชื่อมโยงระบบการชําระเงินรายยอยระหวางประเทศในกลุม ASEAN และบางประเทศ
ในแถบเอเชีย
ผลลัพธที่คาดหวัง
มีการเชื่อมโยงการชําระเงินรายยอยระหวางประเทศในกลุม ASEAN และบางประเทศในแถบเอเชียที่มี
ประสิทธิภาพ มีตนทุนที่ลดลง เพื่อเพิ่มชองทางใหแกลูกคา และเอื้อใหธุรกรรมการโอนเงินนอกระบบสถาบัน
การเงินเขามาอยูในระบบมากขึ้น
(1) ศึกษาความเปนไปได ประโยชน และผลกระทบจากการเชื่อมโยงระบบ
(2) ศึกษามาตรฐานเกี่ยวกับการชําระเงินระหวางประเทศที่เปนสากล
มาตรการลดความเสี่ยง มาตรการรักษาความปลอดภัย และมาตรการ
คุมครองผูบริโภค

Steering committee /
Technical committee /
ธปท. / ธพ. / ผูดําเนินงาน
ระบบ
(ม.ค.2550 – ธ.ค. 2551)

(3) กําหนด Minimum requirement ของระบบที่เชื่อมโยงระหวางประเทศ

(4) เตรียมความพรอมทางดานเทคนิค ธุรกิจ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(5) ผลักดันใหมีการเชื่อมโยงระบบเพื่อการถอนเงินระหวางประเทศ
(6) ผลักดันใหมีการเชื่อมโยงระบบเพื่อการโอนเงินระหวางประเทศ
(7) สงเสริมการใชงาน ติดตามปริมาณธุรกรรม และปญหา/อุปสรรคในการใช
บริการ พรอมแนวทางแกไข

ธนาคารแหงประเทศไทย

Steering committee /
Technical committee /
ธปท. / ธพ. / ผูดําเนินงาน
ระบบ
(ม.ค. 2551 – ธ.ค.2552)
Steering committee /
Technical committee /
ธปท. / ธพ. / ผูดําเนินงาน
ระบบ
(ม.ค. 2550 – ธ.ค.2553)
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