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ระบบการชําระเงินในประเทศไทย

1. บททั่วไป
ระบบการชําระเงินหมายถึงกระบวนการสงมอบหรือโอนสือ่ การชําระเงินเพือ่ ชําระ
ราคาอันเปนผลมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีองคประกอบที่สาคั
ํ ญ 3 สวน คือ
(1) องคกรและบุคคล หมายถึง ผูจายเงิน ผูร บั เงิน และองคกรที่เปนตัวกลางในการ
ชําระเงิน เชน ธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน เปนตน
(2) กระบวนการดําเนินการภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอตกลง กฎเกณฑ ธรรมเนียม
ปฏิบัติ ที่กําหนดบทบาท หนาที่ และความสัมพันธระหวางองคกรและบุคคลตาง ๆ รวมถึงกลไกการ
ชําระเงินทีเ่ กีย่ วของ
(3) สื่อการชําระเงินประเภทตาง ๆ เชน เงินสด ตราสารการเงิน บัตรพลาสติก
การโอนเงินทางบัญชี ตลอดจนถึงการชําระเงินดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส

1.1 ระบบการชําระเงินของไทย
ประชาชนสวนใหญนิยมที่จะพกพาเงินสดเพื่อชําระคาสินคาและบริการประจําวัน
หากคาสินคาและบริการมีราคาสูงเกินกวาเงินสดที่บุคคลจะพกพาตามปกติ บุคคลนั้นอาจจะใช
ประโยชนจากเครื่องบริการเงินสด ATM ที่อยูใกลเคียง หรืออาจใชบตั รเครดิตไดหากผูข ายสินคา
มีอปุ กรณพรอมทีจ่ ะรับบัตรเครดิต
วงการธุรกิจการคาและธุรกิจการเงินนิยมใชเช็คเปนสื่อการชําระเงิน เนือ่ งจากเช็ค
เปนตราสารการเงินที่มีกฎหมายรองรับการใชและการชําระหนี้ การจายเช็คโดยมีเงินในบัญชี
ไมเพียงพอ ผูท รงเช็คสามารถฟองรองตามพระราชบัญญัตคิ วามผิดเกีย่ วกับการใชเช็ค ซึ่งผูสั่งจาย
มีความผิดทางอาญา นอกจากนี้ธนาคารแหงประเทศไทยยังออกเช็คธนาคารแหงประเทศไทยใหแก
สถาบันการเงินและสวนราชการที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใชชําระเงินไดดว ย
ระบบการชําระเงินของไทยมีการพัฒนามาโดยลําดับ การพัฒนาดังกลาวกาวหนามาก
ในสังคมเมืองซึ่งมีโครงสรางพื้นฐานเชนระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย ประชากรมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีและมีจานวนผู
ํ
ใชบริการมากพอที่จะคุมคาการลงทุนในระบบและอุปกรณตาง ๆ เชน
เครือ่ ง ATM บริการบัตรเครดิต หรือบริการหักบัญชีเงินฝาก ณ จุดขาย (EFTPOS) ธนาคารพาณิชยไทย
ไดเริม่ นําเครือ่ งบริการเงินสด ATM มาใหบริการแกประชาชนในป พ.ศ. 2526 ซึ่งไดรับความนิยมมาก
เนื่องจากสอดคลองกับลักษณะสังคมที่ยังคงนิยมใชเงินสดเปนสวนใหญ ตอมาธนาคารพาณิชยได
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พัฒนาเครือขาย ATM ของแตละธนาคารใหสามารถเชื่อมโยงกันไดทั้งหมดทําใหประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการใชเครือ่ ง ATM ไดกวางขวางมากขึ้น
นอกจากพัฒนาการที่เกี่ยวเนื่องกับเงินสดแลวยังมีพัฒนาการดานอื่น ๆ ของการชําระเงิน
เชน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรสมารตการด การชําระเงินเขาบัญชีใหแกผรู บั เงินโดยตรง (Direct
Credit) การหักบัญชีจากบัญชีของผูจ า ยเงินโดยตรง (Direct Debit) รวมถึงบริการ Electronic Banking
เชน Tele Banking และ Office Banking ซึ่งไดรับความนิยมสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มี
รายไดแนนอนในเมืองใหญ
ระบบการชําระเงินที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงินก็ไดรับการพัฒนาเชนกัน เชน ระบบ
บาทเนตเปนการโอนเงินดวยอิเล็กทรอนิกส ใชในการชําระเงินมูลคาสูงระหวางสถาบันการเงิน
ซึง่ อาจดําเนินการเพือ่ ตนเองหรือเพือ่ ลูกคาก็ได โดยการสงขอมูลมาตัดบัญชีที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ในระบบ Real Time Gross Settlement (RTGS) สําหรับการหักบัญชีระหวางธนาคาร ปจจุบันธนาคาร
แหงประเทศไทยดําเนินการศูนยหกั บัญชีอเิ ล็กทรอนิกสเพือ่ ใหบริการการคํานวณดุลและชําระดุล
การหักบัญชีเช็คและการโอนเงินรายยอย (Media Clearing) ระหวางธนาคาร สวนระบบ ATM และ
บัตรเครดิตระหวางธนาคารนัน้ ดําเนินการโดยภาคเอกชน
นอกจากการชําระเงินที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงินใหบริการแลว ยังมีผูใหบริการ
การชําระเงินรายอืน่ ๆ อีก เชน การสือ่ สารแหงประเทศไทย ใหบริการโอนเงินทางไปรษณีย โทรเลข
และธนาณัติ ซึ่งเปนที่นิยมของประชาชนเนื่องจากมีขอบเขตบริการกวางขวาง นอกจากนั้นยังมีบริษัท
เคานเตอรเซอรวสิ จํากัด บริษทั สือ่ สารโทรคมนาคม จํากัด ทีใ่ หบริการรับชําระคาบริการาธารณูปโภค
ตาง ๆ

1.2 สถาบันการเงินในประเทศไทย
สถาบันการเงินเปนหนึ่งในองคประกอบที่สําคัญของระบบการชําระเงิน แบงไดเปน
หลายประเภท ประกอบดวย สถาบันการเงินประเภทธนาคาร ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย กิจการวิเทศธนกิจ และธนาคารเฉพาะกิจที่ตั้งโดยกฎหมายพิเศษไดแก ธนาคารออม
สิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย สําหรับสถาบันการเงินอื่นที่มิใชธนาคาร ไดแก บริษัท
เงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย บริษทั เครดิตฟองซิเอร บรรษัทเงินทุนอุตสาห
กรรมแหงประเทศไทย และบริษัทประกัน เปนตน นอกจากนั้นยังมีสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ ที่มี
บทบาทในระบบการชําระเงินไมมากนัก เชน สหกรณออมทรัพย โรงรับจํานํา เปนตน (ภาพที่ 1.1)
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สถาบันการเงินที่มีบทบาทสําคัญในระบบการชําระเงินของไทย ไดแก
1.2.1 ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 ทําหนาที่เปนธนาคารกลาง
ดําเนินการจัดพิมพธนบัตร นําธนบัตรออกใช เปนนายธนาคารใหแกรัฐบาลและสถาบันการเงินตาง ๆ
รวมทั้งเปนผูใหกูยืมแหลงสุดทายแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
นอกจากนี้ ยังดําเนินนโยบายการเงินและรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ดูแลระบบการชําระเงิน กํากับ
ควบคุม และตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันการเงิน อันไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษทั เครดิตฟองซิเอร และธนาคารเฉพาะกิจตามทีก่ ระทรวงการคลัง
มอบหมาย
1.2.2 ธนาคารพาณิชย
ธนาคารพาณิชยประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย โดย
รับฝากเงินประเภทตาง ๆ ไดแก เงินฝากประจํา (Time Deposit) เงินฝากออมทรัพย (Savings
Deposit) เงินฝากเผือ่ เรียก (Demand Deposit) และออกบัตรเงินฝาก กูยืมเงินจากแหลงตาง ๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ใหสินเชื่อ ซือ้ ขายเงินตราตางประเทศ ซือ้ ขายตัว๋ แลกเงินหรือตราสารเปลีย่ น
มืออืน่ ใด และธุรกิจอื่นอันเปนประเพณีที่ธนาคารพาณิชยพึงกระทําซึง่ รวมถึงบริการการโอนเงินดวย
ปจจุบันธนาคารพาณิชยสามารถขออนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยขยายขอบเขตการทําธุรกิจ
ใหกวางขวางมากขึ้น เชน กิจการวิเทศธนกิจBOX 1.1 บริการใหขอมูลและเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
บริการรับประกันการจําหนายหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจและบริหารกองทุนรวม เปนตน
ธนาคารพาณิชยในประเทศไทยเปนสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญที่สุดเมื่อ
พิจารณาจากทางดานปริมาณสินทรัพย นอกจากนี้ยังมีเครือขายสาขาอยูทั่วประเทศ (ภาพที่ 1.2)
จึงมีบทบาทในการระดมเงินออมและใหกูยืมแกประชาชนและธุรกิจตาง ๆ
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ภาพที่ 1.1 ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
FINANCIAL INSTITUTIONS IN THAILAND
(ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2541)
ธนาคารแหงประเทศไทย
BANK OF THAILAND
• ภาคเหนือ (เชียงใหม)
Northern Region (Chiang Mai)
• ลําปาง
Lampang
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน)
Northeastern Region (Khon Kaen)
• ภาคใต (หาดใหญ)
Southern Region (Hat Yai)

ธนาคารออมสิน
THE GOVERNMENT SAVINGS BANK

ธนาคารพาณิชย COMMERCIAL BANKS
• ธนาคารไทย Domestic Banks
• ธนาคารตางประเทศ Foreign Banks
กิจการวิเทศธนกิจ
INTERNATIONAL BANKING FACILITIES(IBFs)
• ธนาคารไทย Domestic
• ธนาคารตางประเทศ Foreign
• ธนาคารตางประเทศรายใหม
Foreign (New Licences)
สํานักงานผูแ ทนธนาคารตางประเทศ
FOREIGN BANKS REPRESENTATIVE OFFICES

ธนาคารอาคารสงเคราะห
THE GOVERNMENT HOUSING BANK
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND
AGRICULTURAL COOPERATIVES
ธนาคารเพือ่ การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน (บบส.)
ASSET MANAGEMENT CORPORATION (AMC.)
บรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย
SECONDARY MORTGAGE CORPORATION (SMC.)
องคการบริหารสินเชือ่ อสังหาริมทรัพย (อบส.)
PROPERTY LOAN MANAGEMENT
ORGANIZATION (PLMO.)

กระทรวงพาณิชย
MINISTRY OF COMMERCE

บริษทั เงินทุน
FINANCE COMPANIES

บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย
FINANCE & SECURITIES COMPANIES

บริษทั เครดิตฟองซิเอร
CREDIT FONCIER COMPANIES

บริษทั ประกัน
INSURANCE COMPANIES
• บริษัทประกันชีวิต
LIFE INSURANCE COMPANIES
• บริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
COMPOSITE INSURANCE COMPANIES
• บริษทั ประกันวินาศภัย
NON-LIFE INSURANCE COMPANIES
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ภาพที่ 1.1 ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย (ตอ)
FINANCIAL INSTITUTIONS IN THAILAND
(ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2541)

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
THE OFFICE OF THE SECURITIES
AND EXCHANGE COMMISSION

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
STOCK EXCHANGE OF THAILAND
บริษัทหลักทรัพย
SECURITIES COMPANIES
บริษทั หลักทรัพยจดั การกองทุนรวม
MUTUAL FUND MANAGEMENT COMPANIES
ศูนยซอ้ื ขายหลักทรัพยกรุงเทพ
BANGKOK STOCK DEALING CENTER (BSDC)
ศูนยซอ้ื ขายตราสารหนี้
THAI BOND DEALING CENTER (TBDC)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
MINISTRY OF AGRICULTURE &
COOPERATIVES

สหกรณออมทรัพย (รวมสหกรณเครดิตยูเนีย่ น)
SAVINGS COOPERATIVES
(Including Credit Union Cooperatives)
สหกรณการเกษตร
AGRICULTURAL COOPERATIVES

กระทรวงมหาดไทย
MINISTRY OF INTERIOR

โรงรับจํานํา
PAWNSHOPS

กระทรวงการคลัง
MINISTRY OF FINANCE
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บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
THE INDUSTRIAL FINANCE
CORPORATION OF THAILAND
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม
SMALL INDUSTRY FINANCE CORPORATION
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดยอม
SMALL INDUSTRY CREDIT
GUARANTEE CORPORATION
กองทุน FUNDS
• กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ PROVIDENT FUND
• กองทุนบําเหน็จบํานาญ PENSION FUND
• กองทุนประกันสังคม
SOCIAL SECURITY FUND

บททัว่ ไป

ภาพที่ 1.2 จํานวนสาขาธนาคารพาณิชยทั่วประเทศ 4,052 สาขา
(ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541)

ภาคเหนือ 572 สาขา
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
536 สาขา
ภาคกลาง 2,497 สาขา

ภาคใต
447 สาขา
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1.2.3 ธนาคารเฉพาะกิจ
ธนาคารเฉพาะกิจเปนธนาคารของรัฐที่กอตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ดําเนินกิจ
การธนาคารโดยมีวัตถุประสงคในการใหบริการทางการเงินแกลูกคากลุมเปาหมายของตน ธนาคาร
เฉพาะกิจแตละแหงมีลักษณะการดําเนินงานแตกตางกันดังนี้
(1) ธนาคารออมสิน จัดตัง้ ขึน้ ในป พ.ศ. 2456 ทําหนาทีร่ ะดมเงินออมจาก
ประชาชนไปใชในการลงทุนและใหกูยืมแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เปนธนาคารที่มี
เครือขายสาขามากที่สุดและกระจายทั่วทั้งประเทศ นอกจากนัน้ ยังมีหนวยรับฝากเงินเคลือ่ นที่
ทั้งทางบกและทางนํา้ ทําใหระดมเงินฝากจากประชาชนไดโดยตรงอยางทั่วถึง ในรูปแบบเงินฝาก
ประจํา เงินฝากเผือ่ เรียก เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากสงเคราะหชวี ติ และครอบครัว และสลาก
ออมสิน
ธนาคารออมสินยังมีบริการตัว๋ แลกเงินเพือ่ เดินทางในประเทศ (Domestic
Travelers’ Cheques) ซึ่งธนาคารอื่นไมมี รวมทั้งในป พ.ศ. 2539 ไดเริม่ ใหบริการเครือ่ ง ATM
แกผูมีบัญชีเงินฝากเพื่อถอนเงินสดและสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี อยางไรก็ดี เครือขาย ATM
ดังกลาว เปนเครือขายปดไมไดเชือ่ มตอกับ ATM Pool ของธนาคารพาณิชย
(2) ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) จัดตัง้ ขึน้ ในป พ.ศ. 2496 เพื่อสนับสนุน
ทางการเงินดานที่อยูอาศัยแกประชาชน แหลงเงินทุนของธนาคารมาจากการรับฝากเงิน การกูยืมจาก
แหลงเงินทุนทั้งในและตางประเทศ และเงินกองทุนของธนาคาร
(3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) จัดตัง้ ขึน้ ในป
พ.ศ. 2509 มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหความชวยเหลือทางการเงินดวยเงือ่ นไขผอนปรนเพือ่ สงเสริมอาชีพ
หรือการดําเนินงานของเกษตรกร กลุมเกษตรกร และสหกรณการเกษตร แหลงเงินทุนของ ธกส.
ไดแก การรับฝากเงินจากประชาชน การออกหุนกูและกูยืมจากแหลงเงินทุนทั้งในและตางประเทศ
รวมทั้งการกูยืมจากธนาคารแหงประเทศไทย
(4) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) จัดตัง้ ขึน้ ในป
พ.ศ. 2537 มีวัตถุประสงคในการสนับสนุนการคาระหวางประเทศ และการลงทุนในตางประเทศ
โดยการใหสนิ เชือ่ โดยตรง การคํ้าประกันการกูยืมเงิน การประกันการสงออก หรือบริการทางการเงิน
อืน่ ๆ ทีจ่ าเป
ํ น รวมทั้งมีบทบาทในการใหคาปรึ
ํ กษาการนําเขาสงออกใหแกธุรกิจไทยอีกดวย
แหลงเงินทุนของธนาคารมาจากการกูยืมทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทัง้ การออกตราสารหนี้
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1.2.4 บริษทั เงินทุน บริษทั เงินทุนหลักทรัพย และบริษทั เครดิตฟองซิเอร
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอรเปนสถาบัน
การเงินที่มีบทบาทสําคัญรองมาจากธนาคาร ไดรบั อนุญาตใหทาธุ
ํ รกิจตามพระราชบัญญัตกิ าร
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522 โดยปกติแลวสถาบัน
การเงินในกลุม นีจ้ ดั หาเงินทุนโดยการออกตัว๋ สัญญาใชเงินเปนหลักฐานการกูย มื เงินจากประชาชน
ทั่วไป และอาจมีการออกตัว๋ แลกเงิน และบัตรเงินฝากไดดวย ธุรกิจเงินทุนอยูภายใตการกํากับดูแล
ของธนาคารแหงประเทศไทย สวนธุรกิจหลักทรัพย จะอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)
สืบเนื่องจากนโยบายเปดเสรีทางการเงินในป พ.ศ. 2534 ทําใหมกี ารอนุญาตให
สถาบันการเงินตาง ๆ สามารถทําธุรกิจไดหลายประเภทมากขึ้น เชน มีการอนุญาตใหดําเนินกิจการ
วิเทศธนกิจ เปนตน และมีการพัฒนาตลาดทุนจนเปนที่นิยมมาก สถาบันการเงินประเภทตาง ๆ มีการ
แขงขันระหวางกันเองสูง ตอมาเมื่อเกิดวิกฤติสถาบันการเงินในป พ.ศ. 2540 สถาบันการเงิน
บางแหงตองปดกิจการลง บางแหงตองควบรวมกิจการเขากับธนาคารของรัฐ วิกฤติการณดังกลาว
เอือ้ อํานวยใหแกสถาบันการเงินตางประเทศ ที่จะเขามาซื้อหุน และดําเนินกิจการธนาคารพาณิชย
บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพยในประเทศไทยทําไดสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ โดยมีการแกไข
กฎหมายหลายฉบับเพื่ออํานวยความสะดวกตอการเขามาดําเนินงานของผูร ว มทุนชาวตางประเทศ
สถาบันการเงินในประเทศไทยแมวาจะมีหลายประเภทและมีวัตถุประสงค
แตกตางกัน สถาบันการเงินทีไ่ ดรบั อนุญาตใหทาธุ
ํ รกิจบริการดานการชําระเงินแกลูกคาจะจํากัด
อยูเพียงธนาคารพาณิชย และธนาคารเฉพาะกิจ จากการที่ธนาคารพาณิชยมีสาขากระจายอยูทั่ว
ประเทศและเปนที่นิยมมากที่สุดในแวดวงธุรกิจการคา จึงมีบทบาทสําคัญในดานบริการการโอนเงิน
หรือชําระเงินที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยเฉพาะอยางยิ่งการชําระเงินดวยเช็คของธนาคารพาณิชย
ถือวามีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจไทย
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BOX 1.1 กิจการวิเทศธนกิจ
ทางการไดพจิ ารณาอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบกิจการวิเทศธนกิจ (International Banking Facilities)
ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2536 กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยไดมอบใบ
อนุญาตการประกอบกิจการวิเทศธนกิจใหแกธนาคารพาณิชยไทย สาขาและสํานักงานตัวแทนของธนาคาร
ตางประเทศรวม 47 ธนาคาร ประกอบดวยธนาคารพาณิชยไทย 15 ธนาคาร สาขาธนาคารตางประเทศ 12
ธนาคาร และธนาคารตางประเทศรายใหม 20 ธนาคาร ธุรกรรมในกิจการวิเทศธนกิจจะเปนธุรกรรมที่เปน
เงินตราตางประเทศ โดยมีการรับฝากและกูย มื จากตางประเทศ และนํามาปลอยกูใ หแกลกู คา ในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งแบงออกไดเปน
- การใหกูยืมเงินในตางประเทศ (out-out)
- การใหกูยืมในประเทศ (out-in)
- ธุรกิจวิเทศธนกิจอื่น ไดแก การซื้อขายเงินตราตางประเทศ การอาวัล การรับรอง และคําประกั
้
น
หนี้ที่เปนเงินตราตางประเทศกับลูกคาตางประเทศ การเปด L/C
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2. กรอบกฎหมายและบทบาทของสถาบันผูใ หบริการดานการชําระเงิน
2.1 กรอบกฎหมาย
ประเทศไทยมีสถาบันหลายประเภทที่ใหบริการดานการชําระเงิน สถาบันที่สาคั
ํ ญไดแก
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งดําเนินการภายใตบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2485 โดยกิจการที่พึงปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับระบบการชําระเงินคือ ดําเนินการ
ออกและจัดการรวมตลอดถึงพิมพธนบัตร บัตรธนาคารBOX 2.1 จัดการทุนสํารอง และดําเนินการแหง
ระบบหักบัญชีระหวางธนาคาร สําหรับสถาบันที่ใหบริการระบบการชําระเงินที่สาคั
ํ ญรองลงมาไดแก
ธนาคารพาณิชยไทยและสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ ซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธนาคาร
พาณิชย พ.ศ. 2505 และอยูภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย
ในการดําเนินการเกีย่ วกับเงินตราเชนการออกใชธนบัตรจะตองเปนไปตามพระราช
บัญญัตเิ งินตรา พ.ศ. 2501 สวนตราสารทางการเงินที่ใชเปนสื่อในการชําระเงินเชน เช็ค ตั๋วแลกเงิน
และตั๋วสัญญาใชเงินนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไดมีบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวไว
โดยเฉพาะแลว
การโอนเงินในระบบทีต่ อ งใชเอกสารประกอบ (paper-based) ตองเปนไปตามกฎหมาย
แพงและพาณิชยหลักนิติกรรมสัญญา สวนการโอนเงินในระบบอิเล็กทรอนิกสนั้นยังไมมีกฎหมาย
กําหนดเปนการเฉพาะ ดังนัน้ ธนาคารพาณิชยผูใหบริการการโอนเงินจึงกําหนดหลักเกณฑและ
เงื่อนไขของตนใหลูกคาผูขอใชบริการปฏิบัติ แตยงั ไมเปนมาตรฐานเดียวกันทัง้ ระบบ ซึ่งในกรณีที่
เกิดขอพิพาทตองดําเนินการไปตามที่กาหนดไว
ํ
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่ใชอยูในปจจุบัน
2.1.1 ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยเกีย่ วกับระบบการชําระเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะผูใหบริการระบบการหักบัญชีเช็คระหวาง
ธนาคารดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Cheque Clearing System) ระบบการโอนเงินรายใหญทาง
อิเล็กทรอนิกส (BAHTNET) ระบบการโอนเงินรายยอย (Media Clearing) และระบบงานเกี่ยวกับการ
หักบัญชีและการเรียกเก็บเงินตามเช็คตางจังหวัดไดจดั ทําระเบียบและหลักเกณฑ โดยกําหนดสิทธิ
และหนาที่ ตลอดจนเงื่อนไขระหวางผูใหบริการและสมาชิกผูใชระบบ ดังนี้
(1) ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการบาทเนต พ.ศ. 2538
(2) ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการหักบัญชีระหวางธนาคารใน
กรุงเทพมหานครดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2539
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(3) ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการหักบัญชีการโอนเงินรายยอย
ระหวางธนาคาร พ.ศ. 2540
(4) ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการชําระดุลการหักบัญชีระหวาง
ธนาคารของสํานักหักบัญชีนอกเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540
(5) ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการชําระดุลการหักบัญชีการเรียก
เก็บเงินตามเช็คตางจังหวัดระหวางธนาคารในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540
(6) ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการแจงผลการเรียกเก็บเงินตามเช็ค
ตางจังหวัดระหวางธนาคารในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542
2.1.2 หลักเกณฑการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะผูกากั
ํ บและดูแลระบบการชําระเงินไดเล็งเห็นวา
การที่ปจจุบันยังไมมีกฎหมายควบคุมการใหบริการตาง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกสนั้น อาจจะทําใหเกิดความ
ไมเปนธรรมแกลูกคาผูใชบริการ จึงไดกาหนดหลั
ํ
กเกณฑในการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหธนาคารพาณิชยใชเปนแนวทางในการใหบริการ โดยมุง หวังทีจ่ ะคุม ครองผูบ ริโภคเปนสําคัญ
ดังนี้
(1) หลักเกณฑการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส วันที่ 5 กรกฎาคม 2537
(2) หลักเกณฑการใหบริการโอนเงินแกลูกคาของธนาคารพาณิชยผานบาทเนต
วันที่ 5 เมษายน 2538
(3) หลักเกณฑการใหบริการโอนเงินแกลูกคาธนาคารพาณิชยผานระบบการหัก
บัญชีการโอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร วันที่ 16 มกราคม 2540
2.1.3 การปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการชําระเงิน
ดวยเหตุที่ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับระบบการชําระเงินโดยเฉพาะ
ดังนัน้ ธุรกรรมเกีย่ วกับการชําระเงินจึงตองอยูภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย อยางไรก็ตาม ธนาคารแหงประเทศไทยและสวนราชการตาง ๆ ตระหนักดีวา การพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดกา วหนาไปอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนทีจ่ ะตองปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายตาง ๆ ใหสามารถรองรับความกาวหนาดังกลาว โดยกระทรวงยุตธิ รรมและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกําลังดําเนินการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงใหยอมรับพยานหลักฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกสและทางการมีโครงการยกรางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 6 ฉบับ ไดแก
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(1) กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Law)
(2) กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร (Computer Related Crime Law)
(3) กฎหมายแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange Law)
(4) กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature Law)
(5) กฎหมายโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Funds Transfer Law)
(6) กฎหมายโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางทั่ว
ถึงและเทาเทียมกัน (Universal Access Law)

2.2 บทบาทของสถาบันผูใ หบริการดานการชําระเงิน
บทบาทในการใหบริการชําระเงินในประเทศไทย แยกตามประเภทสถาบัน มีดงั นี้
2.2.1 ธนาคารพาณิชย ใหบริการการชําระเงินทัง้ ในสือ่ ทีเ่ ปนตราสาร เชน เช็ค ดราฟท
และสื่อที่ไมเปนตราสาร เชน การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส และ ATM ธนาคารพาณิชยทั่วประเทศ
สามารถใหบริการดานการชําระเงินแกบุคคลและนิติบุคคลโดยทั่วไป
2.2.2 ธนาคารเฉพาะกิจ ตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อจุดประสงคเฉพาะดาน เชน ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และธนาคาร
เพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) สถาบันเหลานี้สามารถออกเช็คแกลูกคา
ของตนและใหบริการการโอนเงินแกบคุ คลทัว่ ไป
2.2.3 การสือ่ สารแหงประเทศไทย ใหบริการดานการชําระเงิน เชน ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน
ซึ่งสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดที่ที่ทาการไปรษณี
ํ
ยทุกแหง หรือจะระบุใหผรู บั เปลีย่ นเปนเงินสด
ตามที่ทาการไปรษณี
ํ
ยที่ระบุไว ธนาณัตหิ รือตัว๋ แลกเงินนี้ สามารถสงไปยังผูรับที่อยูภายในประเทศ
หรือตางประเทศได โดยสงไปทางจดหมายปกติหรือ ทาง EMS หรือทางโทรเลข นอกจากนี้ที่ทาการ
ํ
ไปรษณียยังใหบริการรับชําระคาบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน คาไฟฟา นํ้าประปา โทรศัพท
รวมทัง้ การชําระภาษีรถยนตประจําป การเสียคาปรับการทําผิดกฏจราจร และการโอนชําระเงินให
ธนาคารพาณิชยบางแหง เปนตน
ขอดีของการใชบริการการชําระเงินทางไปรษณีย คือ ใหความสะดวกแกประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตภูมิภาค เนือ่ งจากทีท่ ําการไปรษณียมีอยูทุกตําบลทั่วประเทศ อยางไรก็ดี
ที่ทาการไปรษณี
ํ
ยยังไมสามารถใหบริการการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสไดในปจจุบนั
การดําเนินงานของการสื่อสารแหงประเทศไทยมิไดอยูภายใตการกํากับดูแลของ
ธนาคารแหงประเทศไทยเหมือนกับธนาคารพาณิชยและสถาบันอื่น ๆ ทีใ่ หบริการดานการชําระเงิน
แตจะอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติไปรษณีย พ.ศ. 2477 และกฎกระทรวงคมนาคม
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2.2.4 สถาบันผูออกบัตร ผูอ อกบัตรในประเทศไทย ประกอบดวย ธนาคารพาณิชย
และบริษทั บัตรเครดิตทีส่ าคั
ํ ญ เชน Visa, Master Card , Diners และ American Express เปนตน
โดยบัตรเครดิตเหลานีน้ อกจากใชชาระค
ํ าสินคาและบริการแลวยังสามารถถอนเงินสดจากตู ATM ได
สวนบัตรเงินสดซึ่งสามารถเติมเงินไดขณะนี้ยังอยูในระยะเริ่มตนและมีรานคาที่รับบัตรคอนขางจํากัด
เชน บัตร Microcash ของบริษทั บางกอกเปยเมนต เทคโนโลยี จํากัด เปนตน

2.3 บทบาทของธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทยจัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตธิ นาคารแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัตนิ ไ้ี ดกาหนดหน
ํ
าที่ของธนาคารแหงประเทศไทยไว ที่สาคั
ํ ญไดแก
(1) มีอํานาจในการออกและจัดการ รวมตลอดถึงพิมพธนบัตร บัตรธนาคาร
(2) เปนนายธนาคารแกรัฐบาลและสถาบันการเงิน โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะเปน
ผูด ําเนินการแหงระบบหักบัญชีระหวางธนาคาร
(3) เปนตัวแทนของรัฐบาลในกิจการที่รัฐบาลจะมอบหมายให
2.3.1 การออกธนบัตร
พระราชบัญญัตธิ นาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 กําหนดใหธนาคารแหง
ประเทศไทยมีอํานาจจัดทํา จัดการและนําธนบัตรออกใชแตผเู ดียวในประเทศไทย และพระราชบัญญัติ
เงินตรา พ.ศ. 2501 ไดกาหนดหลั
ํ
กเกณฑไววาจะนําธนบัตรออกใชไดใน 2 กรณีเทานัน้ คือ
(1) แลกเปลี่ยนทันทีกับธนบัตรที่ออกใชไปกอนแลว ซึ่งถอนคืนจากธนบัตร
ออกใชในจํานวนเทากัน ธนบัตรทีถ่ อนคืนจากการออกใชน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยอาจจะนําไป
ทําลายถาพิจารณาเห็นวามีสภาพเกามากไมสมควรที่จะนําออกใชหมุนเวียนตอไป แตถา เห็นวา
ธนบัตรนั้นยังมีสภาพดีพอใชหมุนเวียนไดอีก ก็จะคัดเก็บเอาไวใช
(2) แลกเปลี่ยนทันทีกับสินทรัพยอยางใดอยางหนึ่งซึ่งประกอบขึ้นเปนทุน
สํารองเงินตรา ซึ่งมีคาเทากันกับธนบัตรออกใชตามที่ระบุไวในมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัตเิ งินตรา
พ.ศ. 2501BOX 2.2 เขาไวในบัญชีทุนสํารองเงินตรา แลวจายธนบัตรออกไป
ปริมาณการออกธนบัตรใหมในแตละปขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจและความ
ตองการใชธนบัตรชนิดราคาตาง ๆ ของประชาชน อัตราเพิม่ ของธนบัตรออกใชในชวงป 2535-2540
อยูในชวงรอยละ 8-18 ตอป อยางไรก็ดี การนําธนบัตรใหมออกใชจะตองมีทุนสํารองเงินตราหนุน
หลังเต็มมูลคาของธนบัตรเสมอ
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2.3.2 การพัฒนาและการบริการดานการชําระเงิน
ในฐานะธนาคารกลางซึ่งมีบทบาทสําคัญในระบบการชําระเงินของประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทยไดกาหนดแผนการดํ
ํ
าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในป พ.ศ. 2534
ไดจดั ตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบการชําระเงินเพือ่ พิจารณากําหนดแผนงานการพัฒนาระบบการ
ชําระเงิน และศึกษาวิธีการจัดตั้งระบบการชําระเงิน โดยมีฝายระบบการชําระเงินBOX 2.3 เปนผู
ดําเนินการตามนโยบายและแผนงาน
เพือ่ ใหการดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับความกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี และความตองการทางดานธุรกิจ ธนาคารแหงประเทศไทยไดรว มหารือกับคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาระบบการชําระเงิน และผูที่เกี่ยวของ ( ภาพที่ 2.1 )ในการกําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
ตลอดจนการกําหนดมาตรฐานของสือ่ การชําระเงินสมัยใหม
ภาพที่ 2.1 โครงสรางคณะทํางานระบบการชําระเงิน

ธนาคารแหงประเทศไทยไดใหบริการดานการธนาคารแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินตาง ๆ โดยสถาบันดังกลาวสามารถเปดบัญชีไวกับธนาคารแหง
ประเทศไทย และใชบริการดานการชําระเงินได ดังตอไปนี้
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(1) เช็คธนาคารแหงประเทศไทย
สถาบันผูมีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทยจะใชเช็คธนาคารแหง
ประเทศไทยเพื่อการชําระเงินตาง ๆ ไดภายใตเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวสาหรั
ํ บ
บัญชีแตละประเภทเทานัน้
ก. สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ จะเปดบัญชีไวกับธนาคารแหงประเทศไทย
เพื่อรับและจายเงินตามงบประมาณ และสามารถใชเช็คธนาคารแหงประเทศไทยในการชําระเงินได
ทุกประเภท เชน การเบิกโอนเงินตามงบประมาณของสวนราชการตาง ๆ และการจายเงินของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจใหแกบุคคลโดยทั่วไป เชน การจายชําระเงินตามสัญญารับเหมากอสราง หรือการชําระ
คาสินคาและบริการ เปนตน
ข. ธนาคารพาณิชยไทยและสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศจะตองเปดบัญชี
ไวที่ธนาคารแหงประเทศไทย เพือ่ ดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามกฎหมาย และทําธุรกรรมทางการเงิน
ระหวางธนาคาร สามารถใชเช็คธนาคารแหงประเทศไทยเพือ่ การชําระเงินไดทกุ ประเภท แตในทางปฏิบัติ
แลวธนาคารพาณิชยจะใชเช็คธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อการชําระเงินระหวางธนาคารหรือสถาบันอืน่ ๆ
เพื่อใหผูรับที่มีบัญชีอยูกับธนาคารแหงประเทศไทย สามารถใชเงินไดในวันเดียวกัน นอกจากนี้ ธนาคาร
แหงประเทศไทยยังใหบริการแกธนาคารพาณิชยในการโอนเงินระหวางสํานักงานใหญและสาขาใน
ตางจังหวัดทั่วประเทศผานสาขาของธนาคารแหงประเทศไทย และคลังจังหวัดซึ่งเปนผูแทนของธนาคาร
แหงประเทศไทย
ค. ธนาคารเฉพาะกิจและสถาบันการเงินอื่น ๆ ทีไ่ มตอ งดํารงเงินสดสํารอง
หรือสินทรัพยสภาพคลอง จะใชเช็คธนาคารแหงประเทศไทยเพือ่ การชําระเงินไดเชนเดียวกันกับธนาคาร
พาณิชย
ง. สถาบันการเงินตาง ๆ เชน บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ซึง่ ตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองไวที่ธนาคารแหงประเทศไทย จะใชเช็คธนาคารแหงประเทศไทย
ในการโอนเงินระหวางบัญชีของตนทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย และที่ธนาคารอื่น ๆ เทานัน้ หามมิให
ใชในการชําระเงินใหบุคคลอื่น
(2) บริการโอนเงินผานระบบบาทเนต
ธนาคารแหงประเทศไทยใหบริการโอนเงินระหวางบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบบาทเนตแกธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน และ
สวนราชการ โดยธนาคารสมาชิกสามารถใชระบบนีใ้ หบริการโอนเงินขามธนาคารแกลูกคาของตน
ไดทั่วประเทศ
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(3) บริการคํานวณดุลหักบัญชีและการชําระดุล
ก. ระบบการหักบัญชีเช็ค ธนาคารแหงประเทศไทยไดใหบริการการหักบัญชี
เช็คระหวางธนาคารดวยอิเล็กทรอนิกสแกธนาคารสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยธนาคารสมาชิกจะสงขอมูลเช็คเรียกเก็บใหแกศูนยหักบัญชีอิเล็กทรอนิกสแบบออนไลน และศูนย
หักบัญชีจะทําการคํานวณดุลและทําการชําระดุลผานระบบบาทเนต สวนตัวเช็คจะสงมายังศูนย
หักบัญชีฯ ในเย็นวันเดียวกันเพือ่ ทําการตรวจสอบและคัดแยกเพื่อสงใหแกธนาคารผูจายเงิน
เพือ่ ตรวจสอบความถูกตอง
สําหรับการหักบัญชีเช็คระหวางธนาคารที่อยูในเขตพื้นที่สานั
ํ กหักบัญชี
เดียวกันในภูมิภาค สํานักหักบัญชีทุกแหงจะสงงบพิสูจนการหักบัญชีใหธนาคารแหงประเทศไทย
คํานวณดุลสุทธิของทุกสํานักหักบัญชีแลวทําการชําระดุลผานบัญชีเงินฝากของธนาคารสมาชิกที่
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญดวยระบบบาทเนต
ข. ระบบการโอนเงินรายยอย (Media Clearing) ธนาคารแหงประเทศไทย
ไดรวมกับธนาคารสมาชิกระบบ Media Clearing ใหบริการแกลูกคาในการโอนเงินที่มีขอตกลง
ลวงหนาจากบัญชีเงินฝากของลูกคาธนาคารหนึ่งไปยังบัญชีเงินฝากของลูกคาอีกธนาคารหนึ่ง
สําหรับรายการชําระเงินทีม่ งี วดการชําระเงินทีแ่ นนอนและมีปริมาณมาก ๆ เชน การจายเงินเดือน
เงินปนผล คาบริการสาธารณูปโภค โดยมีศูนยหักบัญชีอิเล็กทรอนิกสเปนแหลงกลางในการรับสื่อ
บันทึกขอมูล คัดแยกขอมูลและคํานวณดุลการหักบัญชี และทําการชําระดุลใหธนาคารสมาชิกผาน
ระบบบาทเนต
2.3.3 การกํากับดูแลระบบการชําระเงิน
วัตถุประสงคหลักในการกํากับดูแลระบบการชําระเงินก็เพือ่ ใหเกิดความเปนธรรม
แกธนาคารผูใหบริการและลูกคาผูใชบริการ ควบคุมคาใชจายในการลงทุนของธนาคารพาณิชย
และใหคําปรึกษาและแนะนําแกธนาคารผูใ หบริการดานการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ
ตาง ๆ โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดเขาไปมีบทบาทในเรื่องดังกลาว ดังนี้
(1) ควบคุมและดูแลโดยการออกหลักเกณฑตาง ๆ ใหธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติ
ในการใหบริการแกลูกคาของตน เชน หลักเกณฑการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส หลักเกณฑการ
โอนเงินเพือ่ บุคคลทีส่ ามผานบาทเนต และหลักเกณฑการโอนเงินรายยอย (Media Clearing)
(2) การใหบริการฝากถอนเงินผานเครือ่ ง ATM ธนาคารแหงประเทศไทยมี
นโยบายใหธนาคารพาณิชยใชเครือขาย ATM รวมกัน (ATM Pool) เปนเครือขายเดียวทัว่ ประเทศ
เพือ่ ลดการลงทุนในเครือ่ ง ATM ของธนาคารพาณิชย
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ในดานการเรียกเก็บคาธรรมเนียม ในการใชเครือ่ ง ATM นัน้ ธนาคาร
แหงประเทศไทยมีนโยบายที่จะใหธนาคารพาณิชยแขงขันกันเองตามกลไกตลาด โดยธนาคารแหง
ประเทศไทยจะดูแลคาธรรมเนียมใหเหมาะสม ทั้งนี้ เพือ่ ความเปนธรรมแกผบู ริโภค
(3) การจัดตัง้ เครือขายการโอนเงินรายยอยแบบออนไลน (ORFT) ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดสนับสนุนใหกลุมธนาคารพาณิชยโดยการนําของสมาคมธนาคารไทยดําเนินการให
บริการโอนเงินรายยอยขามธนาคารโดยสงคําสัง่ ผานเครือขาย ATM ซึ่งขณะนี้ธนาคารพาณิชยกาลั
ํ ง
เตรียมความพรอมสําหรับการเปดใชระบบ
2.3.4 งานกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห กํากับ ควบคุมดูแล
และติดตามการดําเนินงานของสถาบันการเงิน เพือ่ ใหมฐี านะการดําเนินการที่มั่นคงปลอดภัยแกประชาชน
ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติอยูในขอบเขตแหงบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง และหลักเกณฑที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด สอดสองดูแลมิใหมีการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอรโดยมิไดรบั อนุญาต รวมทั้งควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตาม
ทีก่ ระทรวงการคลังมอบหมาย
2.3.5 งานนโยบายการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินนโยบายการเงินโดยใชมาตรการการดํารงสินทรัพย
สภาพคลอง (Liquidity Reserve Requirement) การบริหารสภาพคลอง (Liquidity Management)
และการชักจูงใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติตามแนวนโยบายของทางการ (Moral suasion) สําหรับการดํารง
สินทรัพยสภาพคลองนั้น ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย จะตองดํารงตาม
สัดสวนของยอดเงินฝากและเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
การบริหารสภาพคลองจะดําเนินการผานตลาดซือ้ คืนพันธบัตร (Repurchase
Market) และการใหกูยืมโดยมีพันธบัตรรัฐบาลเปนประกัน (Loan Window) รวมทัง้ การประมูลพันธ
บัตร (Bond Auction)
2.3.6 การจัดการหนีส้ าธารณะ และเปนนายทะเบียนหลักทรัพยรฐั บาล
ในภารกิจการเปนนายธนาคารใหแกรัฐบาลนั้น นอกจากธนาคารแหงประเทศไทย
จะเปนผูร กั ษาบัญชีเงินฝากของรัฐบาล หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคการรัฐบาลแลว ธนาคารแหง
ประเทศไทยยังเปนผูจัดการหนี้สาธารณะ โดยใหกูยืมหรือจัดหาเงินกูใหแกรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจดวย
ในการกูเ งินนัน้ กระทรวงการคลังจะมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยจัดการเงินกูแทน ถาเปน
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เงินกูระยะสั้นจะใชวิธีประมูลตั๋วเงินคลัง สวนกรณีที่เปนเงินกูระยะยาวจะออกพันธบัตรรัฐบาล
ในการนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยจะทําหนาทีจ่ าหน
ํ าย ไถถอน ชําระดอกเบีย้ และเปนนายทะเบียน
หลักทรัพย รัฐบาล หรือหลักทรัพยรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลคําประกั
้
น

2.4 บทบาทขององคกรอืน่ ๆ
2.4.1 สมาคมธนาคารไทย เปนการรวมกลุมของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ขอบเขตการดําเนินงานของสมาคมธนาคารไทยในสวนที่เกี่ยวของกับระบบการชําระเงิน
ของประเทศไทย ไดแกการไดรับนโยบายจากธนาคารแหงประเทศไทยใหพัฒนาระบบการโอนเงิน
รายยอยแบบออนไลน (On-line Retail Funds Transfer : ORFT) สําหรับใหบริการการโอนเงินทีม่ ี
มูลคาไมมากนัก เพือ่ ตอบสนองความตองการในการโอนเงินสวนบุคคลไปเขาบัญชีของผูร บั เงินที่
ธนาคารอืน่ (ดูรายละเอียด ORFT ที่หัวขอ 3.3.1) โดยมีการตั้งคณะทํางานซึ่งธนาคารแหงประเทศไทย
ไดรว มอยูด ว ย
เพือ่ ใหธรุ กรรมการโอนเงินและการชําระเงินประเภทตาง ๆ ระหวางธนาคาร
เปนไปอยางราบรืน่ จึงมีการจัดตั้งชมรมภายใตสมาคมธนาคารไทยขึ้นเพื่อประสานงานและใหความ
รวมมือระหวางกันในการใหบริการ เชน ชมรมระบบการชําระเงิน ชมรมบัตรเครดิต ชมรมผูบ ริหาร
กิจการสาขา และชมรมธนาคารทองถิ่นในจังหวัดตาง ๆ เปนตน นอกจากนี้สมาคมธนาคารไทยยังมี
บทบาทเปนตัวแทนของกลุมธนาคารไทยในการใหคาปรึ
ํ กษาแกธนาคารแหงประเทศไทยและ
สวนราชการ เกี่ยวกับการพัฒนาและออกกฎระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการชําระเงินในรูปแบบใหม ๆ
เพื่อความเปนธรรมแกผูเกี่ยวของทุกฝาย
2.4.2 สมาคมธนาคารตางชาติ (The Foreign Banks’ Association) เปนการรวม
กลุมกันของสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศที่เปดดําเนินกิจการในประเทศไทย ทั้งประเภทสาขา
เต็มรูป (Full Branch Banks) กิจการวิเทศธนกิจ (BIBF) และสํานักงานตัวแทน (Representative Offices)
เพื่อใหความรวมมือกับธนาคารแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทยในการหารือเกี่ยวกับระบบ
การชําระเงิน
2.4.3 บริษทั ศูนยรบั ฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ และถือหุน ใหญ
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเปนศูนยกลางการชําระราคาและรับฝากหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยใหบริการแกสมาชิกในการชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย รับฝากหลักทรัพย
และเปนนายทะเบียนหลักทรัพย บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ มีแนวคิดที่จะพัฒนาการชําระดุล
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การคาหลักทรัพยในตลาดใหเปนแบบการสงมอบพรอมการชําระราคา โดยรวมมือกับธนาคารแหง
ประเทศไทยในการที่จะนําดุลการชําระราคาหลักทรัพยมากระทําผานระบบบาทเนต ขณะนี้กาลั
ํ งอยู
ในระหวางการทําความตกลงกันระหวางบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ กับบริษัทคาหลักทรัพย
2.4.4 บริษทั ศูนยประมวลผล จํากัด (Processing Center Co. Ltd.- PCC) เปนบริษทั
ที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมทุนของธนาคารพาณิชยไทยบางธนาคารและบริษัทเอกชน เพือ่ เปนศูนย
คอมพิวเตอรสํารองของผูถ อื หุน และใหบริการคัดแยกเช็คแกธนาคารพาณิชยบางธนาคาร ตอมา
เมื่อธนาคารพาณิชยไทยไดทาความตกลงที
ํ
่จะรวมเครือขาย ATM เปนระบบเดียวทัว่ ประเทศตาม
นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย PCC จึงเปลี่ยนบทบาททําหนาที่เปนศูนยกลางในการ
รับสงขอมูลระหวางธนาคารตาง ๆ (Switching Center) และคํานวณคาธรรมเนียมระหวางธนาคาร
และเมือ่ สมาคมธนาคารไทยมีโครงการทีจ่ ะพัฒนาระบบการโอนเงินรายยอยขามธนาคารแบบ
ออนไลน (ORFT) ก็ไดให PCC เปนผูพ ฒ
ั นาระบบบนเครือขาย ATM ที่มีอยู
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BOX 2.1 บัตรธนาคาร
ธนาคารแหงประเทศไทยไดรบั เอกสิทธิใ์ นการออกบัตรธนาคารไดแตผเู ดียวในราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มาตรา 23 ซึง่ กําหนดไววา
“มาตรา 23 จนกวาจะถึงเวลาที่การเงินระหวางประเทศจะไดเขาสูภาวะอันประจักษแจงและ
มั่นคงพอสมควรแลว การออกและจัดการบัตรธนาคารของธนาคารแหงประเทศไทยนั้น ใหอยูภ ายใต
บังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยระบบเงินตรา และคําวา “ธนบัตร” ทีใ่ ชในกฎหมายดังกลาวนัน้
ใหถอื วารวมตลอดถึง “บัตรธนาคาร” ที่ธนาคารแหงประเทศไทยออกดวย”
เนือ่ งในวโรกาสมหามงคลสมัยทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
ทรงเจริญพระชนมพรรษาหกสิบบริบูรณในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ธนาคารแหงประเทศไทยไดมี
สวนรวมเฉลิมพระเกียรติยศแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหสูงสงยิ่งขึ้น โดยการออกบัตรธนาคาร
ทีช่ ําระหนีไ้ ดตามกฎหมาย ชนิดราคา 60 บาท เปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ.2530 เพื่อเปนที่ระลึก
ในวโรกาสอันเปนมหามงคลดังกลาว การนําบัตรธนาคารออกใชครั้งนี้นับวาเปนไปตามนัยแหงพระราช
บัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 และเทากับธนาคารแหงประเทศไทยไดปฏิบัติภารกิจอันเปน
หนาที่ธนาคารกลางของประเทศสมบูรณเปนครั้งแรกหลังจากที่ไดเปดดําเนินงานในฐานะที่เปนธนาคาร
กลางของประเทศลวงหนามานานถึง 45 ป การนําบัตรธนาคารออกใชครัง้ นีน้ บั ไดวา เปนการสราง
ประวัติศาสตรในระบบเงินตราของประเทศอีกดวย
อนึ่ง สาขาธนาคารพาณิชยตา งประเทศไดเคยนําบัตรธนาคารมาใชกอ นหนานีแ้ ลว ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2432 และไดเริ่มไถถอนในป
พ.ศ. 2445 อันเปนปแรกที่รัฐบาลไทยนําธนบัตรออกใชแลว
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BOX 2.2 ทุนสํารองเงินตรา
ทุนสํารองเงินตราตามมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติเงินตรา ประกอบดวย
(1) ทองคํา
(2) เงินตราตางประเทศอันเปนเงินตราที่พึงแลกเปลี่ยนได หรือเงินตราตางประเทศ
อื่นใดที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตองเปนรูปเงินฝากในธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย
นอกราชอาณาจักร หรือสถาบันการเงินระหวางประเทศ
(3) หลักทรัพยตางประเทศที่จะมีการชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนเงินตราตางประเทศ
ที่ไดระบุไวในขอ (2)
(4) ทองคํา สินทรัพยตางประเทศ และสิทธิพิเศษถอนเงิน ที่นาส
ํ งสมทบกองทุน
การเงินระหวางประเทศ
(5) ใบสําคัญสิทธิซอ้ื สวนสํารอง
(6) ใบสําคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน
(7) หลักทรัพยรฐั บาลไทยทีจ่ ะมีการชําระเงินตนและดอกเบี้ยเปนเงินตราตางประเทศ
ที่ไดระบุไวในขอ (2) หรือเปนเงินบาท
(8) ตั๋วเงินในประเทศที่ธนาคารแหงประเทศไทยพึงซื้อหรือรับชวงซื้อลดได แตตอง
มีคา รวมกันไมเกินรอยละ 20 ของยอดธนบัตรที่นําออกใช
ทั้งนี้ สัดสวนของสินทรัพยที่ประกอบเปนทุนสํารองเงินตรานี้ ไมตากว
่ํ ารอยละ 60
จะเปนเงินตราตางประเทศ หลักทรัพยตางประเทศ และทองคํา
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BOX 2.3 ฝายระบบการชําระเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
คณะกรรมการพัฒนาระบบการชําระเงิน ไดแตงตั้งคณะทํางานหลายคณะเพือ่ ศึกษาและให
ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนาระบบการชําระเงินแกคณะกรรมการฯ ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษา
และพัฒนาระบบการชําระเงินของไทย ตลอดจนติดตอประสานงานกับสวนงานภายนอกและภายใน
ธนาคาร หนึ่งในหลายคณะทํางานที่จัดตั้งขึ้นคือ คณะทํางานพัฒนาระบบการชําระเงิน ซึ่งรับผิดชอบ
ในการประสานงานกับหนวยงานภายนอกและภายในธนาคารทีเ่ กีย่ วกับระบบการชําระเงิน คณะทํางานฯ
ดังกลาวมีภาระงานมากขึ้นในชวงการออกแบบในรายละเอียดของระบบ กอปรกับจํานวนผูปฏิบัติงาน
มีไมเพียงพอกับภาระงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนั้น ในเดือนสิงหาคม 2536 ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดจัดตั้ง
สํานักงานพัฒนาระบบการชําระเงินขึ้น เพื่อรับผิดชอบงานตามขอบเขตของคณะทํางานฯ ดังกลาว
หลังจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดเปดใหบริการระบบบาทเนตและระบบหักบัญชีเช็ค
ดวยวิธที างอิเล็กทรอนิกสบางสวนแลว ก็ไดมกี ารโอนยายงานและอัตรากําลังของสํานักหักบัญชี ฝายเงินฝาก
และพันธบัตรมาเพือ่ รองรับงานหักบัญชีเช็คดวยวิธที างอิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ ตอมาในเดือนกุมภาพันธ
2539 ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดยกฐานะสํานักงานพัฒนาระบบการชําระเงินขึ้นเปนฝายระบบการ
ชําระเงิน
ฝายระบบการชําระเงิน มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห และติดตามการดําเนินงานระบบการชําระเงิน
ทั้งงานปฏิบัติการการโอนเงินรายใหญ งานกํากับและพัฒนาการโอนเงินรายใหญ การใชเช็ค และสือ่ การ
ชําระเงินรายยอย ศึกษา สํารวจ วิเคราะห และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงสรางองคการ วิธปี ฏิบตั งิ าน
กฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ และอืน่ ๆ ใหสอดคลองและสนับสนุนการดําเนินนโยบายการเงิน และการ
พัฒนาระบบการชําระเงินในระยะตอไป ตลอดจนเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ เพือ่ ประโยชนแกคณะ
กรรมการพัฒนาระบบการชําระเงินในการพิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเกีย่ วกับการ
พัฒนาระบบการชําระเงิน รวมทัง้ จัดการศูนยหกั บัญชีอเิ ล็กทรอนิกส
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3. สือ่ การชําระเงิน
สื่อการชําระเงินที่นิยมใชกันอยางแพรหลายไดแก เงินสด เนื่องจากมีความสะดวกในการ
พกพาและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกอบกับประชากรในประเทศมีรายไดไมสงู นัก มูลคาการซื้อขาย
สินคาและบริการตามปกติแตละครั้งเปนจํานวนเงินไมมาก นอกจากนี้พื้นที่บางสวนของประเทศที่ไมใช
เมืองใหญยังไมมีวิธีการชําระเงินอืน่ มาทดแทน เงินสดจึงเปนเครือ่ งมือการชําระเงินที่สะดวกที่สุดใน
ขณะนี้ สําหรับสือ่ การชําระเงินประเภทอืน่ ๆ เชน เช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงิน ตัว๋ สัญญาใชเงิน ก็ไดมีการ
นํามาใชเมื่อระบบเศรษฐกิจขยายตัวขึ้น เกิดระบบธนาคารพาณิชยเพื่อทําหนาที่เปนตัวกลางและใหบริการ
ทางการเงิน เชน การรับฝากเงิน และการโอนเงิน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการสงมอบ การขนยาย และ
เก็บรักษา รวมทัง้ ลดภาระในการเก็บรวบรวมเงินสด ตอมาเมือ่ เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและการ
สื่อสารไดพัฒนาขึ้น ธนาคารตาง ๆ จึงใหบริการแกลูกคาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น เชน การฝาก
ถอนตางสาขา การฝากถอนเงินผานเครือ่ ง ATM การใหบริการบัตรพลาสติกตาง ๆ เชน บัตรเครดิต
บัตรเดบิต และในอนาคตอาจมีการเปดใหบริการใหม ๆ ตามเทคโนโลยีทเ่ี กิดขึน้ เชน Internet Banking
เปนตน (ภาพที่ 3.1)

3.1 สือ่ การชําระเงินที่เปนเงินสด
เงินสดประกอบดวยธนบัตร BOX 3.1 และเหรียญกษาปณ BOX 3.2 โดยธนบัตรมีปริมาณรอย
ละ 96 ของปริมาณเงินสดทั้งสิ้น สวนทีเ่ หลือคือเหรียญกษาปณชนิดราคาตาง ๆ ทีก่ ระทรวงการคลัง
เปนผูผลิตและนําออกใช เงินสดเปนสือ่ การชําระเงินทีเ่ ปนพืน้ ฐาน และสามารถใชเปนดัชนีวัดอํานาจ
ซื้อของประชาชนไดดวย จึงนับเปนสวนสําคัญของปริมาณเงินตามความหมายแคบ (M1) อัน
ประกอบดวย เงินสดในมือประชาชนและเงินฝากในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ธนาคารพาณิชย
ประเทศไทยยังเปนสังคมที่มีการใชเงินสดมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ เห็นไดจาก
สัดสวนเฉลีย่ ของเงินสดตอปริมาณเงิน M1 ณ สิ้นป ในชวงป 2536-2540 คิดเปนรอยละ 73 (ภาพที่ 3.2)
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ภาพที่ 3.1 การชําระเงินในประเทศไทย

การชําระเงินในประเทศไทย
Payment in Thailand

การชําระเงินที่ไมใชเงินสด
Non-Cash Payment

การชําระเงินทีเ่ ปนเงินสด
Cash Payment
ธนบัตร
เหรียญกษาปณ

การชําระเงินทีเ่ ปนตราสาร
Paper-based Payments
คําสัง่ โอนเงิน (Payment Order)
เช็ค (Cheque)
ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
ตัว๋ สัญญาใชเงิน
(Promissory Note)

การชําระเงินทีไ่ มเปนตราสาร
หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(Paperless Payments orElectronic
Funds Transfer)
การโอนเงินระหวางบัญชี
ตามคําสั่งลวงหนา
(Direct Debit / Direct Credit)
บัตรพลาสติก (Cards)
- บัตรเครดิต
(Credit Card)
- บัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม
(Debit Card/ATM Card)
- บัตรชําระเงินลวงหนา
(Prepaid Card)
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ
(Electronic Banking)
การโอนเงินผานระบบบาทเนต
(BAHTNET)
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ภาพที่ 3.2 สัดสวนเฉลี่ยของเงินสดตอปริมาณเงิน M1 ณ สิน้ ป ในชวงป 2536-2540

Ratio of currency held by public to money supply (M1)
(average value between 1993-1997)
80.0
70.0

percent

60.0
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Thailand

Source: International Financial Statistics, January 1999

การจัดการเกี่ยวกับเงินสดBOX 3.3 ซึ่งสวนใหญเปนธนบัตรมีขั้นตอนที่ยุงยากและมีตนทุนสูง
จากการจัดพิมพ การเก็บรักษา การขนสง การตรวจนับ การคัดแยกธนบัตรชํารุดออกไปทําลาย และ
กระบวนการรักษาความปลอดภัยในทุกขั้นตอนขางตน เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวมีความตองการใชธนบัตร
หมุนเวียนปริมาณมากขึ้น ตนทุนดังกลาวก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นดวย ภาคธุรกิจก็จะตองมีภาระตาง ๆ ดังกลาว
ขางตนดวยเชนกัน ซึ่งหากภาระนั้นมีมากเกินสมควรก็จะเปนอุปสรรคแกการดําเนินธุรกิจได สังคมที่มี
ความกาวหนาจึงไดพัฒนาสื่อการชําระเงินที่มิใชเงินสดประเภทตาง ๆ ขึ้นใชแทนเงินสด เพือ่ มุง หวังให
การทําธุรกิจหรือธุรกรรมซื้อขายสินคาและบริการมีความสะดวกมากขึ้นกวาการใชเงินสด

3.2 สือ่ การชําระเงินที่ไมใชเงินสด
บัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชยมีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 48 ลานบัญชี (ณ สิ้นป 2540)
คิดเปนปริมาณเงินรวม 3.9 ลานลานบาท หรือรอยละ 83 ของผลิตภัณฑประชาชาติเบือ้ งตน (GNP)
ลูกคาของธนาคารพาณิชยสามารถใชสื่อการชําระเงินที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีเงินฝากในการชําระเงินได
สื่อการชําระเงินตาง ๆ เหลานี้ประกอบดวยสื่อที่เปนตราสาร เชน เช็ค ดราฟท และสื่อที่ไมเปน
ตราสาร เชน การหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามคําสั่งลวงหนา และการใชบตั รเครดิต หรือบัตรเอทีเอ็ม
รวมถึงการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน
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3.2.1 สื่อการชําระเงินทีเ่ ปนตราสาร (Paper-based Payments)
(1) คําสัง่ โอนเงิน เปนวิธีการชําระเงินที่ลูกคาของธนาคารสั่งใหธนาคารโอนเงิน
จากบัญชีของตนเพือ่ จายเงินจํานวนทีแ่ นนอนใหแกผรู บั เงินหรือเขาบัญชีทธ่ี นาคารของผูร บั เงิน โดยทาง
โทรเลข ไปรษณีย วิทยุ หรือทางโทรศัพท
(2) เช็ค เปนตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาผูสั่งจาย สั่งโดยปราศจากเงื่อนไขให
ธนาคารจายเงินจํานวนหนึง่ โดยหักจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของตนใหแกหรือตามคําสั่งของ
บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกวาผูรับเงิน เช็คเปนสือ่ การชําระเงินที่เปนตราสารที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
ในระบบการชําระเงินของประเทศไทย เนื่องจากมีความสะดวก สามารถสั่งจายไดโดยไมจากั
ํ ดจํานวน
และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
(3) ตั๋วแลกเงิน เปนตราสารที่บุคคลหนึ่งเรียกวาผูสั่งจาย สั่งบุคคลคนหนึ่ง
เรียกวา ผูจายใหจายเงินจํานวนทีแ่ นนอนใหแกหรือตามคําสั่งของบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกวา
ผูร บั เงิน ตั๋วแลกเงินจะออกโดยมีเงื่อนไขและกําหนดเวลาแนนอนหรือใหใชเงินเมือ่ ทวงถามก็ได
(4) ตั๋วสัญญาใชเงิน เปนตราสารทีบ่ คุ คลหนึง่ เรียกวาผูอ อกใหคามั
ํ น่ สัญญาวา
จะจายเงินจํานวนหนึง่ ใหแกหรือตามคําสั่งของบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกวาผูรับเงินเมื่อครบกําหนด
ชําระ โดยจะมีการกําหนดอัตราดอกเบีย้ ไวหรือไมก็ได
3.2.2 สื่อการชําระเงินทีไ่ มเปนตราสารหรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
เมือ่ เทคโนโลยีดา นคอมพิวเตอรและการสือ่ สารไดถกู นํามาใชในดานการเงิน
และการธนาคารเพิ่มขึ้น ธนาคารจึงไดพัฒนาวิธีการชําระเงินจากระบบตราสารมาสูระบบการให
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Banking Services) เชน การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
การฝากถอนผานเครือ่ ง ATM การชําระเงิน ณ จุดขาย (Electronic Funds Transfer at Point of Sale
หรือ EFTPOS) รวมทัง้ ระบบ S.W.I.F.T. ซึง่ เปนการโอนเงินระหวางประเทศ เปนตน
สื่อการชําระเงินทีไ่ มเปนตราสารหรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสทม่ี ใี ชอยูใ น
ประเทศไทย ประกอบดวย
(1) การโอนเงินระหวางบัญชีตามคําสัง่ ลวงหนา
การโอนเงินระหวางบัญชีตามคําสั่งลวงหนา เปนบริการโอนเงินทีธ่ นาคาร
พาณิชยไดเริ่มใหบริการแกลูกคาธนาคารพาณิชยตั้งแตประมาณป 2530 โดยเริม่ จากการโอนเงินเดือน
หรือคาจางจากบัญชีองคกร บริษัท หางรานเขาบัญชีของพนักงานที่เปดบัญชีไวในธนาคารเดียวกัน
หรือทีเ่ รียกกันวา บริการ Direct Credit นอกจากนี้ ยังมีบริการทีเ่ รียกวา Direct Debit นัน่ คือ การหักเงิน
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จากบัญชีเพือ่ ชําระคาใชจา ยรายเดือนทีเ่ กิดขึน้ เปนประจําทุกเดือน ไดแก คาสาธารณูปโภค คาสินคา
และบริการจากการใชบตั รเครดิต เปนตน โดยบริการทัง้ สองประเภททีก่ ลาวถึงนี้ ยังคงเปนบริการ
การโอนเงินเฉพาะภายในธนาคารพาณิชยเดียวกัน ไมสามารถทํารายการโอนเงินระหวางบัญชีตา ง
ธนาคารได
ในเดือนมกราคม ป 2540 ธนาคารแหงประเทศไทยไดเปดใหบริการ Media
Clearing ซึง่ เปนบริการโอนเงินประเภท Direct Credit และ Direct Debit สําหรับการโอนเงินรายยอย
ขามธนาคาร โดยจะกลาวรายละเอียดตอไปภายใตหัวขอ 4.3 ระบบการโอนเงินรายยอย (Media
Clearing)
(2) บัตรพลาสติก
บัตรพลาสติกเปนสือ่ การชําระเงินที่พัฒนามาจากเงินสดและเช็ค เพือ่ ตอบสนอง
ความตองการของผูบ ริโภคทีจ่ ะลดการถือเงินสด และเพิ่มความสะดวกในการใชจายที่กวางขวาง บัตร
พลาสติก แบงออกเปน 2 ประเภทตามลักษณะทางกายภาพ คือ บัตรแถบแมเหล็ก กับบัตรสมารตการด
(Smart Card)
บัตรแถบแมเหล็กใชเทคโนโลยีบันทึกขอมูลในแถบแมเหล็กที่ใชแพรหลาย
มานาน สวนบัตรสมารตการด เปนวิวฒ
ั นาการอีกระดับหนึง่ ของบัตรพลาสติกโดยการนําเทคโนโลยี
ไมโครชิพ มาชวยในการเก็บขอมูลแทนการเก็บขอมูลดวยแถบแมเหล็กแบบเดิม ซึง่ มีจดุ ออนในดาน
ความปลอดภัยของขอมูล บัตรสมารตการดถูกออกแบบมาเพือ่ ปองกันการปลอมแปลงหรือแกไขขอมูล
ทีผ่ อู อกบัตรไดบนั ทึกไว บัตรสมารตการดมีขนาดใกลเคียงกับบัตรเครดิตทัว่ ไป ทั้งนี้เพื่อใหสามารถ
นําไปใชงานกับอุปกรณอา นขอมูลบัตรเครดิตไดดว ย แผนวงจรอิเล็กทรอนิกสทฝ่ี ง อยูด า นหนาหรือ
ดานหลังบัตรทําหนาที่เก็บขอมูลและประมวลผลไดดวยตัวเอง จึงมีประโยชนในการใชงานลักษณะ
ออฟไลน
ดวยคุณสมบัติที่สามารถเก็บขอมูลจํานวนมากไดนี้ สมารตการดจึงเปน
ความหวังของทุกคนทีม่ องวาในอนาคตเราจะสามารถเก็บขอมูลของบัตรประเภทตาง ๆ และเงินสด
ไวในบัตรเพียงใบเดียวแทนกระเปาสตางค เชน บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรประจําตัวประชาชน ขอ
มูลสุขภาพ เปนตน ปจจุบันสมารตการดยังมีการใชอยูในวงจํากัด ทั้งนี้เพราะคาใชจายในการ
ลงทุนสูง และยังขาดการกําหนดมาตรฐานของบัตรและระบบงานรองรับเพือ่ ใหบตั รทีอ่ อกมาจาก
แหลงตาง ๆ สามารถใชรวมกันได

บัตรพลาสติกยังแบงประเภทไดตามลักษณะของการชําระเงิน เชน การ
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ชําระเงินที่จายภายหลัง (Pay Later) การชําระเงินที่จายทันที (Pay Now) หรือการชําระเงินที่จายไว
ลวงหนา (Pay Before) ดังนี้
ก. บัตรเครดิต (Credit Card)
เปนสือ่ การชําระเงินในลักษณะซื้อกอนจายทีหลัง (Pay Later) โดยผูอ อกบัตร
จะกําหนดคุณสมบัติและวงเงินการใชจายของผูถือบัตรไวลวงหนา ผูถือบัตรจะไดรับประโยชนจากการ
นําบัตรไปซือ้ สินคาหรือบริการโดยไดรบั ชวงปลอดการชําระเงิน (Grace Period) ภายในระยะเวลาหนึ่ง
ตามทีผ่ อู อกบัตรจะกําหนด โดยในระหวางนัน้ ผูอ อกบัตรจะเปนผูร บั ภาระในการชําระเงินใหแกรา นคา
ผูร บั บัตรไปกอน ผูอ อกบัตรจะสงใบเรียกเก็บเงินเพือ่ ใหผถู อื บัตรชําระภายในระยะเวลาที่กาหนด
ํ
เดือนละครัง้ ผูอ อกบัตรอาจยอมใหผถู อื บัตรชําระเงินบางสวน โดยคิดดอกเบีย้ ตามเงือ่ นไขการผอน
ชําระทีผ่ อู อกบัตรกําหนดไว เชน ชําระรอยละ 10 ของยอดทีเ่ รียกเก็บโดยมีอตั ราชําระขัน้ ตํา่ 2,000 บาท
เปนตน
สําหรับบัตรเครดิตทีไ่ มมเี งือ่ นไขการผอนชําระ เราจะเรียกบัตรประเภทนี้
วา Charge Card ผูออกบัตรสวนมากจะไมใชสถาบันการเงินจึงไมมีสิทธิในการใหสินเชื่อแกลูกคา
ดังนัน้ ผูถ อื บัตรจึงตองชําระเงินทัง้ จํานวนเมือ่ ไดรบั ใบเรียกเก็บเงิน โดยสวนมากแลวบัตรประเภท
Charge Card มักจะเปนบัตรที่ตอบสนองความตองการเฉพาะดานของลูกคาแตละกลุม เชน Travel
and Entertainment Card ไดแก บัตรอเมริกนั เอ็กซเพรส บัตรไดเนอรสคลับ ซึ่งเนนกลุมลูกคาที่เปน
นักธุรกิจและนักทองเที่ยวที่จะใชบัตรชําระคาเดินทาง ที่พัก คาอาหารและความบันเทิงตาง ๆ
บัตร Charge Card อีกประเภททีเ่ ราพบกันเปนประจํา คือบัตรรานคา
(Retailer Card) ซึ่งเปนบัตรที่หางสรรพสินคา หรือรานคาออกใหเฉพาะกลุม ลูกคาของตนเอง เพื่อใช
ซื้อสินคาเฉพาะภายในหางรานนั้น ๆ เอง ถือเปนการออกบัตรเพือ่ วัตถุประสงคทางการตลาดและ
สงเสริมการขาย เชน บัตรเซ็นทรัล บัตรโรบินสัน เปนตน
การใชบตั รเครดิตของธนาคารพาณิชยทอ่ี อกในประเทศไทยเปนทีย่ อมรับ
ของผูบ ริโภคและไดรบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว โดย ณ สิ้นป 2540 ประเทศไทย มีจํานวนบัตร
เครดิตทัง้ สิน้ ประมาณ 2.0 ลานบัตร เปรียบเทียบกับจํานวนประมาณ 1.4 ลานบัตรในป 2536 และมี
มูลคาการใชทั้งสิ้น 150,000 ลานบาท หรือเฉลีย่ 12,500 ลานบาทตอเดือน อยางไรก็ดใี นสวนของ
การใชนอกประเทศ ในป 2540 มีมูลคาทั้งสิ้น 11,000 ลานบาท ลดลงรอยละ 22 เมื่อเทียบกับในป 2539
ซึ่งสวนหนึ่งอาจจะเปนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ คนไทยเริ่มหันมาทองเที่ยวภายในประเทศ และ
ซื้อสินคาไทยกันมากขึ้น
ข. บัตรเดบิต / บัตรเอทีเอ็ม (Debit Card / ATM Card)
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บัตรเดบิตเปนบัตรพลาสติกประเภทจายเงินทันทีเมื่อซื้อสินคาและบริการ
(Pay Now) โดยบัตรประเภทนีใ้ ชคกู บั บัญชีเงินฝากของผูถ อื บัตร ซึง่ อาจจะเปนบัญชีออมทรัพย หรือ
กระแสรายวัน โดยสวนใหญธนาคารผูอ อกบัตรจะพัฒนาบัตร ATM ของตนมาเปนบัตรเดบิต เชน
บัตรเดบิตในประเทศของธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย หรือบัตรเดบิตตางประเทศ เชน
Maestro หรือ Visa Electron Card ซึ่งสามารถนําไปใชที่รานคาในตางประเทศได โดยผูถ อื บัตรจะถูก
หักเงินในบัญชีทันทีขณะที่ใชบัตรชําระเงิน
บัตรเดบิตนีเ้ ปนสือ่ การชําระเงินที่เหมาะสมกับผูที่ไมมีบัตรเครดิตและ
ประสงคจะใชจายจากเงินในบัญชีของตนเองเพื่อชําระคาสินคาและบริการ บัตรเดบิตมีประโยชน
ตอผูถือบัตรและผูประกอบการคาหลายดาน ดังนี้
• ไมตองพกพาเงินสดจํานวนมากทําใหปลอดภัยจากการสูญหาย
• ไมตอ งเสียเวลาในการแวะไปธนาคารหรือเครือ่ งเอทีเอ็ม เพือ่ ถอนเงิน
จากบัญชี กอนการชําระคาสินคาหรือบริการใด ๆ
• สามารถบริหารเงินในบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากไมตอง
ถอนเงินจากบัญชีมาถือไว ธนาคารจะตัดบัญชีตามจํานวนเงินที่ซื้อ
สินคาเทานั้น
• ผูประกอบการสามารถประหยัดคาใชจายและเวลาในการตรวจนับ
เก็บรักษาเงินสด และนําสงเขาบัญชีธนาคาร เนือ่ งจากธนาคารจะดูแล
โอนเงินเขาบัญชีใหโดยอัตโนมัติ
• ผูป ระกอบการไมตอ งเสีย่ งตอการถูกโจรกรรมโดยเฉพาะกิจการทีเ่ ปด
24 ชัว่ โมง เชน สถานีบริการนํามั
้ น หรือซุปเปอรมารเก็ต เปนตน
ตลาดผูถ อื บัตร ATM มีขนาดใหญ นอกจากความสะดวกในการใชแลว
ยังเปนเพราะธนาคารผูอ อกบัตรไมตอ งคัดเลือกผูถ อื บัตร เนือ่ งจากผูถ อื บัตรตองมีเงินคงเหลือในบัญชี
เงินฝากเพือ่ รองรับการถูกตัดบัญชีทนั ทีทใ่ี ชบตั ร ซึง่ ตางกับบัตรเครดิตทีธ่ นาคารพาณิชยตอ งตรวจสอบ
เครดิตของผูต อ งการมีบตั รกอน โดยมีจํานวนบัตรทั้งสิ้นประมาณ 17.8 ลานบัตร (เพียงเดือนธันวาคม
2540) หรือคิดเปน 9 เทาของจํานวนบัตรเครดิต ดังนั้นหากการใชบัตรเดบิตไดรับความนิยมและ
ธนาคารพาณิชยทุกแหงพยายามพัฒนาการใชบัตร ATM ของตนใหเปนบัตรเดบิตรวมทัง้ เพิม่ จุดรับบัตร
ในลักษณะ EFTPOS ก็จะสงผลใหปริมาณการใชเงินสดลดลงอยางมาก
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ค. บัตรชําระเงินลวงหนา (Prepaid Card)
ลักษณะของสื่อการชําระเงินประเภทนี้ จะเปนบัตรทีผ่ ถู อื บัตรไดจา ยเงิน
ลวงหนา (Pay Before) ใหแกผอู อกบัตร เพื่อใชชําระคาสินคาหรือบริการที่มีมูลคาตํา่ เชน ใชชาระ
ํ
คาโทรศัพทสาธารณะ คาเชาทีจ่ อดรถ คาผานทางดวน หรือคาโดยสารรถประจําทาง เปนตน
วัตถุประสงคของการออกบัตรชําระเงินลวงหนานี้เพื่อตอบสนองความตองการความสะดวกในการ
ชําระเงินมูลคาตํ่า ซึ่งปกติมักชําระดวยเหรียญกษาปณ ทําใหเปนภาระทั้งแกผูซื้อและผูขายที่จะตอง
แลกเงินเหรียญจํานวนมาก เสียเวลาในการตรวจนับและเปลืองเนือ้ ทีใ่ นการจัดเก็บ การใชบัตร
ชําระเงินลวงหนาจะชวยแกปญหาเหลานี้ไดเปนอยางดี
บัตรชําระเงินลวงหนาที่นิยมใชกันแพรหลายที่สุดในประเทศไทยขณะนี้
คือ บัตรโทรศัพท ซึง่ ออกโดยองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย เพราะนอกจากใชชาระค
ํ าโทรศัพท
แลวยังเปน สิ่งของสะสม (Collected Item) ที่ไดรับความนิยมอยางรวดเร็วไมแพการสะสมแสตมป
อีกดวย นอกจากนัน้ ยังมีบตั รทีอ่ อกโดยเอกชนเพือ่ ชําระคาชมภาพยนตร คาโดยสารรถประจําทาง
แตยังคงใชกันในวงจํากัด
(3) บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกสอน่ื ๆ (Electronic Banking Services)
นอกจากบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสตา ง ๆ ที่กลาวมาแลวยังมีบริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกสอน่ื ๆ อีก ซึ่งธนาคารแตละแหงเรียกแตกตางกันเชน Office Banking , Home
Banking หรือ Tele Banking เปนบริการที่ลูกคาสามารถสอบถามขอมูลดานการเงินของตนที่เกี่ยวกับ
บริการธนาคารและขอมูลอื่น ๆ ที่ธนาคารสามารถจัดใหทันทีที่ตองการไดโดยที่ไมตองไปติดตอ
ณ สํานักงานธนาคารดวยตนเอง โดยใชเครือ่ งโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรสว นบุคคลทีน่ ามาเชื
ํ
่อมโยงกับ
เครือขายอิเล็กทรอนิกสของธนาคารเพือ่ ใชบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Banking Services)
ลูกคาจะไดรับรหัสประจําตัวผูใ ชบริการซึง่ เปรียบเสมือนกุญแจทีไ่ ขเขาไปในระบบคอมพิวเตอรของ
ธนาคาร ระบบจะรับคารหัสดังกลาวมาทําการตรวจสอบสิทธิและอํานาจของผูท ํารายการตาง ๆ เชน
การสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี การขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต การโอนเงินและการชําระเงิน
เปนตน นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยหลายแหงไดพัฒนาเครือขายของธนาคารในการใหบริการกับกลุม
ลูกคารายใหญ และลูกคาผูนาเข
ํ าและสงออกสินคาเพื่อใหสามารถทํารายการจากเครือ่ งคอมพิวเตอร
ของตนเองเขาถึงเครือขายของธนาคารบน Internet
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(4) การโอนเงินผานระบบบาทเนต
บาทเนต เปนระบบการโอนเงินมูลคาสูงดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งธนาคาร
แหงประเทศไทยเปนผูใหบริการแกธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งมีเงินฝากอยูที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยในการโอนเงินในบัญชีเงินฝากของตนไปเขาบัญชีของสถาบันอืน่ ระบบบาทเนตยังมี
บริการโอนเงินเพือ่ บุคคลทีส่ าม ซึ่งธนาคารสามารถอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาในการโอนเงิน
ไปธนาคารอืน่ เพือ่ ใหนาเข
ํ าบัญชีของผูร บั ประโยชนทธ่ี นาคารนัน้ ประชาชนทั่วไปและองคกรธุรกิจ
ตาง ๆ สามารถติดตอขอใชบริการผานธนาคารทีต่ นมีเงินฝากไปเขาบัญชีของผูร บั เงินทีธ่ นาคารตาง ๆ
ไดทว่ั ราชอาณาจักร

3.3 พัฒนาการใหม ๆ ในระบบการชําระเงิน
3.3.1 ระบบการโอนเงินรายยอยแบบออนไลน
บริการโอนเงินรายยอยแบบออนไลน หรือบริการ On-line Retail Funds Transfer
(ORFT) เปนระบบการโอนเงินรายยอยขามธนาคารที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดมอบหมายนโยบาย
แกสมาคมธนาคารไทยใหรับผิดชอบในการพัฒนา ระบบ ORFT เปนการพัฒนาเพิม่ เติมจากระบบ
ATM โดยเปนบริการการโอนเงินขามธนาคารทีเ่ ครือ่ ง ATM ซึ่งผูโอนจะถูกตัดเงินในบัญชีทันที และ
ผูร บั โอนจะไดรบั เงินเขาบัญชีในเวลาเดียวกัน
สําหรับแนวทางการดําเนินการในระยะแรก ผูถ อื บัตร ATM ของธนาคารตอง
โอนเงินผานเครือ่ ง ATM ของธนาคารเจาของบัตรเพือ่ เขาบัญชีของผูถ อื บัตรหรือผูร บั เงินทีธ่ นาคารอืน่
สวนในระยะตอไปจะขยายขอบเขตการใหบริการใหใชผานเครื่องATM ตางธนาคารได
3.3.2 การชําระเงินในธุรกรรมการพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส (Electronic Commerce)
วิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีการสือ่ สารโดยเฉพาะอยางยิง่ ดานเครือขายอินเตอรเนต
ไดรับการพัฒนาในเชิงพาณิชยมากยิ่งขึ้น กอใหเกิดรูปแบบใหมของการพาณิชยที่เรียกวาการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส หรือ Electronic Commerce ในกระบวนการธุรกรรมการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสนั้น
ปจจัยประการสําคัญที่จะชวยใหธุรกรรมการพาณิชยทางอิเล็กทรอนิกสมีความสมบูรณได คือ ระบบ
การชําระเงิน ซึ่งมี 3 รูปแบบ ไดแก
(1) การชําระเงินดวยบัตรเครดิตผานเครือขายอินเตอรเนตโดยการใชเทคโนโลยี
เสริมสรางความปลอดภัย
(2) การใชวิธีการชําระเงินทีเ่ ปนตราสาร เชน เช็คหรือการโอนเงินผานธนาคาร
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(3) การชําระเงินดวยเงินอิเล็กทรอนิกสในรูปของขอมูลดิจติ อลทีเ่ ก็บอยูใ นบัตร
สมารตการด หรือฮารดดิสกในเครือ่ งคอมพิวเตอร
ธุรกรรมการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มมากขี้นโดย
หนวยงานของรัฐและเอกชนตางเล็งเห็นความสําคัญและศักยภาพของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่
เกิดขึน้ ในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก รัฐบาลจึงไดจัดตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพือ่ ประชุมหารือกําหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรฐานสําหรับขอ
กําหนดทั้งทางเทคนิค ธุรกิจ กฎระเบียบ และระบบความปลอดภัยของขอมูล เพื่อใหการพัฒนาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีสมารตการดในประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีทิศทางที่สอดคลองกัน
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BOX 3.1 ธนบัตรไทย
การใชเงินตราของชนชาติไทย เริม่ ตัง้ แตยคุ กอนการตัง้ อาณาจักรไทย ครั้นถึงสมัย
สุโขทัยซึ่งเปนยุคเริ่มตนอาณาจักรไทย ไดมีการผลิตเงินพดดวงขึ้นใชเปนครั้งแรก เงินพดดวง
จึงนับวาเปนเงินตราของไทยโดยแท และใชหมุนเวียนเปนระยะเวลานานกวา 600 ป ตอมาใน
สมัย รัชการที่ 4 ในป พ.ศ. 2396 ไดมกี ารริเริม่ นําเงินกระดาษชนิดแรกออกใชเรียกวาหมาย และ
อีกชนิดหนึง่ เรียกวา ใบพระราชทานเงินตรา สวนเหรียญกษาปณไดเริ่มผลิตขึ้นใชในป พ.ศ. 2403
เมือ่ ไดมกี ารสราง “โรงกษาปณสทิ ธิการ” ขึ้น สําหรับเงินกระดาษชนิดที่ 3 ซึง่ เรียกวา อัฐกระดาษ
ไดจัดทําขึน้ ในรัชสมัยรัชการที่ 5 และนําออกใชเมือ่ พ.ศ. 2417 อยางไรก็ดีเงินกระดาษทั้ง 3 ชนิด
นีไ้ มไดรบั ความนิยมนัก เนื่องจากประชาชนยังคุนเคยกับเงินพดดวงมาตั้งแตสมัยโบราณ
เงินกระดาษชนิดตอมาคือ บัตรธนาคาร (Bank Note) ซึง่ มีลกั ษณะเปนตัว๋ สัญญาใชเงินชนิดหนึง่
โดยสาขาของธนาคารฮองกงและเซีย่ งไฮ ธนาคารชารเตอรดแหงอินเดีย ออสเตรเลีย และจีน
และธนาคารแหงอินโดจีน ขออนุญาตจัดพิมพออกใชในป พ.ศ. 2432 พ.ศ. 2441 และ พ.ศ. 2442
ตามลําดับ
ในป พ.ศ. 2445 รัชกาลที่ 5 ไดมพี ระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัตธิ นบัตร
สยามและจัดตัง้ กรมธนบัตรขึน้ เพื่อออกธนบัตรของรัฐบาลเปนครั้งแรก โดยบริษัท โทมัส เดอ ลารู
ประเทศอังกฤษ เปนผูจัดพิมพ ธนบัตรและเหรียญกษาปณไดเขามามีบทบาทในระบบการเงิน
ของไทยอยางจริงจังตั้งแต พ.ศ. 2445 เปนตนมาเมื่อไดมีการประกาศเลิกการใชเงินพดดวงใน
พ.ศ. 2447 ตอมาในป พ.ศ. 2504 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินการ
จัดตั้งโรงพิมพธนบัตร จนกระทั่งป พ.ศ. 2512 ธนาคารแหงประเทศไทยก็สามารถจัดตั้งโรงพิมพ
ธนบัตรขึ้นเปนผลสําเร็จและไดเริ่มพิมพธนบัตรขึ้นใชเองตั้งแตนั้นเปนตนมา ปจจุบันธนบัตรมี
6 ชนิดราคา ไดแก ชนิดราคา 10 บาท 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท
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BOX 3.2 เหรียญกษาปณ
การออกเหรียญกษาปณในประเทศไทย กรมธนารักษ กระทรวงการคลังเปนผูจัดทํา
และนําออกใช เหรียญกษาปณมี 2 ประเภทคือ เหรียญกษาปณหมุนเวียน และเหรียญกษาปณ
ที่ระลึก โดยปกติเหรียญกษาปณไมตอ งมีหลักทรัพยมาสํารองดังเชนธนบัตร มูลคาของโลหะ
ที่ใชทาเหรี
ํ ยญจะเปนตัวกําหนดคาของเหรียญกษาปณนั้น ๆ อยางไรก็ตาม แมเหรียญกษาปณ
จะเปนเงินที่ชาระหนี
ํ
ไ้ ดตามกฎหมาย แตสามารถใชชําระหนี้ไดในจํานวนทีก่ าหนดโดยกฎ
ํ
กระทรวงเทานั้น ดังเชน
เหรียญกษาปณ

จํานวนทีใ่ หชําระหนีไ้ ดสงู สุดคราวละไมเกิน

ครึ่ง หรือ 1 สตางค
5, 10, 20, 25, 50 สตางค
1, 20 บาท
5, 10 บาท

5 บาท
10 บาท
500 บาท
1,000 บาท

ประชาชนทัว่ ไปสามารถแลกจายเหรียญกษาปณได โดยสวนกลางแลกทีก่ รมธนารักษ
กระทรวงการคลัง และสวนภูมภิ าคแลกทีค่ ลังจังหวัด เหรียญกษาปณเมือ่ จายแลกไปแลวทางการ
จะไมรับแลกคืน
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BOX 3.3 การจัดการเกี่ยวกับธนบัตร
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบในการจัดพิมพธนบัตร เก็บรักษา
และนําธนบัตรออกใชตามความตองการใชธนบัตรของภาครัฐบาล และสถาบันการเงินเอกชน
รวมถึงการคัดแยกธนบัตรชํารุดออกไปทําลาย วงจรของธนบัตรเริ่มตนโดยธนาคารแหง
ประเทศไทยจะวางแผนการผลิตธนบัตรลวงหนา และจัดพิมพธนบัตรชนิดราคาตาง ๆ
ตามประมาณการความตองการใชธนบัตรในชวงเวลาขางหนา แลวเก็บรักษาธนบัตรทีจ่ ดั พิมพ
แลวไวที่ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ และสาขาในภาคตาง ๆ
ธนบัตรจะจายออกจากธนาคารแหงประเทศไทยใหแกสวนราชการ องคการ
รัฐวิสาหกิจตาง ๆ ที่ตองการเบิกเงินไปใชตามงบประมาณ หรือคลังจังหวัดตองการเบิกเงินสด
ไปจายใหแกธนาคารพาณิชยในจังหวัดของตน หรือธนาคารพาณิชยตา ง ๆ ตองการเงินสด
เพื่อใหลูกคาเบิกถอน สวนราชการและสถาบันการเงินเหลานั้นก็จะมายื่นเช็คขอเบิกเงินสด
จากธนาคารแหงประเทศไทย
ธนบัตรที่นาออกใช
ํ
หมุนเวียนจะกลับเขาสูธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อ
สวนราชการ องคการ รัฐวิสาหกิจ คลังจังหวัดตาง ๆ ตลอดจนธนาคารพาณิชย และสถาบัน
การเงินนําเงินสดมาฝากทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย ทั้งการฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานใหญ สาขาของธนาคารแหงประเทศไทย หรือผานทางคลังจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ
ธนบัตรที่กลับเขาสูธนาคารแหงประเทศไทยเปนธนบัตรที่ผานการใชหมุนเวียนมาแลว
สวนธนบัตรบางฉบับที่ชารุ
ํ ดหรือเกามีสภาพไมนา ใช ธนาคารแหงประเทศไทยจะคัดแยก
ธนบัตรดังกลาวไปทําลาย แลวนําธนบัตรที่จัดพิมพใหม แลกเปลี่ยนเขาไปใชทดแทนใน
ปริมาณเทากัน

35

ระบบการชําระเงินในประเทศไทย

4. การชําระเงินระหวางธนาคารและกระบวนการชําระดุล
การชําระเงินระหวางธนาคารเปนกระบวนการทีต่ อ เนือ่ งจากธุรกรรมอืน่ ซึ่งจําแนกได
เปน 2 ประเภท ประเภทหนึง่ เปนธุรกรรมชําระเงินของลูกคาธนาคาร และอีกประเภทหนึง่ เปนธุรกรรม
ที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจของธนาคารเอง
เมื่อลูกคาทําธุรกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่มีผลตอการชําระเงินระหวางธนาคาร เชน
การฝากเช็คตางธนาคารเขาบัญชี การใชบตั รถอนเงินจากเครือ่ ง ATM ตางธนาคาร และการชําระเงิน
ดวยบัตรเครดิตตางธนาคาร เปนตน ธุรกรรมดังกลาวจะมีผลใหเกิดการเรียกเก็บเงินและชําระดุล
ระหวางธนาคารตามมา
การทําธุรกรรมทางการเงินเพือ่ ธุรกิจของธนาคารเอง เชน การกูยืมระหวางธนาคาร
การคาเงินตราตางประเทศ การลงทุนซื้อขายหลักทรัพย รวมทัง้ ธุรกรรมของผูม ถี น่ิ ทีอ่ ยูต า งประเทศ
ที่นิยมชําระดวยตราสารการเงินตาง ๆ เชน เช็ค ดราฟท แคชเชียรเช็ค หรือเช็คธนาคารแหงประเทศไทย
จะตองผานกระบวนการเรียกเก็บเงิน การชําระเงิน หรือชําระดุลระหวางธนาคาร เพือ่ ใหธรุ กรรม
ดังกลาวมีผลสมบูรณ
การชําระเงินระหวางธนาคาร จะดําเนินการโดยมีศูนยประมวลผลคํานวณดุลการหักบัญชี
และชําระดุลระหวางธนาคารทีธ่ นาคารกลางหรือธนาคารพาณิชย โดยการหักเงินจากบัญชีของธนาคาร
สมาชิกที่เสียดุล และนําเงินเขาบัญชีใหแกธนาคารสมาชิกที่ไดดุล ทั้งนี้ ธนาคารสมาชิกตองมีบัญชี
เงินฝากกับธนาคารที่ทําหนาที่ชาระดุ
ํ ลดังกลาว
การชําระเงินระหวางธนาคารที่กลาวมาขางตน เปนการชําระดุลแบบ Net Settlement
ซึ่งกระทําโดยการคํานวณดุลสุทธิจากรายการหรือธุรกรรมทั้งหมด แลวจึงชําระดุลดวยยอดสุทธิเทานั้น
สวนการชําระดุลอีกประเภทหนึง่ เปนการชําระดุลแบบ Gross Settlement ไดแก ระบบบาทเนต ซึ่งจะ
หักบัญชีของธนาคารผูโ อนเงิน และนําเงินเขาบัญชีใหแกธนาคารผูรับโอนในเวลาเดียวกันทีละรายการ
โดยการโอนเงินดังกลาวมีผลสมบูรณทันที
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ระบบการชําระเงินระหวางธนาคาร และกระบวนการชําระดุลที่สาคั
ํ ญ มีดงั นี้

4.1 ระบบการหักบัญชีเช็คระหวางธนาคารดวยอิเล็กทรอนิกส
4.1.1 ความเปนมา
การหักบัญชีระหวางธนาคารในระบบ manual เดิมที่ปฏิบัติกันมาเปนระยะเวลา
ยาวนานนั้น ธนาคารสมาชิกตางรวมกันรางระเบียบการหักบัญชีระหวางธนาคารขึ้นเพื่อใหธนาคาร
สมาชิกถือปฏิบัติ โดยธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูควบคุมดูแลการปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อใหการ
หักบัญชีระหวางธนาคารลุลวงไปดวยดี โดยธนาคารสมาชิกตองคัดแยกเช็คเปนรายธนาคารเพือ่ นํามา
แลกเปลี่ยนระหวางกันและคํานวณดุลการหักบัญชีเอง วิธีการดังกลาวมักเกิดขอผิดพลาดและดุล
การหักบัญชีมักจะลาชามีผลกระทบตอการดําเนินการของตลาดเงิน นอกจากนี้ ปริมาณเช็คทีเ่ พิม่
สูงขึน้ ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กอปรกับปญหาการจราจรคับคัง่ ในกรุงเทพมหานคร
มีผลใหลูกคาบางสวนไมสามารถฝากเช็คไดทันกําหนดเวลาปดรับเช็ค ธนาคารจะนําเช็คนัน้ เขาบัญชี
ในวันทําการถัดไปและลูกคาจะถอนเงินไดในวันทําการที่สาม จึงมีการเปลี่ยนระบบการหักบัญชีเช็ค
ระหวางธนาคารจากระบบ manual เปน "ระบบการหักบัญชีเช็คระหวางธนาคารดวยอิเล็กทรอนิกส"
(Electronic Cheque Clearing System - ECS) ดวยการใชขอมูลที่อานจากตัวเช็คคํานวณดุลและบันทึก
บัญชีลูกคาแทนการใชตัวเช็ค ทั้งในการเรียกเก็บและการคืนเช็ค นับเปนประเทศแรกที่มีการสงขอมูล
เช็คทัง้ ในการหักบัญชีรอบปกติและรอบเช็คคืน
ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดตั้ง “ศูนยหักบัญชีอิเล็กทรอนิกส” เพือ่ ดําเนินการ
ระบบ ECS รวมทั้งเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนเช็คระหวางธนาคารสมาชิกและไดเปนผูกาหนด
ํ
ระเบียบการหักบัญชีระหวางธนาคารดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส และเริม่ ดําเนินการหักบัญชีระหวางธนาคาร
ตัง้ แตวนั ที่ 16 กรกฎาคม 2539 เปนตนมา
4.1.2 ระเบียบ หลักเกณฑ และนโยบาย
พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 มาตรา 12 (16)
กําหนดใหการดําเนินการระบบการหักบัญชีระหวางธนาคารเปนงานของธนาคารกลาง ซึ่งธนาคาร
แหงประเทศไทยพึงดําเนินการได ดังนัน้ จึงไดมกี ารออก “ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
การหักบัญชีระหวางธนาคารในกรุงเทพมหานครดวยอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2539” เพื่อใหธนาคารสมาชิก
ปฏิบัติงานในการหักบัญชีระบบ ECS อยางราบรืน่ ทั้งนี้ ระเบียบที่กลาวไดกําหนดบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของธนาคารสมาชิก วิธีปฏิบัติงาน รวมทัง้ การดําเนินการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของและในกรณี
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ที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความใด ๆ ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูวินิจฉัย นอกจากนี้ในกรณีที่เกิด
ขอพิพาทเกี่ยวกับการหักบัญชีระหวางธนาคารตามระเบียบดังกลาว คณะอนุญาโตตุลาการซึง่ แตงตัง้ ขึน้
โดยธนาคารสมาชิกและธนาคารแหงประเทศไทยจะทําหนาที่พิจารณาชี้ขาด
4.1.3 สมาชิกในระบบ
สมาชิกศูนยหักบัญชีฯ ตองมีคุณสมบัติเปนธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวย
การธนาคารพาณิชย หรือเปนธนาคารทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2541
มีธนาคารสมาชิกทั้งสิ้นรวมธนาคารแหงประเทศไทย จํานวน 39 ธนาคาร ครอบคลุมสาขาของธนาคาร
สมาชิกทุกแหงที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมทั้งบางสาขา
ในจังหวัดสมุทรสาคร อยุธยาและนครปฐม รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,800 สาขา ทั้งนี้ ธนาคารแหง
ประเทศไทยมีแผนงานที่จะขยายขอบเขตการดําเนินงานไปยังจังหวัดอืน่ ๆ ตอไปในอนาคต
ระบบ ECS สามารถใหบริการสมาชิกศูนยหักบัญชีฯ ได 2 ประเภท คือ สมาชิก
ออนไลน ไดแกธนาคารสมาชิกที่มีการรับสงขอมูลเช็คกับศูนยหักบัญชีฯ ผานระบบคอมพิวเตอร
และเครือขายสื่อสาร และสมาชิกออฟไลน ไดแกธนาคารสมาชิกซึ่งศูนยหักบัญชีฯ ดําเนินการจัดทํา
ขอมูลจากตัวเช็คและนําสงเขาระบบงานแทนให ปจจุบันธนาคารสมาชิกทั้งหมดของระบบ ECS
เปนสมาชิกออนไลน
4.1.4 ประเภทของตราสารทีใ่ ชในการหักบัญชี
ตราสารทีน่ ํามาดําเนินการผานระบบ ECS ประกอบดวย เช็ค ดราฟต ตั๋วแลกเงิน
และตั๋วสัญญาใชเงินที่เปนสกุลเงินบาท ทั้งนี้ ตราสารดังกลาวตองเปนของธนาคารสมาชิกศูนยหักบัญชี
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนตราสารของลูกคาทีธ่ นาคารสมาชิกรับรองการจายเงิน
4.1.5 ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) รอบการหักบัญชีปกติ (Normal Round)
ในระบบ ECS ลูกคาจะสามารถนําเช็คฝากเรียกเก็บที่ธนาคารสมาชิกได
เกือบตลอดเวลาทําการธนาคาร ธนาคารสมาชิกจะเปนผูพิจารณากําหนดเวลาปดรับฝากเช็คเองซึง่ จะ
แตกตางกันไปในแตละธนาคารและสาขา ลูกคาที่นําฝากเช็คเขาบัญชีในเวลาที่กําหนดจะไดรับการ
เครดิตบัญชีและเช็คจะถูกสงเรียกเก็บในวันทําการนัน้ ลูกคาจะสามารถใชเงินที่ฝากเรียกเก็บไดใน
วันทําการถัดไป
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เมื่อสาขาธนาคารสมาชิกรับฝากเช็คจากลูกคา ธนาคารสมาชิกออนไลน
จะสงขอมูลเช็คเรียกเก็บที่อานจาก codeline ซึ่งพิมพดวยหมึกแมเหล็ก (Magnetic Ink Character
Recognition - MICR) ผานเครือขายสื่อสารมายังศูนยหักบัญชีฯ ภายในเวลาที่กาหนด
ํ
ในขณะที่ธนาคาร
สมาชิกออฟไลนจะสงตัวเช็คใหศูนยหักบัญชีฯ ดําเนินการอานและจัดทําขอมูลเช็คเรียกเก็บ ขอมูลเช็ค
ทั้งสองสวนจะถูกนํามารวมกันเพือ่ คํานวณดุลการหักบัญชีเบื้องตนสงใหธนาคารสมาชิกทางออนไลน
หรือในรูปรายงาน
หลังจากนั้น ระบบ ECS จะดึงขอมูลเช็คมูลคาสูง (high value cheque) ตามที่
ธนาคารสมาชิกแตละแหงกําหนด ตัง้ แต 10 ลานบาทขึ้นไป เพือ่ สงใหธนาคารผูจ า ยตรวจสอบ และ
ตอบหากมีกรณีปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค ระบบจะนําขอมูลเช็คมูลคาสูงที่ถูกปฏิเสธการจายเงินออก
และคํานวณดุลการหักบัญชีสุทธิใหม รวมทั้งสงขอมูลเช็ครับเขาใหธนาคารสมาชิกเพื่อใชในการตัด
บัญชีลูกคา และดําเนินการชําระดุลการหักบัญชีสุทธิผานระบบบาทเนต ในเย็นวันทําการเดียวกัน
ธนาคารสมาชิกออนไลนตองสงตัวเช็คใหศูนยหักบัญชีฯ เพือ่ ทําการอาน คัดแยก และตรวจสอบกับ
ขอมูลที่ไดรับระหวางวัน โดยคัดแยกเปนรายธนาคาร รายสาขาธนาคาร และเรียงหมายเลขบัญชีให
ธนาคารผูจ า ยเพือ่ ใชในการตรวจสอบตัวเช็ค
(2) รอบการหักบัญชีเช็คคืน (Return Round)
ในวันทําการรุง ขึน้ ธนาคารสมาชิกจะสงขอมูลเช็คที่ตัดบัญชีไมไดพรอมทั้ง
เหตุผลการคืนใหศูนยหักบัญชีฯ ผานเครือขายสือ่ สารหรือในรูปสือ่ ขอมูลประเภทตาง ๆ เพือ่ คํานวณ
ดุลการหักบัญชีรอบเช็คคืนและชําระดุลการหักบัญชีผานระบบบาทเนตเชนกัน โดยศูนยหักบัญชีฯ
จะสงขอมูลเช็คคืนใหธนาคารสมาชิกนําไปปลด hold เพื่อใหลูกคาสามารถใชเงินได สําหรับตัวเช็ค
ธนาคารสมาชิกจะนํามาคืนกันที่ศูนยหักบัญชีฯ เพือ่ ใหธนาคารผูร บั คืนเช็คดําเนินการตอไป
4.1.6 อุปกรณและกระบวนการประมวลผล
ระบบ ECS ใชขอมูลเช็คที่ธนาคารสมาชิกสงเรียกเก็บใหศูนยหักบัญชีฯ ประมวลผล
จึงจําเปนตองมีเครือ่ งมือและอุปกรณคอมพิวเตอรเพือ่ ใชอา นขอมูลเช็ค รับ/สง และประมวลผลขอมูล
อุปกรณตา ง ๆ ที่มีความจําเปนสําหรับระบบงาน คือ (ดูภาพที่ 4.1)
(1) ธนาคารสมาชิก ตองมีเครีอ่ ง reader/encoder ที่สาขาเพื่อใชอานขอมูลที่พิมพ
ใน codeline ของเช็ค รวมทัง้ พิมพ (encode)จํานวนเงินดวยหมึก MICRชนิด E-13B ลงบนเช็คทีต่ อ ง
สงใหศูนยหักบัญชีฯ ในชวงเย็น และตองมีระบบงานกลางประมวลขอมูลจากสาขาตาง ๆ เพื่อสงให
ศูนยหักบัญชีฯ การรับ/สงขอมูลทําผานครือ่ งคอมพิวเตอรทท่ี ําหนาทีเ่ ปน Front end processor
(ECHFEP)
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(2) ศูนยหักบัญชีฯ ใชอุปกรณการสื่อสาร (router) ซึง่ เชือ่ มโยงกับเครือ่ ง ECHFEP
ของธนาคารสมาชิกในการรับ/สงขอมูล และมีเครือ่ งคอมพิวเตอรทเ่ี ปน host เพื่อประมวลผลขอมูลเช็ค
ที่ธนาคารสมาชิกสงใหศูนยหักบัญชีฯ ตลอดจนใชควบคุมการทํางานของเครือ่ งอานและคัดแยกเช็ค
(Reader/Sorter)ขนาดความเร็ว 1700 ฉบับตอนาที จํานวน 6 เครือ่ งทีใ่ ชอา นขอมูลบน codeline ของ
เช็คที่ธนาคารสมาชิกนําสงแลวนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลที่ธนาคารสมาชิกไดนาส
ํ งในระหวางวัน
ในขณะเดียวกันก็คัดแยกเช็คเปนรายสาขาธนาคารและเรียงหมายเลขบัญชี
ภาพที่ 4.1 อุปกรณการประมวลผลระบบ ECS
BANK A

BRAN CH A

ELECTRONIC
ELECTRONICCHEQUE
CHEQUECLEARING
CLEARING
CONFIGURATION
CONFIGURATION

BANK B

BRAN CH A

Reader / Encoder
M achine

Reader / Encoder
M achine

ECH NETWORK

BRAN CH B

BRAN CH B

ECH FEP
Reader / Encoder
M achine

ECH FEP
COMMUNICATION PROCESSOR

Reader / Encoder
M achine

HOST
COMPUTER

READER SORTER

ELECTRO N IC CLEARIN G H O U SE

4.1.7 วิธีการชําระดุลการหักบัญชี
ระบบ ECS จะทําการคํานวณดุลการหักบัญชีสุทธิและจัดทําขอมูลเพื่อการชําระ
ดุลผานระบบบาทเนตในแตละวันทําการในรูปของสื่อบันทึกขอมูล โดยศูนยหักบัญชีฯ จะดําเนินการ
หักบัญชีธนาคารสมาชิกผูเปนลูกหนี้ และขึ้นบัญชีธนาคารสมาชิกผูเปนเจาหนี้ ในบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันของธนาคารนัน้ ๆ ที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปนจํานวนเทากับยอดเงินที่แตละธนาคารสมาชิก
เสียดุลหรือไดดลุ การหักบัญชี ทั้งนี้ ธนาคารสมาชิกที่ไดดุลจะยังไมสามารถนําเงินไปใชในธุรกรรมใด
ไดจนกวาธนาคารแหงประเทศไทยจะชําระดุลการหักบัญชีรอบเช็คคืนเสร็จสมบูรณแลว ธนาคาร
สมาชิกจึงจะสามารถใชยอดเงินที่ไดดุลการหักบัญชีได
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ธนาคารสมาชิกจะเริม่ บริหารเงินไดตง้ั แตไดรบั ดุลการหักบัญชีเบือ้ งตน (เวลา
ประมาณ 15.45 น.) ธนาคารสมาชิกที่ขาดดุลการหักบัญชีมีเงินในบัญชีไมเพียงพอสําหรับการชําระดุล
ก็จะกูยืมเงินจากธนาคารอื่น หรือจากตลาดเงินได หากไมสามารถนําเงินเขาบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยไดในเวลาที่กําหนด ธนาคารแหงประเทศไทยจะถือวาการหักบัญชีครัง้ นัน้ เปนโมฆะ
และคํานวณดุลการหักบัญชีใหมโดยไมนาข
ํ อมูลเช็คที่ธนาคารนั้น เรียกเก็บและถูกเรียกเก็บมาคํานวณ
ดวย แลวดําเนินการชําระดุลสุทธิของธนาคารที่เหลือตอไป สวนกรณีที่ไมสามารถชําระดุลการหัก
บัญชีรอบเช็คคืนได ธนาคารแหงประเทศไทยจะดําเนินการดวยวิธีเดียวกันแตจะยอนกลับไปคํานวณ
ดุลการหักบัญชีในรอบปกติของวันทําการกอนอีกครัง้ หนึง่
4.1.8 นโยบายการกําหนดราคา
ศูนยหักบัญชีฯ ดําเนินงานโดยไมมุงหวังผลกําไร ธนาคารผูเรียกเก็บจะเสียคา
ธรรมเนียมการใชบริการหักบัญชีดวยอิเล็กทรอนิกส และคัดแยกเช็คตามรายธนาคารฉบับละ 0.20 บาท
สําหรับธนาคารผูจายฉบับละ 0.40 บาท และหากธนาคารผูจายประสงคใหคัดแยกเช็คตามรายสาขา
ธนาคารและรายบัญชีเพิ่มเติม จะเสียคาธรรมเนียมฉบับละ 0.60 บาท นอกจากนี้ เพื่อใหเช็คที่สงเขามา
เรียกเก็บที่ศูนยหักบัญชีฯ มีคุณภาพ ศูนยหักบัญชีฯ จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซอมขอมูลเช็คที่
เครื่องไมสามารถอานขอมูลซึ่งพิมพดวยหมึกแมเหล็กได ฉบับละ 5 บาท เฉพาะสวนทีต่ อ งซอมเกินรอย
ละ 3 ของจํานวนเช็คของธนาคารสมาชิกนั้น
ธนาคารสมาชิกคิดคาธรรมเนียมการใหบริการการใชเช็คจากลูกคาบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันฉบับละ 2 บาท (และลูกคาตองชําระคาอากรฉบับละ 3 บาท) ทั้งนี้คาธรรมเนียมการคิด
คาบริการของธนาคารสมาชิกในสวนนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาที่ในการพิจารณาใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสมรวมกับการคิดคาธรรมเนียมการใหบริการอื่น ๆ รวมกับธนาคารพาณิชย
4.1.9 นโยบายบริหารความเสี่ยง
เพื่อการรักษาความปลอดภัย ระบบจะมีการกําหนดชุดรหัสลับในการรับสงขอมูล
โดยระบบจะคํานวณคา Message Authentication Code (MAC) จากขอมูลที่ธนาคารสมาชิกสงเขามา
ทุกรายการ แลวสงขอมูลพรอม MAC เปนขอมูลเช็ครับเขาใหธนาคารผูจ า ย เพื่อใชในการตัดบัญชีลูก
คาและจัดทําขอมูลเช็คคืน สงใหศูนยหักบัญชีฯ ในวันทําการถัดไป โดยระบบจะตรวจสอบจาก
คา MAC วาเปนขอมูลเดียวกันกับที่ศูนยหักบัญชีฯ สงให นอกจากนี้ กรณีที่ธนาคารสมาชิกไมสามารถ
สงขอมูลออนไลนได และตองสงขอมูลในรูปของสื่อบันทึกขอมูล (media) แทน ระบบก็จะมีชุดรหัสลับ
เพื่อใชสาหรั
ํ บสื่อบันทึกขอมูลใหดวย
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เนือ่ งจากระบบ ECS ใชขอมูลเช็คในการคํานวณดุลการหักบัญชี ดังนัน้ เพือ่ เปน
การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสงขอมูลเช็คของธนาคารสมาชิก ระบบจึงมี
การคัดแยกขอมูลเช็คที่มีมูลคาสูงซึ่งมีผลกระทบกับการชําระดุลการหักบัญชีเพื่อใหธนาคารผูจาย
ตรวจสอบและสามารถปฏิเสธการจายเงินตามเช็คได นอกจากนี้ ศูนยหักบัญชีฯ ยังเปดโอกาสให
ธนาคารสมาชิกขอแกไขการสงขอมูลคลาดเคลื่อนเพิ่มเติมไดอีกภายในเวลา 17.00 น. กอนการชําระดุล
การหักบัญชีประจําวันในเวลาประมาณ 17.15 น. ตลอดจนไดมีการกําหนดพิธปี ฏิบตั เิ พือ่ รองรับกรณี
เกิดเหตุฉกุ เฉินทีท่ ําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติดวย
สําหรับนโยบายการลดความเสี่ยงในการชําระดุลการหักบัญชีนั้น เนือ่ งจากเช็ค
มูลคาสูงซึ่งปกติธนาคารพาณิชยจะใชชาระเงิ
ํ นคาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศ และเงินกูยืมระหวาง
ธนาคารมีจํานวนเงินรวมเกินกวารอยละ 80 ของมูลคาเช็คที่เรียกเก็บในแตละวัน ธนาคารแหงประเทศ
ไทยมีนโยบายที่จะใหธนาคารพาณิชยนารายการดั
ํ
งกลาวมาโอนผานระบบบาทเนตเพื่อลดความเสี่ยง
ของระบบ ECS โดยมีกําหนดใชในป 2542
4.1.10 แผนฉุกเฉิน
ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดตั้งศูนยสารองขึ
ํ
น้ ทีส่ านั
ํ กงานใหญ (บางขุนพรหม)
เพือ่ รองรับกรณีทอ่ี าจเกิดภัยพิบตั ติ า ง ๆ ที่สงผลใหศูนยหักบัญชีอิเล็กทรอนิกสไมสามารถดําเนินการได
ศูนยสารองดั
ํ
งกลาวจะสามารถดําเนินการหักบัญชีไดครบวงจรทัง้ การรับสงขอมูลเช็ค ตลอดจนการ
อานและคัดแยกเช็คดวยเครื่องอานและคัดแยกซึ่งมีจํานวน 4 เครือ่ งได
นอกจากนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยยังไดกาหนดแผนการปฏิ
ํ
บตั งิ านเพือ่ รองรับ
กรณีเกิดเหตุขดั ของและเหตุฉกุ เฉินตาง ๆ ตามความรุนแรงของสถานการณทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ ดานของ
ธนาคารสมาชิกและศูนยหักบัญชีฯ เชนกรณีธนาคารสมาชิกไมสามารถสงขอมูลเช็คเรียกเก็บให
ศูนยหักบัญชีฯ ผาน leased line ได ก็ใหใช dial-up line ในการสงขอมูลแทน หรือ กรณีธนาคาร
สมาชิกไมสามารถสงขอมูลเช็คเรียกเก็บใหศูนยหักบัญชีฯ ทางออนไลนได ตองสงขอมูลในรูปของ
สื่อบันทึกขอมูล (media) แทน หรือหากธนาคารสมาชิกไมสามารถจัดทําขอมูลเช็คเรียกเก็บได ตองนํา
เช็คเรียกเก็บมาที่ศูนยหักบัญชีฯ เพือ่ จัดทําขอมูลตอไป
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4.2 ระบบการหักบัญชีเช็คตางจังหวัด
4.2.1 ความเปนมา
เพื่อใหการเรียกเก็บเงินตามเช็คที่สงเรียกเก็บหรือสั่งจายโดยสาขาธนาคารที่อยู
นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการหักบัญชีเช็ค
ภายในแตละจังหวัดรวมทั้งลดตนทุนและความเสี่ยงในการชําระเงินดวยเช็ค และอํานวยความสะดวก
ในการบริหารเงินของธนาคารสมาชิกอันเกิดจากการไดหรือเสียดุลหักบัญชีสุทธิ ธนาคารแหง
ประเทศไทยไดดําเนินการพัฒนาระบบการหักบัญชีเช็คตางจังหวัด ประกอบดวย
(1) การยกระดับสํานักหักบัญชีจังหวัด เพือ่ ลดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของเช็ค
ในจังหวัดจาก 3-7 วันใหเหลือเปนภายในวันเดียว (one-day clearing) โดยการขยายเขตการหักบัญชี
ใหครอบคลุมทุกอําเภอในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงจากเดิมที่มีการหักบัญชีเฉพาะเช็คภายใน
อําเภอเมือง นอกจากนี้ไดเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดวยการนําระบบงานคอมพิวเตอรมาใช
และปรับปรุงวิธีการชําระดุลหักบัญชีระหวางธนาคารจากเดิมชําระผานผูแ ทนธนาคารแหงประเทศ
ไทย ที่คลังจังหวัดเปนการชําระดุลแบบรวมศูนยที่สวนกลางผานระบบบาทเนต ( ดูภาพที่ 4.2 )
ธนาคารแหงประเทศไทยรวมกับธนาคารสมาชิกไดเริ่มดําเนินการยกระดับสํานักหักบัญชีจังหวัด
ภูเก็ตเปนจังหวัดแรกเมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2540 และไดขยายผลตอไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ
ครอบคลุมทั้งสิ้น 71 จังหวัด โดยมีเปาหมายใหแลวเสร็จภายในป 2542 ซึ่งการดําเนินงานของระบบ
งานจะไดกลาวโดยละเอียดตอไป
ภาพที่ 4.2 ภาพรวมโครงสรางสํานักหักบัญชี

Provincial Cheque Clearing System
Branch

Bank

Branch

District
Clearing House

Major Branch

Provincial Clearing House provides
net clearing position report and
proof sheet for major branches

Intra-Provincial Cheque

Provincial
Clearing House

Intra-Provincial Cheque

Net Clearing Position
Report / File Transfer

Net Clearing Position
Report / File Transfer

BOT’s Branch
District
Clearing House

Net Clearing Position Report / File Transfer

BOT’s Headquarter

Alternative ways to send the cheque data
Settled through BAHTNET
and physical cheque to major branch or provincial
clearing house directly
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(2) การปรับปรุงวิธกี ารเรียกเก็บเงินตามเช็คตางจังหวัดขามเขตสํานักหักบัญชี
(Bill for Collection - B/C) เพือ่ ลดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินจาก 7 - 15 วัน ใหเปนภายใน 6 วันทําการ
ในระยะแรก โดยธนาคารแหงประเทศไทยไดออกระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการแจงผล
การเรียกเก็บเงินตามเช็คตางจังหวัดระหวางธนาคารในกรุงเทพมหานคร เพื่อใชบังคับใหธนาคาร
สมาชิกตองแจงผลการเรียกเก็บเงินตามเช็ค B/C ทั่วประเทศภายในกําหนดดังกลาว และมีเปาหมาย
ลดระยะเวลาการเรียกเก็บใหเหลือวันเดียวในระยะตอไป
การเรียกเก็บเงินตามเช็คขามเขตสํานักหักบัญชี ธนาคารผูเรียกเก็บสามารถ
ดําเนินการได 2 วิธี
วิธแี รก คือ ธนาคารผูรับฝากเช็คจะสงเช็คใหสาขาธนาคารตนที่อยูในเขตสํานัก
หักบัญชีที่สาขาธนาคารผูจายตั้งอยูเปนผูเรียกเก็บผานสํานักหักบัญชีจังหวัดดวยระบบการหักบัญชี
one-day clearing ตามขอ (1) เมือ่ ทราบผลการเรียกเก็บ สาขาธนาคารผูเรียกเก็บจะแจงผลใหสาขา
ธนาคารผูสงเรียกเก็บทราบ
วิธีที่สอง ซึ่งมักจะใชในกรณีที่ธนาคารผูรับฝากเช็คไมมีสาขาในทองถิ่นเดียวกับ
สาขาธนาคารผูจาย ธนาคารผูเรียกเก็บจะสงเช็คเพื่อเรียกเก็บผานสํานักงานใหญของธนาคารผูจ า ย
ณ ศูนยหักบัญชีอิเล็กทรอนิกส โดยศูนยหักบัญชีฯ จะประมวลผลขอมูลดุลการเรียกเก็บเงินสุทธิให
แกธนาคารสมาชิก และเมื่อเรียกเก็บได ธนาคารผูจ า ยจะแจงผลการเรียกเก็บเงินนัน้ ตอธนาคารคูก รณี
และบันทึกขอมูลสงใหศูนยหักบัญชีฯ เพือ่ คํานวณดุลการหักบัญชีระหวางธนาคาร และชําระดุลการ
หักบัญชีผานระบบบาทเนต ซึ่งทั้ง 2 วิธี ตามกติกาที่เปนขอตกลงรวมกันของธนาคารสมาชิก ใชเวลา
ในการเรียกเก็บไมเกิน 15 วัน เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยประกาศใชระเบียบฉบับใหม จึงทําให
เวลาในการเรียกเก็บเงินทั้ง 2 วิธีดังกลาวลดลงเหลือเปนภายใน 6 วันทําการ สวนการพัฒนาเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน และใหลดระยะเวลาการเรียกเก็บใหเหลือวันเดียวนั้น ขึ้นกับ
ความพรอมของธนาคารสมาชิกในดานเทคโนโลยีการตรวจสอบลายมือชื่อของผูสั่งจายเช็คแทนกัน
ระหวางสาขาธนาคารทั่วประเทศ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยอยูระหวางพิจารณากําหนดแผนงาน
เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีใหม ๆ ตอไป
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4.2.2 ระเบียบ หลักเกณฑ และนโยบาย
ก. การยกระดับสํานักหักบัญชีจังหวัดมี ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติ
มาตรฐาน ดังนี้
(1) ขยายเขตการหักบัญชีใหครอบคลุมพื้นที่ทุกอําเภอในจังหวัดและจังหวัด
ขางเคียง โดยยึดถือเขตเศรษฐกิจที่มีการใชเช็คระหวางกันเปนสําคัญ และอยูในวิสัยที่สาขาธนาคาร
ในอําเภอดังกลาวสามารถสงเช็คเขาหักบัญชีไดตามวงจรของการหักบัญชีเช็คแบบ one-day clearing
(2) เปนระบบ one-day clearing ซึ่งหมายถึง ระบบการหักบัญชีที่การแลกเช็ค
การชําระดุลระหวางธนาคาร และการบันทึกบัญชีลูกคา กระทําในวันเดียวกัน โดยลูกคาสามารถ
ถอนเงินสดไดในวันทําการถัดไป
(3) มีการแตงตั้งสาขาหลักเปนผูแทนธนาคารในการหักบัญชี
(4) สงยอดดุลการหักบัญชีประจําวันเขาชําระดุลที่ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานใหญ
(5) นําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการปฏิบัติงานบันทึกขอมูลเช็คและ
คํานวณดุลการหักบัญชี
(6) กรณีเช็คคืนของสาขาในอําเภอรอบนอกหรือสาขาหางไกลใหสงภาพถาย
เช็คคืนทางโทรสารเพือ่ การแลกเปลีย่ นกันในรอบเช็คคืนวันทําการถัดไป และสงเช็คคืนฉบับจริงตาม
ในรอบการหักบัญชีปกติ จึงจะถือเปนการคืนเช็คอยางสมบูรณ
(7) จัดบริการขนสงเช็ครวมกันเพือ่ ประหยัดคาใชจา ยในการดําเนินงาน
ในการดําเนินงานการหักบัญชีของสํานักหักบัญชีจังหวัด ธนาคารสมาชิกของ
สํานักหักบัญชีในจังหวัดนัน้ ๆ ไดรวมกันกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงาน บทบาทหนาที่ความรับ
ผิดชอบ ของธนาคารสมาชิก ตลอดจนบทปรับและการดําเนินการอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับระบบ เพือ่ ให
ธนาคารสมาชิกถือปฏิบัติ โดยสาขาหลักของธนาคารสมาชิกตองลงนามรวมกัน เพื่อแสดงความตกลง
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว ซึ่งระเบียบที่ใชในแตละจังหวัด สวนใหญเปนขอกําหนดมาตรฐาน
ทีเ่ หมือนกัน อาจมีขอแตกตางกันบางในรายละเอียดบางประการ เชน อัตราคาปรับ เปนตน
สําหรับการชําระดุลหักบัญชีระหวางธนาคารของสํานักหักบัญชีจงั หวัดตาง ๆ
แบบรวมศูนยที่สวนกลาง มีระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการชําระดุลการหักบัญชีระหวาง
ธนาคารของสํานักหักบัญชีนอกเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540
กําหนดอํานาจ หนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะผูใหบริการ
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ชําระดุลแกธนาคารสมาชิก รวมทั้งกําหนดหนาที่ใหธนาคารสมาชิกถือปฏิบัติตามประกาศธนาคาร
แหงประเทศไทย เรือ่ ง หลักเกณฑ วิธีการ และกําหนดเวลาในการชําระดุลการหักบัญชีระหวางธนาคาร
ซึ่งออกตามระเบียบวาดวยการชําระดุล
ข. การเรียกเก็บเงินตามเช็คตางจังหวัดขามเขตสํานักหักบัญชี (B/C) เดิมสมาคม
ธนาคารไทยเปนผูกาหนดระเบี
ํ
ยบและวิธีการเรียกเก็บเงินตามเช็ค B/C มาตัง้ แตป 2524 โดยกําหนด
ใหใชเวลาในการเรียกเก็บเช็ค B/C ภายใน 15 วัน เมื่อมีการปรับปรุงประสิทธิภาพใหลดระยะเวลา
การเรียกเก็บเงินใหเปนภายใน 6 วันทําการ ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกระเบียบธนาคารแหง
ประเทศไทยวาดวยการแจงผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหวางธนาคารในกรุงเทพมหานคร เพือ่
กําหนดหนาที่ใหธนาคารสมาชิกตองแจงผลการเรียกเก็บภายใน 6 วันทําการ ทั้งวิธีสงเช็คเรียกเก็บ
ในรอบ B/C ที่ศูนยหักบัญชีฯ และวิธีสงเช็คเรียกเก็บผานสาขาของธนาคารตน
ในการชําระดุลหักบัญชีระหวางธนาคารสําหรับรอบการเรียกเก็บเช็ค B/C
ที่ศูนยหักบัญชีฯ ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกระเบียบวาดวยการชําระดุลการหักบัญชีการ
เรียกเก็บเงินตามเช็คตางจังหวัดระหวางธนาคารในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540 กําหนดอํานาจ
หนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะผูใหบริการชําระดุล
แกธนาคารสมาชิก และกําหนดหนาที่ใหธนาคารสมาชิกถือปฏิบัติในการจัดทําขอมูลยอดดุลเช็ค
ทีเ่ รียกเก็บเงินได เพือ่ การชําระดุลภายในเวลาที่กาหนด
ํ
4.2.3 สมาชิกในระบบ
สมาชิกของสํานักหักบัญชีจังหวัดประกอบดวยธนาคารพาณิชยตามกฎหมาย
วาดวยการธนาคารพาณิชย และธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ที่มีสาขาอยูในเขตสํานัก
หักบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 มีจํานวนธนาคารสมาชิกทั้งสิ้น 17 ธนาคาร ซึ่งรวมธนาคาร
แหงประเทศไทย เมือ่ ดําเนินการยกระดับทุกสํานักหักบัญชีจังหวัดแลว จะมีจํานวนสาขาเปนสมาชิก
ในสํานักหักบัญชีจังหวัดทั่วประเทศกวา 3,000 สาขาโดยที่สาขาธนาคารที่เปนสมาชิกสํานักหักบัญชี
จังหวัดหนึง่ แลว สามารถสมัครเปนสมาชิกสํานักหักบัญชีจงั หวัดอืน่ ได
4.2.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินงานประจําวันภายใตระบบการหักบัญชีแบบ one-day clearing ดวย
ระบบคอมพิวเตอรแบบออฟไลน พัฒนาโดยธนาคารแหงประเทศไทยเพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ านของ
ธนาคารสมาชิกและสํานักหักบัญชี มีขอบเขตงาน ดังนี้ (ดูภาพที่ 4.3)
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(1) รอบการหักบัญชีปกติ
เมื่อสาขาธนาคารสมาชิกรับฝากเช็คจากลูกคา จะบันทึกขอมูลเช็คเขาระบบ
เปนรายฉบับ และคัดแยกเช็คเปนรายธนาคาร สงใหสาขาหลักดําเนินการรวบรวม และจัดสงตัวเช็ค
พรอมสื่อบันทึกขอมูลเช็คใหสํานักหักบัญชีภายในเวลา 13.00 น. สํานักหักบัญชีจะจัดทํางบพิสูจน
การหักบัญชีพรอมดุลการหักบัญชีรายธนาคารและรายสาขา บันทึกขอมูลเช็ครับเขาลงสื่อใหธนาคาร
สมาชิกพรอมรายงาน จากนั้นสงงบพิสูจนการหักบัญชีที่ไดรวมกับรอบการหักบัญชีเช็คคืนประจําวัน
แลว ใหธนาคารแหงประเทศไทยทางสายสื่อสาร (file transfer) เพือ่ ชําระดุลการหักบัญชีผานระบบ
บาทเนตในวันทําการเดียวกัน
ภาพที่ 4.3 ขั้นตอนการดําเนินงานของระบบการหักบัญชีเช็คตางจังหวัด
สํานักหักบัญชีจงั หวัด

ธปท

File transfer
งบพิสจู น ฯ

เช็ค
สาขาหลัก

เช็ค
สาขาหลัก

เช็ค

เช็ค

เช็ค
สาขายอย
ธนาคาร ก

สงรายงานทางโทรสาร

สาขายอย
ธนาคาร ข

(2) รอบการหักบัญชีเช็คคืน
ในวันทําการถัดไป สาขาธนาคารดําเนินการแยกเช็คคืนและนําขอมูลเช็คคืน
พรอมทัง้ เหตุผลการคืนเขาระบบ กรณีสาขาหางไกลใหสงขอมูลเช็คคืนพรอมเหตุผลการคืนและ
ภาพถายเช็คคืนทางโทรสารใหสาขาหลักบันทึกขอมูลเขาระบบแทน เมือ่ สาขาหลักรวบรวมขอมูล
เช็คคืนของทุกสาขาแลวสงใหสานั
ํ กหักบัญชีภายในเวลา 9.00 น. สํานักหักบัญชี จะจัดทํางบพิสูจน
การหักบัญชีพรอมดุลการหักบัญชีรายธนาคารและรายสาขา บันทึกขอมูลเช็คคืนรับเขาลงสื่อให
ธนาคารสมาชิกพรอมรายงาน โดยที่ดุลการหักบัญชีที่คํานวณไดใหพักรอไว เพือ่ ชําระดุลรวมกับ
รอบการหักบัญชีปกติประจําวันนัน้
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4.2.5 อุปกรณประมวลผล
เครือ่ งมือทีร่ องรับการปฏิบตั งิ านภายใตระบบการหักบัญชีเช็ครายฉบับ แบงเปน
2 ดาน ดังนี้
(1) ดานสํานักหักบัญชี
เครือ่ งไมโครคอมพิวเตอรพรอมเครือ่ งพิมพ เครือ่ ง Fax Modem เครือ่ งโทรสาร
(Facsimile) อุปกรณไฟฟาสํารอง (UPS) และคูสายโทรศัพท
(2) ดานธนาคารสมาชิก
เครือ่ งไมโครคอมพิวเตอรพรอมเครือ่ งพิมพ
4.2.6 วิธีการชําระดุลการหักบัญชี
ธนาคารแหงประเทศไทยจัดระบบการชําระดุลหักบัญชีเช็คของสํานักหักบัญชี
ในตางจังหวัดที่ยกระดับเปนสํานักหักบัญชีจังหวัด และสํานักหักบัญชีอําเภอรอบนอกตาง ๆ ที่มี
อยูแ ลวทัว่ ประเทศใหเปนมาตรฐาน แบบรวมศูนยที่สวนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
เงินของธนาคารสมาชิก โดยใหสานั
ํ กหักบัญชีทั่วประเทศสงงบพิสูจนการหักบัญชีที่เขารหัส
(encrypt) เพื่อความปลอดภัยของขอมูลทางสายสื่อสาร (file transfer) ใหธนาคารแหงประเทศไทย
ภายในเวลา 15.00 น.
เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยไดรับขอมูลงบพิสูจนฯ ระบบจะถอดรหัส (decrypt)
และตรวจสอบความถูกตอง เมื่อไดรับขอมูลครบทุกสํานักหักบัญชี แตละสํานักงานภาคของธนาคาร
แหงประเทศไทยจะยืนยันฐานะดุลการหักบัญชีสุทธิกับสาขาธนาคารสมาชิกประจําภาค ศูนยหักบัญชีฯ
จะยืนยันฐานะสุทธิทั้งประเทศกับสํานักงานใหญ ธนาคารสมาชิก ระหวางเวลา 16.00 น. ถึง 16.45 น.
และชําระดุลการหักบัญชีผานระบบบาทเนตในเวลา 17.00 น. ทั้งนี้ ธนาคารสมาชิกที่ไดดุลสามารถ
ใชเงินไดทันที
4.2.7 นโยบายการกําหนดราคา
เพื่อลดความเสี่ยงในการชําระดุลการหักบัญชีเช็คตางจังหวัด ธนาคารแหง
ประเทศไทยสนับสนุนใหรวมศูนยการชําระดุลที่สวนกลาง โดยคิดคาธรรมเนียมในอัตราทีไ่ มหวัง
ผลกําไร ปละ 1,000 บาทตอ 1 สํานักงานหรือสาขาธนาคาร
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4.2.8 แผนฉุกเฉิน
ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดทําแผนรองรับกรณีฉกุ เฉินทีส่ ําคัญดังนี้
(1) กําหนดใหสานั
ํ กหักบัญชีจดั หาอุปกรณคอมพิวเตอรสารอง
ํ อุปกรณการ
สื่อสาร และระบบไฟฟา ตลอดจนเตรียมพนักงานใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันและปฏิบัติงานใน
ระบบ manual ได รวมทั้งกําหนดใหมมี าตรการปองกันไวรัสคอมพิวเตอร ในทํานองเดียวกันกําหนด
ใหธนาคารสมาชิกมีเครื่องสํารองไวที่สาขาหลัก เพื่อรองรับงานของสาขาหลักเองและสาขายอย
ในกรณีอปุ กรณขดั ของ
(2 ) กําหนดแผนการปฏิบตั งิ านเพือ่ รองรับกรณีเกิดเหตุขดั ของและเหตุฉกุ เฉิน
ทั้งดานสํานักหักบัญชีและธนาคารสมาชิก ตามสถานการณตา ง ๆ เชนกรณีธนาคารสมาชิกไม
สามารถนําขอมูลสงสํานักหักบัญชีไดตามปกติอันเกิดจากสาขายอยหรือสาขาหลักไมสามารถบันทึก
รายการเช็คเรียกเก็บได ใหสาขาหลักแจงยอดดุลการเรียกเก็บตามเช็คเปนยอดรวมรายธนาคาร
เพือ่ นําเขาระบบที่สานั
ํ กหักบัญชี หากสํานักหักบัญชีไมสามารถปฏิบัติงานไดตามปกติใหใชระบบ
manual เปนตน
(3) กรณีสานั
ํ กหักบัญชีไมสามารถสงงบพิสูจนฯ เพือ่ การชําระดุลดวยสาย
สื่อสารใหสงทางโทรสารแทน หากไมสามารถทําไดใหแจงยอดดุลการหักบัญชีสุทธิรายธนาคาร
ทางเครือ่ งมือสือ่ สารอืน่ เชน โทรศัพทเคลือ่ นที่ วิทยุสื่อสาร หรือในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการใด ๆ
ใหเลื่อนการชําระดุลเปนวันทําการถัดไป

4.3 ระบบการโอนเงินรายยอย (Media Clearing)
4.3.1 ความเปนมา
ธนาคารพาณิชยแตละธนาคารไดใหบริการโอนเงินแกลูกคาของธนาคาร โดยผูโ อน
และผูรับโอนจะตองมีบัญชีอยูกับธนาคารผูใหบริการ ไมสามารถโอนขามธนาคารได เพือ่ ลดขอจํากัด
ดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดพฒ
ั นาระบบการโอนเงินรายยอย (Media Clearing) แบบ
ออฟไลน เพือ่ อํานวยความสะดวกแกลูกคาในการโอนเงินที่มีขอตกลงลวงหนาจากบัญชีเงินฝากลูกคา
ธนาคารหนึ่งไปยังบัญชีเงินฝากลูกคาของอีกธนาคารหนึ่งซึ่งมีงวดการชําระเงินทีแ่ นนอน และมีปริมาณ
รายการมาก โดยศูนยหักบัญชีอิเล็กทรอนิกสเปนแหลงกลางรับสื่อบันทึกขอมูลขอมูลการโอนเงิน
คัดแยกและคํานวณดุลเพื่อหักบัญชีระหวางธนาคารสมาชิก ธนาคารแหงประเทศไทยไดใหบริการ
ระบบ Media Clearing ตัง้ แตวนั ที่ 16 มกราคม 2540 เปนตนมา
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4.3.2 ระเบียบ หลักเกณฑและนโยบาย
เพือ่ ความราบรืน่ ในการใชระบบโอนเงินรายยอยรวมกัน มีระเบียบกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบระหวางธนาคารสมาชิกดวยกันและกับศูนยหักบัญชี วิธีการดําเนินงานและหลักการ
เพื่อแกไขปญหาที่จะพึงมีในระบบ มีดงั นี้
(1) ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการหักบัญชีการโอนเงินรายยอย
ระหวางธนาคาร พ.ศ.2540 เปนระเบียบที่กาหนดขึ
ํ
้นเพื่อใชบังคับระหวางธนาคารสมาชิกดวยกัน
และกับศูนยหักบัญชี และมีประกาศธนาคารแหงประเทศไทยทีอ่ อกตามระเบียบอีก 3 ฉบับ วาดวย
กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน คาธรรมเนียมการประมวลผลขอมูลการโอนเงิน และพิธีปฏิบัติในการ
หักบัญชีการโอนเงินรายยอย
(2) หลักเกณฑการใหบริการโอนเงินแกลกู คาของธนาคารสมาชิกผานระบบ
การหักบัญชีการโอนเงินรายยอยระหวางธนาคาร (Media Clearing) เปนหลักเกณฑที่กาหนดขึ
ํ
น้
ใหธนาคารสมาชิกใชเปนแนวทางในการปฏิบัติกับลูกคาในการนําขอตกลงการโอนเงิน เพือ่ ความ
เปนธรรมกับผูบ ริโภค
4.3.3 สมาชิกในระบบ
ธนาคารที่จะเขาเปนสมาชิกของระบบจะตองเปนสมาชิกศูนยหักบัญชี
อิเล็กทรอนิกส และไดรบั อนุมตั จิ ากธนาคารแหงประเทศไทยใหดาเนิ
ํ นการดังกลาวได ณ สิ้นป 2541
มีธนาคารสมาชิกรวมทั้งสิ้น 26 ธนาคาร ประกอบดวย ธนาคารพาณิชยไทย 14 ธนาคาร ธนาคาร
เฉพาะกิจ 2 ธนาคาร และสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ 10 ธนาคาร
4.3.4 บริการโอนเงิน
บริการโอนเงินในระบบ Media Clearing มี 2 ประเภท คือ
(1) Credit Funds Transfer เปนการโอนเงินจากลูกคาของธนาคารหนึง่ ไปเขา
บัญชีของลูกคาอีกธนาคารหนึ่ง เชน การจายเงินเดือนเขาบัญชีพนักงานหรือลูกจาง การจายเงินปนผล
หรือดอกเบีย้ ตราสารตาง ๆ เปนตน
(2) Debit Funds Transfer เปนการโอนเงินทีล่ กู คาจัดทําขอตกลงลวงหนา
(Pre-authorized) ใหธนาคารหักเงินจากบัญชีของตนเมือ่ ไดรบั คําสั่งจากผูรับชําระเงิน ซึ่งอาจจะมีงวด
การจายเงินเปนประจําตามที่ตกลงกัน เชน การชําระคาเบี้ยประกัน การผอนชําระเงินกู การชําระคา
สาธารณูปโภคตาง ๆ เปนตน
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4.3.5 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ภาพที่ 4.4 การสงขอมูลในระบบ Media Clearing
Credit Transfer / Debit Transfer

Electronic Clearing House
Settlement
SENDING BANK
RECEIVING BANK

Credit

ORIGINATOR

Debit
RECEIVER

(1) ลูกคาผูใ ชบริการเตรียมรายละเอียดการโอนเงินเขาหรือหักบัญชีลกู คา
ธนาคารตาง ๆ สงใหธนาคารผูใหบริการบันทึกลงในสื่อขอมูล เพือ่ ใหดําเนินการสงตอไปที่ศูนย
หักบัญชีฯ
(2) เมื่อธนาคารสมาชิกไดรับรายละเอียดการโอนเงินจากลูกคา จะคัดแยก
รายการโอนเงินทีเ่ ปนของธนาคารตนออกและตรวจสอบความถูกตอง แลวจึงบันทึกขอมูลการ
โอนเงินของธนาคารอืน่ ลงในสือ่ ขอมูลใหเปนตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ํ
เพื่อสงใหศูนยหักบัญชีฯ
(3) ศูนยหักบัญชีฯ ตรวจสอบความถูกตอง หากพบขอผิดพลาดจะคืนสื่อบันทึก
ขอมูล และรายงานแสดงขอผิดพลาดใหธนาคารสมาชิกนํากลับไปแกไข หากถูกตองจะรวบรวมไว
เพือ่ รอการคัดแยก หลังการคัดแยกศูนยหักบัญชีฯ จะบันทึกขอมูลรายการโอนเงินของแตละธนาคาร
ลงบนสื่อ ใหธนาคารสมาชิกรับกลับไปดําเนินการ
(4) ธนาคารสมาชิกรับสื่อบันทึกขอมูลการโอนเงิน และรายงานดุลการหักบัญชี
เบือ้ งตน จากศูนยหักบัญชีฯ เพือ่ นําไปตรวจสอบและบันทึกบัญชีลูกคา หากรายการใดไมสามารถ
ดําเนินการได (Unsuccess or Return Item) จะสงสื่อขอมูลที่บันทึกรายการคืนดังกลาว พรอมทัง้ แจง
เหตุผลตามรูปแบบมาตรฐานทีก่ าหนดไปที
ํ
่ศูนยหักบัญชีฯ ในเชาวันที่รายการมีผล
(5) เมือ่ ศูนยหกั บัญชีฯ ไดรับสื่อบันทึกขอมูลรายการคืนจากธนาคารสมาชิก
จะตรวจสอบความถูกตอง คัดแยกและบันทึกขอมูลรายการคืนของแตละธนาคารลงบนสื่อใหกับ
ธนาคารสมาชิกผูสงขอมูลการโอนเงินนั้น
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(6) ธนาคารสมาชิกจะไดรับสื่อบันทึกขอมูลรายการคืน เพื่อปรับปรุงบัญชีลูกคา
และแจงลูกคาตอไป นอกจากนั้นยังไดรับรายงานดุลการหักบัญชีสุทธิระหวางธนาคาร ซึ่งธนาคาร
สมาชิกจะบริหารเงินเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยดําเนินการชําระดุลการหักบัญชี ระหวางธนาคาร
สมาชิก (Settlement) ในวันที่รายการมีผลผานระบบบาทเนต
การรับและสงขอมูลโอนเงินระหวางธนาคารสมาชิกกับศูนยหักบัญชีฯ ในทุก
ขัน้ ตอน มีมาตรฐานความปลอดภัยของแฟมขอมูล (File Authentication) เพือ่ ใหคกู รณีตรวจสอบและ
มั่นใจวาขอมูลไมไดถูกเปลี่ยนแปลงแกไขระหวางทาง และสําหรับรายการที่ผานการประมวลผลที่
ศูนยหักบัญชีฯ แลว จะมี Item Authentication กํากับแตละรายการอีกชั้นหนึ่ง
4.3.6 อุปกรณการประมวลผล
ขอมูลการโอนเงินจะถูกบันทึกลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เทปแมเหล็ก หรือ
แผนจานแมเหล็ก และนํามาประมวลผลที่ศูนยหักบัญชีฯ โดยใชอปุ กรณคอมพิวเตอรรว มกับระบบ
ECS
4.3.7 วิธีการชําระดุลการหักบัญชี
ศูนยหักบัญชีฯ จะคํานวณดุลการหักบัญชีและจัดทําขอมูลเพื่อชําระดุลผานระบบ
บาทเนตโดยจะนํายอดดุลการหักบัญชีที่คํานวณไดหักบัญชีธนาคารสมาชิกผูเสียดุล และนําเขาบัญชี
ใหธนาคารสมาชิกผูไดดุลในบัญชีเงินฝากของธนาคารสมาชิกนั้น ๆ ที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปน
จํานวนเทากับยอดเงินที่แตละธนาคารเสียดุลหรือไดดุลในวันที่รายการมีผล
หากปรากฏวา ธนาคารสมาชิกผูเสียดุลมีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากไมพอหัก
ยอดเงินที่ตนเสียดุลและไมสามารถนําเงินเขาบัญชีเงินฝากใหเพียงพอในวันนั้นภายในเวลาที่กาหนด
ํ
ใหถอื วาการหักบัญชีครัง้ นัน้ เปนโมฆะ ศูนยหักบัญชีฯ จะแจงใหทุกธนาคารทราบ และจัดใหมีการ
คํานวณดุลการหักบัญชีสุทธิใหมอีกครั้งหนึ่งทันที โดยไมนําขอมูลที่เกี่ยวของกับธนาคารนั้นมา
คํานวณดวย แลวแจงดุลการหักบัญชีสุทธิใหมใหธนาคารสมาชิกทราบ และเขาบัญชีหรือหักบัญชี
ธนาคารสมาชิกตอไป
4.3.8 นโยบายการกําหนดราคา
(1) ธนาคารแหงประเทศไทย ใหบริการระบบ Media Clearing เพื่อสนับสนุน
ใหมีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการใชเงินสดหรือเช็คในการชําระเงิน ซึ่งจะสงผลในการเพิ่มประ
สิทธิภาพและลดตนทุนตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม การคิดคาธรรมเนียมจึงอยูบ นพืน้ ฐานของการจูง
ใจใหมีการใชระบบโดยไมมุงหวังผลกําไร
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(2) เพื่อจูงใจใหธนาคารสมาชิกสงขอมูลลวงหนา ซึ่งจะชวยกระจายภาระงาน
ศูนยหักบัญชีฯ จึงเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากธนาคารสมาชิกเพื่อการประมวลผลในอัตราตางกัน
หากธนาคารสมาชิกสงขอมูลกอนลวงหนาหลายวัน ก็จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราที่ถูกลงเปน
ลําดับ
4.3.9 แผนฉุกเฉิน
เนือ่ งจากระบบ Media Clearing ใชเครือ่ งคอมพิวเตอรรว มกับระบบ ECS ดังนัน้
จึงมีศูนยสารอง
ํ (Backup site) อยูที่ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ บางขุนพรหม เชนเดียวกับ
ระบบ ECS โดยไดสารองโปรแกรมและข
ํ
อมูลลาสุดไวที่ศูนยสารองทุ
ํ
กสิ้นวัน

4.4 ระบบบาทเนต
4.4.1 ความเปนมา
จากการที่เศรษฐกิจและการคาของประเทศมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว มีผลให
ธุรกรรมการชําระเงินในแตละวันมีปริมาณและมูลคาเพิ่มมากขึ้น เครือ่ งมือการชําระเงินทีม่ อี ยูค อ นขาง
จํากัด การชําระเงินมูลคาสูงสวนใหญใช เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือเช็คธนาคารแหงประเทศไทย ดังนัน้
เพือ่ อํานวยความสะดวกรวดเร็วในการทําธุรกรรมทางการเงินที่มีมูลคาสูง ลดตนทุนและความเสี่ยง
ของระบบ ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดดาเนิ
ํ นการพัฒนาระบบการโอนเงินรายใหญทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เรียกวาบาทเนต (BAHTNET - Bank of Thailand Automated High-value Transfer
Network) เพือ่ ใหเปนสาธารณูปโภคทางการเงินและรองรับพัฒนาการระบบการชําระเงินในรูปแบบ
ตาง ๆ ของประเทศ ใหมีความทันสมัยเปนสากลทัดเทียมกับศูนยกลางทางการเงินอื่น ๆ โดยใหบริการ
ตัง้ แตวนั ที่ 24 พฤษภาคม 2538 เปนตนมา
4.4.2 ระเบียบ หลักเกณฑ และนโยบาย
สมาชิกบาทเนตตองเปนผูที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย และยอมรับ
ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการบาทเนต พ.ศ. 2538 โดยระเบียบดังกลาว
กําหนดอํานาจ หนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะผูใหบริการ
และสมาชิก รวมทั้งกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑในการใชบริการ
ในกรณีที่มีขอพิพาทและไมสามารถตกลงกันไดใหนาเรื
ํ อ่ งเขาสูก ารพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งประกอบดวย อนุญาโตตุลาการทีแ่ ตงตัง้ โดยธนาคารแหงประเทศไทย และสมาคม
ธนาคารไทย ฝายละ 1 คน และอนุญาโตตุลาการทัง้ สองจะแตงตัง้ บุคคลภายนอกอีกหนีง่ คนรวมเปน
คณะอนุญาโตตุลาการ
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สําหรับการโอนเงินเพื่อบุคคลที่สามซึ่งธนาคารพาณิชยใหบริการแกลูกคาในการ
โอนเงินผานระบบบาทเนตไปเขาบัญชีของผูร บั เงินทีธ่ นาคารอืน่ จะตองดําเนินการภายใตหลักเกณฑ
การใหบริการโอนเงินแกลูกคาของธนาคารพาณิชยซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูกําหนดขึน้
ทั้งนี้ เพื่อความเปนธรรมแกประชาชนผูใชบริการ อยางไรก็ดี ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมาย
เกีย่ วกับการโอนเงินหรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ ดังนัน้ หากมีขอพิพาทเกิดขึ้น
จะตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
4.4.3 สมาชิกระบบบาทเนต
สมาชิกระบบบาทเนตตองมีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย และมีคุณ
สมบัติตามที่กาหนด
ํ
ซึ่งสมาชิกของระบบสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
(1) สมาชิกสามัญ เปนสมาชิกที่สามารถทําธุรกรรมการโอนเงินและรับโอนเงิน
รวมทัง้ บริการอืน่ ๆ โดยมี Workstation Subsystem (WS) เปนของตนเอง
(2) สมาชิกสมทบ เปนสมาชิกที่ใชระบบบาทเนตผาน WS ของสมาชิกสามัญ
เพือ่ ทําการโอนเงินและรับโอนเงิน
(3) สมาชิกอื่น ๆ เปนสมาชิกที่ใชบริการไดเฉพาะการรับโอนเงินเขาบัญชีที่
กําหนด ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทย โดยรับโอนผาน WS ของธนาคารแหง
ประเทศไทย
เมื่อเริ่มเปดระบบบาทเนตมีสมาชิกสามัญ 33 ราย ประกอบดวยธนาคารพาณิชย
ไทยและสาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 มีสมาชิกสามัญ ดังนี้
ธนาคารพาณิชยไทย
สาขาธนาคารพาณิชยตางประเทศ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย
ธนาคารแหงประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาสถาบันการเงิน
สวนราชการ
รวม
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14
21
5
18
1

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

5 ราย
2 ราย
66 ราย
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4.4.4 บริการในระบบบาทเนต
ระบบบาทเนตเปดใหบริการทุกวันทําการธนาคารตัง้ แตเวลา 9.00 น. ถึง 17.30 น.
โดยมีบริการประเภทตาง ๆ ดังนี้
(1) การโอนเงิน (Funds Transfer) สมาชิกสามารถสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของตน ทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย ไปเขาบัญชีเงินฝากของสมาชิกอื่น หรือโอนเงินระหวางบัญชีของ
ตนเองทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ และสาขาภาคทุกสาขา
(2) การโอนเงินเพื่อบุคคลที่สาม (Third Party Funds Transfer) เปนการโอนเงิน
ตามคําสั่งของลูกคาที่สั่งใหธนาคารผูรับนําเงินเขาบัญชีผรู บั ประโยชน ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
สามารถทําไดทั่วประเทศ
(3) การสอบถามขอมูล (Inquiry) สมาชิกสามารถใชระบบบาทเนตเรียกดูขอมูล
ที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของตนที่ธนาคารแหงประเทศไทย เชน ยอดคงเหลือ ความเคลื่อนไหวในบัญชี
และสอบถามรายการรับสงขอมูลที่รอดําเนินการและที่ดาเนิ
ํ นการสําเร็จแลว
(4) การสือ่ สารระหวางกัน (Bilateral Communication) สมาชิกสามารถสงขาวสาร
ผานระบบบาทเนตไปยังสมาชิกอื่น ๆ ไดตลอดเวลาที่ระบบเปดใหบริการ
(5) การประกาศขอความ (Message Broadcast) โดยปกติจะเปนการประกาศ
ขอความของธนาคารแหงประเทศไทย หากสมาชิกตองการสงขาวสารใหสมาชิกทั้งหมดในระบบทราบ
ก็สามารถสงขาวสารนั้นมายังธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อประกาศใหตอไป
(6) การชําระดุล (Multilateral Funds Transfer - MFT) เปนกระบวนการโอนเงิน
พรอมกันหลายบัญชีที่ธนาคารแหงประเทศไทยใชในการชําระดุลการหักบัญชีของสมาชิก เชน ดุลการ
หักบัญชีเช็คและดุลการโอนเงินรายยอยในแตละวัน เปนตน
4.4.5 ขั้นตอนการดําเนินงาน
(1) การโอนเงิน
สมาชิกสงคําสัง่ โอนเงินผาน Workstation Subsystem ที่เชื่อมโยงอยูกับ
คอมพิวเตอรแมขา ยของระบบบาทเนต (BAHTNET Host Computer - BHC) เมือ่ ระบบไดรบั คําสั่ง
ก็จะสงผานไปยังระบบบัญชีเงินฝากเพื่อทําการตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีและสิทธิของผูทารายการ
ํ
หากถูกตองและมีเงินในบัญชีเพียงพอก็จะเดบิตบัญชีผูสั่งโอน เครดิตบัญชีผรู บั โอน สงใบแจงการเดบิต
และเครดิตบัญชีใหผสู ง่ั โอนและผูร บั โอนพรอมกันทันที ในกรณีเงินในบัญชีมีไมเพียงพอระบบจะเก็บ
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คําสั่งนั้นไวตามลําดับ (Queue) ที่ผูสั่งโอนกําหนด เมื่อมีเงินในบัญชีเพียงพอแลวระบบก็จะดําเนินการ
ตามที่กาหนดโดยอั
ํ
ตโนมัติ สวนคําสั่งที่ยังคงเหลืออยูจนกระทั่งสิ้นวัน จะถูกยกเลิกและแจงใหผูสั่งโอน
ทราบทันที
(2) การสอบถามขอมูล
สมาชิกสามารถสอบถามจํานวนรายการรับเขาและสงออกทุกประเภท จาก WS
Subsystem หรือสอบถามสถานภาพการเชื่อมโยงกับศูนย BHC หรือสอบถามขอมูลในบัญชีเงินฝาก เชน
ยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวโดยสงคําสงผาน WS เขาสู BHC ซึ่งถาเปนการสอบถามเกี่ยวกับ
บัญชีเงินฝาก BHC ก็จะสงตอไปยังระบบบัญชีเงินฝาก (C/A) เพื่อประมวลผลและแจงใหสมาชิกทราบ
ตอไป
(3) การสือ่ สารระหวางกัน
สมาชิกสงขอความโดยใช WS Subsystem ของตน ผาน BHC ไปยัง WS ของ
ผูรับซึ่งจะแสดงผลทางเครื่องพิมพ
(4) การประกาศขอความ
สมาชิกสงขอความที่ตองการประกาศเปนหนังสือ โทรสาร หรือ bilateral
communication ใหธนาคารแหงประเทศไทย พิจารณาความเหมาะสม กอนประกาศใหสมาชิกทราบ
โดยใช WS ของธนาคารแหงประเทศไทยสงขอความผาน BHC ไปยัง WS ของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งจะ
ปรากฏทั้งทางจอภาพและออกทางเครื่องพิมพ
4.4.6 อุปกรณและระบบงานคอมพิวเตอร
ภาพที่ 4.5 อุปกรณการประมวลผลระบบบาทเนต
SurawongseOffice

WS
Head Office

Direct Member

BHC

C/A

Lampang Branch

WS
Northern Region Branch

Direct Member
BANK OF THAILAND

Southern Region Branch
BHC : BAHTNET Host Computer
C/A : Current Account Subsystem
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ระบบ BAHTNET ประกอบดวย ระบบยอย 3 ระบบ ดังนี้
(1) Workstation (WS) Subsystem เปนคอมพิวเตอรลกู ขายติดตัง้ อยูท ส่ี านั
ํ กงาน
ของสมาชิก สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลว สวน WS ซึ่งอยูที่ธนาคารแหงประเทศไทยนั้น
นอกจากจะทํากิจกรรมตาง ๆ เชนเดียวกันไดแลว ยังทําหนาทีอ่ น่ื ๆ ไดอกี เชน การโอนเงินเพือ่ ชําระดุล
หักบัญชี (Multilateral Funds Transfer - MFT) การหักเงินจากบัญชีของผูใชบริการที่มีขอตกลงลวงหนา
เขาบัญชีของธนาคารแหงประเทศไทย (Pre-Authorized Debit Transfer - PAD) และการประกาศขอความ
(Message Broadcast)
(2) BAHTNET Host Computer (BHC) Subsystem เปนคอมพิวเตอรแมขา ย
ตั้งอยูที่ธนาคารแหงประเทศไทย บางขุนพรหม ทําหนาทีเ่ ปน message-switching center คือ รับและ
สงขอความระหวาง WS Subsystem และ Current Account Subsystem
(3) Current Account (C/A) Subsystem คือระบบบัญชีเงินฝากของธนาคาร
แหงประเทศไทย
การเชือ่ มโยงระหวาง WS Subsystem และ BHC Subsystem เปนแบบ Point-toPoint ใช Protocol X.25 ผานสายโทรศัพทแบบ Digital Leased Line ขององคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย ทีค่ วามเร็ว 9.6 kbps (Kilobits per Second) โดยมีระบบสํารองเปนแบบ Public Switched
Line หรือ Dial-up Line
4.4.7 การควบคุมความปลอดภัยในระบบบาทเนต
ในการรับ-สงขอมูลระหวาง WS Subsystem และ BHC Subsystem ระบบมีการ
ควบคุมรักษาความปลอดภัยของขอมูลดังนี้
(1) ควบคุมการติดตอเชือ่ มโยง WS Subsystem กับ BHC Subsystem โดย
กําหนดใหเจาหนาที่ระดับสูงของสมาชิก ทีม่ อี านาจการโอนเงิ
ํ
น 2 ใน 3 คน ใสคารหัสผานพรอมทั้ง
ใช Master Key ซึ่งเก็บอยูในแผน Diskette เฉพาะของแตละคนเพื่อประกอบเปน Master Key ที่สมบูรณ
จึงจะติดตอเชือ่ มโยงกับ BHC ไดในตอนตนวัน
(2) กําหนดใหมกี ารรับรองขอมูลโดยใหมี Message Authentication Code (MAC)
เพื่อยืนยันวาผูสงขอมูลและผูรับขอมูลเปนผูมีสิทธิในการรับ-สงขอมูล และปองกันการเปลี่ยนแปลงเนื้อ
หาของขอมูลในระหวางการสงขอมูล
(3) กําหนดใหมกี ารเขารหัส (Encryption) เพื่อแปลงขอมูลและ MAC ใหตางจาก
ขอมูลจริง ซึ่งเปนการรักษาขอมูลใหเปนความลับ และปองกันการลักลอบนําขอมูลนั้นไปใชงาน
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เมื่อมีการรับขอมูลทั้งที่ BHC และ WS Subsystem จะมีการถอดรหัสขอมูล
(Decryption) และตรวจสอบ MAC เพื่อยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ
Key ที่ใชสราง MAC และ Encryption จะแตกตางกันและเปลี่ยนแปลงทุกวัน
และ Key ในแตละ WS Subsystem จะไมเหมือนกัน
4.4.8 วิธีการชําระดุล
บาทเนตเปนระบบการโอนเงินทีม่ ผี ลสมบูรณทนั ที (Real Time Gross Settlement RTGS) และเพิกถอนไมได ระบบนี้ตองอาศัยสภาพคลองในปริมาณที่มากกวาระบบที่เปน Net
Settlement สมาชิกผูสั่งโอนจะตองมีเงินในบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทยเพียงพอจึงจะ
สามารถสัง่ โอนเงินได อยางไรก็ตาม ในบางขณะสมาชิกผูสั่งโอนอาจขาดสภาพคลองชั่วคราวทําให
ไมสามารถสั่งโอนเงินได เพือ่ แกปญ
 หาขางตนระบบบาทเนตจึงจัดใหมกี ลไกเพือ่ จัดการกับปญหา
ดังกลาว ดังนี้
(1) การจัดลําดับคําสัง่ โอนเงิน (Queuing Mechanism) เพื่อชวยในการจัดลําดับ
คําสั่งโอนเงินในกรณีที่ยอดเงินในบัญชียังมีไมเพียงพอ คําสัง่ โอนเงินจะถูกจัดเขาคิวรอไวกอ น
จนกวาจะมีเงินเพียงพอจึงจะดําเนินการตามความเหมาะสมของสภาพคลองในขณะนั้น
(2) ระบบ Gridlock Resolution เพือ่ แกปญ
 หาการติดขัดในคิวจากการขาด
สภาพคลอง ในระหวางผูส ง่ั โอนและผูร บั โอน ระบบจะดําเนินการตรวจหารายการโอนเงินของ
สมาชิกที่มีการโอนใหระหวางกันตั้งแต 2 รายขึ้นไป หากยอดคงเหลือสุทธิในบัญชีเงินฝากรวม
รายการโอนเงินที่คางอยูของแตละสมาชิกในกลุมมีคาเปนบวก ระบบก็จะจัดการโอนเงินและบันทึก
บัญชีรายการโอนเงินทีท่ ําไดพรอมกันทันที
4.4.9 การบริหารสภาพคลอง (Liquidity Management)
เนื่องจากระบบบาทเนตมีความตองการวงเงินสภาพคลองในระบบคอนขางสูง
ดังนัน้ ธนาคารแหงประเทศไทยจึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสภาพคลองใหแกสมาชิกในระบบ ดังนี้
(1) วงเงินสภาพคลองระหวางวัน (Intraday Liquidity Facility - ILF) เปน
สภาพคลองระหวางวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยใหแกสมาชิกในระบบบาทเนต โดยมีหลักทรัพย
คําประกั
้
นเต็มจํานวน สมาชิกบาทเนตที่มีวงเงินกูยืม (loan window) ทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยสามารถ
ขายพันธบัตร โดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืนในวันเดียวกัน เพือ่ ใชเปนสภาพคลองในการโอนเงินผานระบบ
บาทเนต โดยเสียคาธรรมเนียมในอัตราของตลาดซือ้ คืน 1 วันถัวเฉลีย่ รอบเชา-บายตามระยะเวลาที่
ใชเงิน และยกเวนคาธรรมเนียมในสวนที่ใชไมเกินยอดเกินดุลการหักบัญชีเช็ค (ECS) ของวันทําการ
กอนหนาทีย่ งั รอทราบผลการเรียกเก็บอยู
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(2) การขยายบริการบาทเนตใหสํานักงานใหญของธนาคารสมาชิกสามารถ
โอนเงินเพือ่ ปรับสภาพคลองระหวางบัญชีเงินฝากของตนทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ
กับสาขาทั้ง 4 แหง ในจังหวัดเชียงใหม ลําปาง ขอนแกน และอําเภอหาดใหญแบบออนไลน
(3) การชําระดุลการหักบัญชี เช็คเรียกเก็บตางธนาคารของสํานักหักบัญชีในเขต
อําเภอรอบนอกและเขตปฏิบัติการสาขาธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งสํานักหักบัญชีจังหวัด
หลายจังหวัดผานระบบบาทเนต ชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหธนาคารสมาชิกบริหารสภาพคลองไดสะดวก
รวดเร็วขึน้
4.4.10 นโยบายการกําหนดราคา
ธนาคารแหงประเทศไทยไดพัฒนาระบบบาทเนตขึ้นเพื่อเปนสาธารณูปโภคทาง
การเงิน เพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในระบบการชําระเงินของประเทศโดยไมมีวัตถุประสงค
เพื่อแสวงหากําไร ดังนัน้ คาบริการในระบบบาทเนตจึงเปนราคาที่จูงใจใหสมาชิกหันมาใชการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสแทนการโอนเงินในระบบตราสาร (paper-based)
สําหรับคาธรรมเนียมที่ธนาคารสมาชิกคิดกับลูกคานั้น จะใหเปนการแขงขันกัน
โดยเสรีตามกลไกตลาด แตในระยะแรกธนาคารแหงประเทศไทยจําเปนตองกําหนดคาธรรมเนียมขัน้ สูง
เพื่อสงเสริมใหมีการใชบริการในราคาพอสมควร
4.4.11 การบริหารความเสีย่ ง
การโอนเงินในระบบบาทเนตเปนการโอนเงินทีม่ ผี ลสมบูรณทนั ที (Real Time
Gross Settlement - RTGS) และเพิกถอนมิได ซึ่งเปนระบบที่ปองกันความเสี่ยงในตัวเองอยูแลว
รายการที่ยังไมสามารถชําระเงินไดในขณะที่สงคําสั่งเขามาจะถูกจัดรอไวตามลําดับคําสั่ง และจะ
ดําเนินการเมือ่ มีเงินในบัญชีเพียงพอ สําหรับรายการทีไ่ มสามารถชําระเงินไดจนถึงเวลาปดคิว
จะถูกยกเลิก ดังนั้นความเสี่ยงในระบบบาทเนตจึงมีนอยกวาระบบอื่น อยางไรก็ตามธนาคารแหง
ประเทศไทยยังพยายามผลักดันใหนาธุ
ํ รกรรมทางการเงินที่มีมูลคาสูง เชน การกูยืม และการคา
เงินตราตางประเทศระหวางธนาคารมาชําระกันผานระบบบาทเนต นอกจากนี้มีแผนที่จะพัฒนาระบบ
การชําระราคาพรอมการสงมอบหลักทรัพย (Delivery Versus Payment - DVP) ผานระบบบาทเนต
เพือ่ ใชบริการตอไป
4.4.12 แผนสํารองระบบ
ระบบบาทเนตไดรับการออกแบบใหสามารถดําเนินการไดตอ เนือ่ งตลอดเวลา
เปดบริการ จึงมีการสํารองระบบทัง้ ดานอุปกรณและวิธีการโอนเงิน ดังนี้
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(1) เครือ่ งคอมพิวเตอรแมขา ยของระบบบาทเนต (BHC) และระบบบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน เปนเครือ่ งแบบ Fault Tolerant สามารถทํางานไดตลอดเวลา เมือ่ อุปกรณชน้ิ สวนใด
ชิน้ สวนหนึง่ มีปญ
 หา ก็สามารถปรับแกไขไดโดยไมตองหยุดระบบงาน
(2) เมื่อสายสื่อสารหลักที่เชื่อมโยงระหวาง WS กับ BHC ขัดของ สมาชิกสามารถ
เปลี่ยนไปใชคูสายสํารองแทนได ทําใหสามารถติดตอเชือ่ มโยงไดตลอดเวลา
(3) ในกรณีที่ Workstation Subsystem ของสมาชิก หรือสายสือ่ สารขัดของจนไม
สามารถติดตอกับ BHC ได สมาชิกสามารถใชวิธีสารองในการโอนเงิ
ํ
นไดโดยใชบริการโอนเงินทาง
โทรศัพทของธนาคารแหงประเทศไทย หรือใหธนาคารแหงประเทศไทยทํารายการโอนเงินแทนโดยใช
บริการ Message Input Services (MIS) ของระบบบาทเนต
(4) ธนาคารแหงประเทศไทยไดจัดตั้งศูนยสารอง
ํ (Backup Site) ของระบบบาทเนต
ขึ้นที่ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานสุรวงศ เพือ่ ใชแทนศูนยหลักเมือ่ มีเหตุขดั ของจนไมสามารถ
ใชงานได

4.5 เครือขาย ATM
เครือ่ งฝากถอนเงินอัตโนมัติ หรือทีร่ จู กั กันดีวา เครือ่ ง ATM นัน้ เปนเครือ่ งมือของธนาคาร
พาณิชยไทยที่เปนที่นิยมใชอยางแพรหลายในประเทศ ในอดีตเมือ่ ธนาคารพาณิชยเริม่ ใหบริการเครือ่ ง
ATM แกลูกคานั้น ธนาคารแหงประเทศไทยสงเสริมใหธนาคารพาณิชยตาง ๆ ใชเครือ่ ง ATM รวมกัน
เพื่อลดการลงทุนที่ซํ้าซอน โดยในระยะแรกนั้น บริการ ATM แบงเปน 2 เครือขาย ไดแก เครือขาย
แบงกเนต นําโดยธนาคารกรุงเทพ และเครือขายสยามเนต นําโดยธนาคารไทยพาณิชย และธนาคาร
กสิกรไทย ตอมาในป พ.ศ. 2536 ธนาคารแหงประเทศไทย ไดผลักดันใหธนาคารพาณิชยตาง ๆ รวมกัน
จัดตัง้ เครือขาย ATM เปนเครือขายเดียวทัว่ ประเทศ (ATM Pool) เพื่อใหความสะดวกแกประชาชน
มากยิ่งขึ้น และสาขาธนาคารตางประเทศไดทะยอยเขารวมในระบบดังกลาว ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2541
มีเครือ่ ง ATM รวม 5,044 เครือ่ ง ปริมาณธุรกรรม ATM เฉลี่ยประมาณวันละ 996,000 รายการ โดยมี
มูลคาการถอนเงินเฉลี่ยประมาณวันละ 2,260 ลานบาท
ธุรกรรมทีก่ ระทําผานเครือ่ ง ATM ตางธนาคาร จะสงผานบริษัทศูนยประมวลผล จํากัด
(PCC) ที่ทาหน
ํ าทีเ่ ปน Switching Center สําหรับการชําระดุลบัตร ATM ระหวางธนาคาร ธนาคาร
พาณิชยแตละแหงจะแจงยอดเงินการเรียกเก็บระหวางกัน และคํานวณดุลสุทธิแตละวันของธนาคารตน
ภายในเวลา 9.00 น. ของวันทําการถัดไป ธนาคารกรุงเทพ ทําหนาทีเ่ ปน Settlement Bank โดยธนาคาร
พาณิชยที่อยูใน ATM Pool จะเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารที่เสียดุล
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จะโอนเงินเขาบัญชีดงั กลาวโดยผานระบบบาทเนตภายในเวลา 14.00 น. และธนาคารกรุงเทพ จะทําการ
หักบัญชีจากธนาคารผูเสียดุลเขาบัญชีธนาคารผูไดดุลภายในเวลา 15.30 น. อนึง่ คาธรรมเนียมการใช
เครือ่ ง ATM ขามธนาคาร จะมีการชําระเดือนละครั้งดวยวิธีการเดียวกัน โดยบริษัทศูนยประมวลผล
เปนผูค ํานวณดุลและแจงยอดใหแตละธนาคารทราบ

4.6 เครือขาย EDC
เครือ่ ง Electronic Data Capture หรือเครือ่ ง EDC หมายถึงอุปกรณรับบัตรที่ธนาคาร
ผูอ อกบัตรเครดิตติดตัง้ ทีร่ า นคา เพือ่ ทําหนาทีอ่ นุมตั หิ รือปฏิเสธการใชจา ยผานบัตรเครดิตของผูถ อื
บัตร นอกจากนี้ เครือ่ ง EDC ยังสามารถใชกบั บัตรเดบิตหรือบัตร ATM และ Stored Value Card
ไดดว ย หากมีการติดตัง้ เครือ่ ง Pin Pad และ Chip reader เพิ่มเขาไป ปจจุบนั ในรานคาอาจมีเครือ่ ง
EDC ซึง่ รับบัตรชนิดเดียวกันทีอ่ อกโดยธนาคารตาง ๆ ติดตัง้ ซําซ
้ อนกันหลายเครือ่ ง เชน เครือ่ งรับ
บัตรเครดิต Visa และ MasterCard เนื่องจากแตละธนาคารตองการเพิ่มธุรกรรมในฐานะธนาคาร
ผูร บั บัตร (Acquiring Bank) ทําใหมีจํานวนเครือ่ ง EDC ทั้งสิ้นทั่วประเทศประมาณ 30,000 เครือ่ ง
(ณ กลางป พ.ศ.2541) ซึง่ เปนจํานวนคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาการใชบัตร โดยเครือ่ ง
สวนมากยังติดตัง้ อยูใ นเขตเมืองใหญ
การชําระดุลระหวางธนาคารผูอ อกบัตรและผูร บั บัตรนัน้ แบงไดเปน 2 กรณีคือ
(1) การชําระดุลระหวางสถาบันภายในประเทศ บริษทั บัตรเครดิต เชน บริษัท Visa
International และบริษัท Master Card International เปนผูประมวลผลขอมูลที่ไดรับจากธนาคาร
สมาชิก และแจงดุลสุทธิใหแกสถาบันแตละแหง ธนาคารเชสแมนแฮตตันเปน Settlement Bank
ของทุก ๆ ธนาคารทีใ่ หบริการบัตรเครดิตในประเทศไทย โดยจะหักเงินจากธนาคารผูเสียดุล และ
จายแคชเชียรเช็คใหแกธนาคารผูไดดุลในเวลา 11.00 น. การชําระดุลดังกลาวมีผลเมื่อแคชเชียรเช็ค
ที่ธนาคารตาง ๆ รับไวผา นระบบหักบัญชีเช็คในวันนัน้
(2) การชําระดุลกรณีรายการบัตรเครดิตทีเ่ กีย่ วของกับสถาบันการเงินในตางประเทศ
บริษัทบัตรเครดิตจะประมวลผลขอมูลที่ไดรับจากธนาคารสมาชิก พรอมทั้งแจงดุลสุทธิและการ
แปลงคาสกุลเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันไว โดยมีธนาคารตัวแทนในตางประเทศดําเนินการ
เปน Settlement Bank
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4.7 แผนการพัฒนาในอนาคต
ธนาคารแหงประเทศไทยมีแผนงานพัฒนาระบบการชําระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และใหมีความกาวหนาทันสมัย อันจะอํานวยประโยชนตอ ระบบการเงินของประเทศ ดังตอไปนี้
4.7.1 ระบบบาทเนต 2
ธนาคารแหงประเทศไทยมีแผนพัฒนาระบบบาทเนต 2 โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพและบริการไดแก การจัดการและชําระราคาตราสารหนี้ การขยายบาทเนตไปสูภูมิภาค
โดยการเชื่อมโยงรับสงขอมูลกับผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยที่คลังจังหวัด/อําเภอทัว่ ประเทศ
รวมทั้งปรับปรุงใหสอดคลองกับการใชงานของสมาชิก โดยกําหนดจะนําระบบมาใชงานภายใน
ป 2543 การพัฒนาระบบการจัดการและชําระราคาตราสารหนีใ้ นระบบบาทเนต 2 เปนโครงสราง
พื้นฐานที่จะชวยลดความเสี่ยงในการชําระราคาและอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับ
ตราสารหนีใ้ หเปนไปตามมาตรฐานสากล กลาวคือใหการสงมอบและชําระราคาตราสารหนีม้ ผี ล
สมบูรณทันที (Delivery versus payment - DVP) ระบบดังกลาวจะใชวิธีสงคําสั่งผานระบบ
คอมพิวเตอรแบบออนไลน เพือ่ บันทึกบัญชีตราสารหนีใ้ นระบบ Book entry และบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันที่ธนาคารแหงประเทศไทย โดยใหบริการเฉพาะตราสารหนีท้ ธ่ี นาคารแหงประเทศไทย
เปนนายทะเบียน เพื่อเปนทางเลือกใหมในการบริหารสภาพคลองของสถาบันการเงิน และจะชวย
สนับสนุนใหเกิดธุรกรรมการซื้อขายในตลาดรองมากขึ้นดวย ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดอัตราดอกเบีย้
อางอิงและการพัฒนาตลาดทุนตอไป
4.7.2 การขยายขอบเขตการหักบัญชีระบบ ECS
การหักบัญชีระหวางธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดวย
อิเล็กทรอนิกส (ECS) เปนระบบงานที่ใชวิธีการรับสงขอมูลเช็คออนไลนจากสาขาผูรับฝากเช็คผาน
สํานักงานใหญใหศูนยหักบัญชีอิเล็กทรอนิกสในชวงเวลาทําการ แลวจึงจัดสงตัวเช็คใหศูนยหักบัญชีฯ
ในชวงเย็น เปนสิ่งที่อานวยความสะดวกและรวดเร็
ํ
ว มีผลใหธนาคารตาง ๆ เปดรับฝากเช็คจากลูกคา
ไดนานขึน้ และยังสามารถขยายขอบเขตการใหบริการกวางไกลออกไปได
ปจจุบนั พื้นที่การใหบริการของศูนยหักบัญชีฯ ครอบคลุมสาขาธนาคารสมาชิก
ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และบางสาขาในจังหวัด
สมุทรสาคร อยุธยา และนครปฐม
การขยายขอบเขตของการหักบัญชีระหวางธนาคารใหครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัด
อืน่ ๆ ที่อยูใกลเคียง จะเอือ้ ประโยชนแกการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหวางกรุงเทพฯ และจังหวัดนั้น ๆ
ใหมคี วามรวดเร็วยิง่ ขึน้ เพราะเปนการเรียกเก็บเงินไดภายในวันเดียว อยางไรก็ดี การขยายขอบเขต
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ดังกลาวมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และคาใชจายของธนาคารสมาชิก โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลง
พิธีปฏิบัติใหสานั
ํ กงานใหญหรือศูนยปฏิบัติการตรวจสอบลายมือชื่อผูสั่งจาย และความสมบูรณของ
เช็คแทนสาขาเจาของบัญชี
4.7.3 การพัฒนาระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คตางจังหวัดขามเขตสํานักหักบัญชี (B/C)
การเรียกเก็บเงินตามเช็ค B/C ปจจุบันใชเวลาเรียกเก็บประมาณ 7 – 15 วัน ขึ้นกับ
ปจจัย 2 ประการ คือ ประสิทธิภาพของธนาคารที่ลูกคาใชบริการ และจุดหมายปลายทางที่เช็คจะสง
ไปตัดบัญชี ระยะเวลาที่ใชจึงขึ้นกับระยะทางและระบบการคมนาคมขนสง
เพือ่ ลดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินตามเช็ค B/C ธนาคารแหงประเทศไทยรวมกับ
ธนาคารสมาชิกไดกาหนดเป
ํ
าหมายในระยะแรก ใหลดระยะเวลาทราบผลการเรียกเก็บภายใน 6 วัน
ทําการ ตัง้ แตเดือนมีนาคม 2542 เปนตนไป และมีเปาหมายลดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินใหเหลือเปน
วันเดียวในระยะตอไป โดยการขยายพื้นที่การหักบัญชีของสํานักหักบัญชีจังหวัดที่เปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจในแตละภูมิภาค ไดแก จังหวัดเชียงใหม สงขลา ขอนแกน นครราชสีมา เปนตน เพือ่ ให
ครอบคลุมพืน้ ทีก่ ารใหบริการเรียกเก็บเงินตามเช็ค B/C ไดทั่วประเทศ ทั้งนี้ ธนาคารสมาชิกจะตอง
ปรับระบบงานภายในใหสามารถอนุมัติตัดจายเช็คตางสาขาได
4.7.4 ระบบ EDI (Electronic Data Interchange)
EDI คือ การแลกเปลี่ยนขอมูลทางธุรกิจโดยมีรูปแบบที่เปนมาตรฐาน มีระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรเชือ่ มโยงระหวางสมาชิกซึง่ เปนระบบปด ในประเทศไทยมีการใชมาตรฐาน
ขอมูล EDI ในกลุมการพาณิชย การขนสง การนําเขาสงออก การชําระภาษี และการประกันภัย
เปนตน
ปจจุบันการใชระบบ EDI ยังไมแพรหลายนัก เนือ่ งจากยังขาดการเชือ่ มตอ
ในสวนของระบบการชําระเงิน หรือทีเ่ รียกวา Financial EDI ธนาคารแหงประเทศไทยจึงมีนโยบาย
สนับสนุนใหมีการพัฒนาโดยนําขอมูลทางธุรกิจที่แลกเปลี่ยนกัน เชน การซื้อขายสินคา การขนสง
สินคา การชําระภาษีศุลกากรมาดําเนินการตอทางดานการชําระเงินดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกสทาง
ออนไลนจนครบวงจรการทําธุรกิจโดยสมบูรณ การดําเนินการดังกลาวตองอาศัยความรวมมือ
ระหวางภาคธุรกิจ ธนาคารพาณิชย และสวนราชการในการพัฒนาและผลักดันใหระบบ EDI
สามารถใชงานตอเนือ่ งไดตง้ั แตการทําธุรกรรมจนถึงการชําระเงินโดยไมตอ งปอนขอมูลใหม
(Rekey) อันจะเปนประโยชนตอ ระบบเศรษฐกิจของประ เทศโดยรวมในการลดคาใชจายและเวลา
ซึ่งทําใหตน ทุนของการดําเนินธุรกิจลดลงเและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
สําหรับแนวโนมการใช EDI นั้นจะมีการพัฒนาไปใชบนเครือขาย Internet ที่เปน
ระบบเปดทัว่ โลก ซึ่งจะเปดโอกาสใหมีการใชงานระบบนี้ไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น แตจะตองเพิม่
มาตรการความปลอดภัยของขอมูล เพื่อใหระบบมีความนาเชื่อถือและรัดกุม
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5. การแลกเปลีย่ นและชําระดุลของการชําระเงินระหวางประเทศ
และธุรกรรมหลักทรัพยไทย
5.1 การแลกเปลีย่ นและชําระดุลของการชําระเงินระหวางประเทศ
ธุรกรรมการชําระเงินระหวางประเทศซึ่งผูรับหรือผูจายเงินฝายใดฝายหนึ่งไมไดมีถิ่นฐาน
ที่อยูในประเทศไทย ประกอบดวยรายการตั้งแตการใชจายสวนบุคคลที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวหรือการ
ชําระคาสินคาและบริการ การคาระหวางประเทศ การซื้อขายหลักทรัพยขามประเทศ จนถึงธุรกรรม
ปริวรรตเงินตราและการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศซึ่งมีมูลคาสูง
การชําระเงินเพือ่ ธุรกรรมดังกลาวทําไดหลายวิธี เชน การใชเงินสดสกุลเงินตางประเทศ
นอกจากนี้ยังมีสื่อที่เปนตราสารและบริการการชําระเงินประเภทตาง ๆ ดังนี้
5.1.1 เช็คเดินทางและเช็คสวนบุคคล
ที่นิยมใชกันมากไดแกสกุลเงิน ดอลลาร สรอ. เยนญีป่ นุ มารกเยอรมนี และ
ปอนดสเตอรลงิ การชําระดุลจะดําเนินการโดยสงตัวเช็คเพือ่ ทําการคํานวณและชําระดุลผานธนาคาร
ตัวแทนในทองถิ่นของสกุลเงินประเทศนั้น ๆ
5.1.2 เครือขาย ATM ระหวางประเทศ
เปนเครือขายทีม่ รี ะบบเชือ่ มโยงทัว่ โลก ประกอบดวย เครือขายสําคัญคือ PLUS,
CIRRUS และ American Express เปนบริการทีใ่ หผถู อื บัตร ATM ของธนาคารสมาชิกในเครือขาย
เดียวกันสามารถ เบิกถอนเงินเพื่อจับจายใชสอยเปนสกุลเงินของทองถิ่นที่เครื่อง ATM นัน้ ตัง้ อยู
ซึ่งชวยลดการพกพาเงินสดหรือเช็คเดินทาง ลดขั้นตอนและเวลาที่ใชในการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ระบบคอมพิวเตอรจะประมวลผลรายการและหักบัญชีผูถือบัตร ATM โดยอัตโนมัติ
นอกจากนัน้ ผูถ อื บัตรเครดิต VISA , Master และ American Express ยังสามารถเบิกถอนเงินสดจาก
เครือ่ ง ATM ที่อยูในเครือขายดังกลาวไดอีกดวย สําหรับการชําระเงินประเภทนี้มีวิธีการคํานวณ
และชําระดุลระหวางธนาคารเจาของบัตร ATM หรือบัตรเครดิตกับธนาคารเจาของเครือ่ ง ATM
โดยผูใ หบริการเครือขาย (Service Provider) เปนผูค ํานวณดุลและชําระดุลผานธนาคารตัวแทน
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5.1.3 เครือขาย EDC ระหวางประเทศ
เครือขาย Electronic Data Capture (EDC) และ EFTPOS ในประเทศไทย นอกจาก
จะเปนโครงสรางพืน้ ฐานทีร่ องรับการชําระเงินดวยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตภายในประเทศแลว ยัง
สามารถรองรับการชําระเงินดวยบัตรเครดิตระหวางประเทศไดดว ย บัตรเครดิตทีน่ ยิ มใชในการชําระเงิน
ระหวางประเทศ ไดแก Visa Card Master Card และ American Express ซึ่งแทบทุกธนาคารเปนสมาชิก
และตัวแทนในการออกบัตร (Card Issuer) การชําระเงินระหวางประเทศดวยสือ่ ประเภทนีเ้ ปนทีน่ ยิ ม
ใชกันเนื่องจากมีความสะดวกในการใชจายและมีรานคาโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจทั่วโลกรับบัตร
ดังกลาว สําหรับการคํานวณและชําระดุล จะมีระบบของศูนยคอมพิวเตอรของบริษัทบัตรเครดิต
ทําหนาที่ในการประมวลผลรายการ (Transaction Processing Center) และคํานวณดุลการหักบัญชี
ระหวางกันเพื่อสงให Settlement Bank ทําการชําระดุล
5.1.4 การชําระเงินในธุรกรรมการพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส (Electronic Commerce)
ธุรกรรมการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะธุรกิจที่มุงเนนทําการคาบนอินเตอรเนต การชําระเงินจากการทําธุรกิจดังกลาวในประเทศ
ไทยใชวิธีการเดียวกับในตางประเทศ คือใชบตั รเครดิต ระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสระหวาง
ประเทศ เชน SWIFT หรือเงินอิเล็กทรอนิกสในรูปของขอมูลดิจติ อลทีเ่ ก็บอยูใ นบัตรสมารตการด
หรือฮารดดิสกในเครือ่ งคอมพิวเตอร
อนึง่ การชําระดุลของบัตรเครดิต จะใชวิธีการตามที่ไดกลาวมาแลว สําหรับเงิน
อิเล็กทรอนิกสยังมีใชอยูในวงจํากัด สถาบันผูออกเงินอิเล็กทรอนิกสในตางประเทศจะเปนผูใหบริการ
แกผูชําระและผูรับชําระเงินเอง โดยจะโอนมูลคาดิจิตอลใหแกผูรับทางอิเล็กทรอนิกสในทันที
5.1.5 การชําระเงินผานบัญชีเงินฝาก
องคกรธุรกิจในประเทศไทยทีไ่ ดรบั อนุญาตใหมบี ญ
ั ชีเงินฝากเปนเงินตรา
ตางประเทศกับธนาคารในประเทศ สามารถโอนเงินฝากดังกลาวเพื่อชําระมูลคาธุรกรรมทีเ่ ปนเงินตรา
ตางประเทศได นอกจากนี้ผูมีถิ่นที่อยูนอกประเทศสามารถเปดบัญชีเงินฝากเปนเงินบาทกับสถาบัน
การเงินในประเทศได ทําใหสามารถชําระเงินสําหรับธุรกรรมดานเงินบาทโดยหักบัญชีดงั กลาว
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5.1.6 การสงคําสั่งโอนเงินระหวางธนาคารขามประเทศ
การสงคําสัง่ โอนเงินระหวางธนาคารขามประเทศ มักจะทําผานระบบ S.W.I.F.T.
ซึ่งธนาคารพาณิชยทุกแหงเปนสมาชิกและเชื่อมโยงเครือขายเขากับระบบดังกลาว เพื่อผานไปยัง
ธนาคารตัวแทนในประเทศเจาของสกุลเงิน เพือ่ เขากระบวนการชําระเงินในประเทศนัน้ ๆ ในทาง
กลับกันธนาคารในตางประเทศก็สามารถสงคําสั่งผานระบบ S.W.I.F.T. เพือ่ ทําธุรกรรมชําระเงิน
ในประเทศไทยได

5.2 การแลกเปลีย่ นและชําระดุลธุรกรรมหลักทรัพยไทย
หลักทรัพยหรือตราสารทางการเงิน BOX 5.1 ที่มีการซื้อขายกันในตลาดทุนในประเทศไทย
ไดแก ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และอนุพันธ (Derivatives) การซือ้ ขายตราสาร
ดังกลาว ทําได 2 ลักษณะ คือ
(1) การซื้อขายหลักทรัพยผานตลาดที่เปนทางการ เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(Stock Exchange Of Thailand) ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Center - TBDC)
เปนตน
(2) การซื้อขายหลักทรัพยนอกตลาดหรือตกลงซื้อขายกันเองระหวางผูซื้อและผูขาย
(Over the Counter - OTC)
การชําระดุลการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งหมายรวมถึง การสงมอบและชําระราคา
หลักทรัพย ขึ้นอยูกับแบบแผนการปฏิบัติในแตละตลาดและตราสารแตละประเภท ดังนี้
5.2.1 ตราสารทุนและตราสารกึง่ หนีก้ ง่ึ ทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนตลาดทางการสําหรับตราสารทุนและ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน การซื้อขายจะทําผานระบบ ASSETS ( Automated System for the Stock
Exchange of Thailand ) ที่ตลาดหลักทรัพยฯ พัฒนาขึ้น โดยระบบจะทําการจับคูรายการและยืนยัน
การซื้อขาย สําหรับการสงมอบและชําระราคาจะมีบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd. - TSD) ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการดําเนินการ
TSD จะสรุปรายการซื้อขายใหสมาชิกและคํานวณดุลสุทธิ (Multilateral Net
Basis) จากรายการซื้อขายและแจงใหสมาชิกทราบหลังวันที่ซื้อขาย 1 วัน (T+1) เพือ่ เตรียมการสง
มอบและชําระราคาที่จะเกิดขึ้นหลังวันที่ซื้อขาย 3 วัน (T+3) การสงมอบจะดําเนินการโดยบันทึก
ไวเปนรายการในบัญชีหลักทรัพย (Book entry) สวนการชําระราคาจะใชเช็คเปนสื่อการชําระเงิน
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ซึ่งจะทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้นในวันทําการถัดไป นั่นคือการสงมอบและชําระราคา
หลักทรัพยจะมีผลสมบูรณในวันทําการที่ 4 หลังจากวันซื้อขาย (T+4)
ในป 2541 ตราสารทุนและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ซื้อขายผานตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มีมูลคาทั้งสิ้น 855.2 พันลานบาท
5.2.2 ตราสารหนี้ภาคเอกชน
การซือ้ ขายตราสารหนีภ้ าคเอกชนจะทําผานระบบ BONDNET ของ TBDC
ซึ่งเปนการประมูลราคาแบบจดแจง (blind trading) ที่ผูเสนอซื้อหรือขายสามารถสงคําสั่งเสนอซื้อ/ขาย
และตอรองราคาไดโดยไมทราบวาคูค า เปนใคร คําสั่งซื้อขายที่ตกลงกันเรียบรอยแลว TBDC จะสงให
TSD ดําเนินการชําระดุลตอไป
TSD จะจัดสงรายงานดุลการซื้อขาย (Net Clearing Report) และรายงานยอดคงเหลือ
(Money Balance Report) ใหแกสมาชิกในเวลา 16.30 น. ของวันที่มีการซื้อขาย ผูข ายจะตองดําเนินการ
ใหมีตราสารฝากอยูกับ TSD พรอมจะสงมอบภายในเวลา 16.30 น. ของวันทําการถัดไป (T+1) และผูซื้อ
จะตองสงมอบเช็คชําระราคาภายในเวลา 9.30 น. ของวันที่ 2 หลังวันซื้อขาย (T+2) การโอนกรรมสิทธิ์
และชําระราคาจะมีผลสมบูรณหลังวันที่ซื้อขาย 3 วัน (T+3)
ในป 2540 การซือ้ ขายตราสารหนีภ้ าคเอกชนผานระบบ BONDNET มีมูลคา
90.9 พันลานบาท ขณะที่ในป 2541 มีมูลคาเพียง 8.8 พันลานบาท การซื้อขายสวนใหญเปนการตกลง
ซื้อขายกันเอง (OTC) ซึ่งคูคาสามารถตกลงกันเกี่ยวกับกําหนดเวลาสงมอบและวิธีชาระราคาได
ํ
5.2.3 ตราสารหนี้ภาครัฐ
ตราสารหนีภ้ าครัฐสามารถใชเพือ่ การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง (Liquidity
Reserve Requirement) ของสถาบันการเงินตามที่กฎหมายกําหนด ใชเปนหลักประกันการกูยืมใน
ตลาดซื้อคืนพันธบัตร และเปนหลักประกันการกูยืมจากธนาคารแหงประเทศไทย เชน Loan Window
และ ILF ณ สิ้นป 2541 มีตราสารหนีภ้ าครัฐมูลคารวมทัง้ สิน้ 727.5 พันลานบาท
การซือ้ ขายตราสารหนีภ้ าครัฐสวนใหญจะซือ้ ขายกันเองนอกตลาด คูค า จะตอง
ดําเนินการสงมอบผานนายทะเบียนหลักทรัพยนั้น ๆ การชําระราคาขึ้นอยูกับขอตกลง โดยทั่วไป
ยังนิยมใชเช็ค กําหนดเวลาสงมอบขึ้นอยูกับคูคาจะตกลงกัน สําหรับตราสารหนีภ้ าครัฐทีซ่ อ้ื ขายผาน
ศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย จะกระทําผานระบบ BONDNET เชนเดียวกับตราสารหนีภ้ าคเอกชน
การสงมอบจะเกิดขึ้นหลังวันที่ซื้อขาย 2 วัน (T+2) ดําเนินการโดย TSD สงรายละเอียดการซื้อขาย
ใหนายทะเบียนเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งตราสารหนี้ภาครัฐสวนใหญมีธนาคารแหงประเทศไทยเปน
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นายทะเบียน สวนการชําระราคา ผูซื้อตองสงเช็คให TSD ภายในเวลา 10.00 น. หลังวันที่ซื้อขาย
2 วัน (T+2) การโอนกรรมสิทธิแ์ ละชําระราคาจะมีผลสมบูรณหลังวันที่ซื้อขาย 3 วัน (T+3)
การซึ้อขายผานศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยมีมูลคาไมมากนัก เพียง 63.2 พันลานบาท ในป 2541
การกูยืมผานตลาดซื้อคืนพันธบัตรที่ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถใชเปน
ชองทางการปรับสภาพคลองของสถาบันการเงิน การดําเนินการในตลาดแบงออกเปน 2 รอบ รอบเชา
ระหวางเวลา 9.30 - 10.30 น. และรอบบายเวลา 15.30 - 16.30 น. โดยการเสนอซื้อและขายพันธบัตร
ทางโทรศัพทเขามาที่ธนาคารแหงประเทศไทย สถาบันการเงินที่มีสภาพคลองเหลือจะเขามาเสนอซื้อ
พันธบัตรในตลาดเพือ่ รับประโยชนจากอัตราดอกเบีย้ สวนสถาบันที่ขาดสภาพคลองก็จะเสนอขาย
พันธบัตรโดยมีสัญญาวาจะซื้อคืนในระยะเวลาที่กาหนด
ํ
ธนาคารแหงประเทศไทยเปน
ตัวกลางในการจับคูคาสั
ํ ่งเสนอซื้อขายที่ตรงกันและแจงผลการซื้อขายใหสมาชิกทราบ โดยมีหลักการ
ในการจัดสรรพันธบัตรใหสมาชิกทีเ่ สนออัตราดอกเบีย้ ทีด่ ที ส่ี ดุ กอน ทั้งนี้ อัตราดอกเบีย้ จะถูกกําหนด
ตามอุปสงคอุปทานของสภาพคลองในตลาด ในป 2541 การซื้อขายมีมูลคาทั้งสิ้น 31.6 ลานลานบาท
การสงมอบและชําระราคาหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อคืนทุกรายการถือวาเปน
การทําธุรกรรมกับธนาคารแหงประเทศไทย โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะทําหนาที่ชาระราคาและ
ํ
โอนกรรมสิทธิ์พันธบัตรในวันเดียวกับวันที่มีการซื้อขาย (T+0)
ในเดือนมกราคม 2542 ธนาคารแหงประเทศไทยเปดใหบริการสงมอบและชําระ
ราคาตราสารหนี้ภาครัฐที่ฝากไวในบัญชีหลักทรัพยที่ธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งนี้ การชําระราคา
จะทําผานบัญชีกระแสรายวันที่ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งผูใชบริการที่ไมมีบัญชีเงินฝากสามารถ
ทําความตกลงกับธนาคารพาณิชยเพื่อยินยอมใหชาระราคาผ
ํ
านบัญชีของธนาคารพาณิชยที่ธนาคาร
แหงประเทศไทย การสงมอบและชําระราคานี้จะมีผลสมบูรณทันทีที่การบันทึกบัญชีเสร็จสิ้น
5.2.4 อนุพันธ
การซื้อขายอนุพันธในประเทศไทยยังไมมีแบบแผนที่แนนอนและไมมีตลาด
ซื้อขาย ที่เปนทางการ รวมทั้งไมมีกฎหมายรองรับ ทําใหเกิดความไมแนนอนในการทําธุรกรรม
ทั้งในการสงมอบและชําระราคา ขณะเดียวกันรัฐก็ไมสามารถเขาไปกํากับดูแลตลาดได คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และหนวยงานที่เกี่ยวของจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาอนุพันธ
เพือ่ ใหเกิดประโยชนตอ ตลาดทุน จึงไดรว มกันรางกฎหมายและพระราชบัญญัตเิ พือ่ การจัดตัง้ ตลาด
อนุพันธขึ้น เพื่อใหสามารถกํากับดูแลการซื้อขายและสรางความเปนธรรมใหนักลงทุน ซึง่ คณะรัฐมนตรี
ไดมมี ติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตอิ นุพนั ธและตลาดอนุพนั ธแลวเมือ่ เดือนมีนาคม 2541 และอยูระหวาง
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ดําเนินการกอนประกาศใชบังคับตอไป พระราชบัญญัติดังกลาวจะครอบคลุมเฉพาะสินคาในตลาด
การเงิน เชน หลักทรัพย เงินตราสกุลตาง ๆ ทองคํา ดัชนีการเงิน ดัชนีกลุมหลักทรัพย อัตราดอกเบีย้
และนํ้ามันดิบ การจัดตั้งตลาดอนุพันธจะทําใหเกิดเครือ่ งมือบริหารความเสีย่ งทางการเงินทีม่ ปี ระโยชน
มาก และเปนการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนของนักลงทุน อันจะเปนชองทางระดมทุนของตลาดทุน
อีกทางหนึ่ง

BOX 5.1
ตราสารทุน ประกอบดวย หุน สามัญ (Common stock) และหุน บุรมิ สิทธิ (Preferred
stock) ตราสารหนี้ ประกอบดวย ตราสารหนีภ้ าคเอกชน และตราสารหนีภ้ าครัฐบาล
โดยตราสารหนีภ้ าคเอกชน ไดแก หุนกู (Corporate Debenture) ตราสารหนีภ้ าครัฐบาล ไดแก
พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Bond) และ
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย (BOT Bond)
ตราสารหนีภ้ าครัฐ หมายถึงพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจทีก่ ระทรวง
การคลังคําประกั
้
น และพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยซึง่ รวมถึงพันธบัตรกองทุนเพือ่ การ
ฟน ฟูสถาบันการเงิน และพันธบัตรองคการบริหารสินเชือ่ เพือ่ อสังหาริมทรัพย
ตราสารกึง่ หนีก้ ง่ึ ทุน ประกอบดวย หุน กูแ ปลงสภาพ (Convertible Debenture)
และใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant)
อนุพนั ธ เปนเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการเงินประเภทหนึ่ง ซึง่ มีลกั ษณะเปน
ขอตกลงหรือสัญญาทีม่ มี ลู คาอิงอยูก บั สินทรัพยทใ่ี ชอา งอิง (underlying assets) โดยสินทรัพยที่
อนุพนั ธนยิ มใชอา งอิงไดแก หลักทรัพย เงินตราสกุลตาง ๆ อัตราดอกเบี้ย ทองคํา นํามั
้ นดิบ ดัชนี
ราคาตาง ๆ และสินคาโภคภัณฑ เชน ขาวโพด ขาวสาลี ยางพารา เปนตน
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6. บทบาทของธนาคารแหงประเทศไทยในระบบการชําระเงิน
6.1 แนวนโยบายและการดําเนินการของธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทยไดพัฒนาระบบการชําระเงินมาตัง้ แตป 2535 โดยยึดถือแนว
นโยบายในการดําเนินงาน ดังนีค้ อื
(1) ดําเนินการพัฒนาระบบการชําระเงิน เพือ่ เปนโครงสรางพืน้ ฐานทางการเงิน
สําหรับธนาคาร สถาบันการเงิน สวนราชการ และสถาบันอื่น ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารแหง
ประเทศไทย โดยพัฒนาและใหบริการระบบที่ทางการจําเปนตองเขาดําเนินการ เพื่อลดความเสี่ยง
และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการชําระเงิน อันจะเปนประโยชนตอ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ
(2) สนับสนุนการพัฒนาระบบการชําระเงินของภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ ใหระบบ
การชําระเงินของประเทศเปนเอกภาพกอใหเกิดประสิทธิภาพตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม และ
สนับสนุนใหกลไกตลาดเปนตัวกําหนดราคาคาบริการในอัตราทีเ่ หมาะสม
(3) กํากับ ดูแลระบบการชําระเงินทั้งที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการเอง
และที่ภาคเอกชนเปนผูใหบริการใหมีความสะดวกปลอดภัย และมีมาตรฐานสอดคลองกับทิศทาง
ในการพัฒนาระบบการชําระเงินที่เปนสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยใหสามารถรองรับการ
แขงขันและการเปลี่ยนแปลงของภาวะการเงินและการลงทุนระหวางประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับสากล
การดําเนินการตามแนวนโยบายขางตน นอกจากธนาคารแหงประเทศไทยจะมีฐานะ
เปนสมาชิกผูใชระบบการชําระเงินแลว ยังมีบทบาทสําคัญในอีก 3 ฐานะ คือ
(1) ในฐานะผูใหบริการระบบการชําระเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะผูรักษาบัญชีเงินฝากของธนาคารและสถาบัน
การเงิน ทําหนาทีเ่ ปนผูใ หบริการชําระดุลระหวางธนาคาร และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในระบบการ
ชําระเงินโดยรวมของประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดพัฒนาและใหบริการระบบการชําระเงิน
อิเล็กทรอนิกสในระยะแรก 4 ระบบ ดังนี้
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ระบบ

ลักษณะของบริการ

เริ่มดําเนินการ

BAHTNET

การโอนเงินรายใหญระหวางสถาบันการเงิน
โดยมีผลการโอนทันที

24 พฤษภาคม 2538

เช็คตางจังหวัด

การชําระดุลการหักบัญชีเช็คตางจังหวัด

24 พฤษภาคม 2539

ECS

การหักบัญชีเช็คทางอิเล็กทรอนิกส ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

16 กรกฎาคม 2539

Media Clearing การหักบัญชีสําหรับการชําระเงินรายยอย
ระหวางธนาคาร

16 มกราคม 2540

นอกจากจะใหบริการระบบตาง ๆ ดังกลาวขางตนแลว ธนาคารแหงประเทศไทย
ยังมุงหมายที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพิ่มประเภทบริการ และ
ขยายการใหบริการทั้งในดานพื้นที่และผูใชบริการ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ
และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานธุรกิจและเทคโนโลยี
(2) ในฐานะผูดูแลระบบการชําระเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาที่ดูแลระบบการชําระเงิน โดยกํากับควบคุม และ
ใหคาแนะนํ
ํ
า เพื่อใหระบบการชําระเงินมีลักษณะ ดังนี้
• มีความเสี่ยงนอยที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งความเสี่ยงประเภท Systemic Risk
• มีความเปนธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
• มีประสิทธิภาพ คือมีความสะดวกรวดเร็ว มีคาใชจายในการชําระเงินตํามี
่ ผล
ถูกตองแนนอน และมีลักษณะยืดหยุนตามภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
• มีสื่อที่หลากหลาย ใหผูใชบริการสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม
การดูแลดังกลาวขางตน ดําเนินการโดย
• สนับสนุนใหสถาบันการเงินเปลี่ยนมาใชการชําระเงินแบบ RTGS แทน Net
Settlement สําหรับธุรกรรมบางประเภททีม่ คี วามเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง
ในระบบ
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• กําหนดระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ความเปนระเบียบเรียบรอย
ในการใชระบบของสมาชิก สรางความมั่นใจแกประชาชนและคุมครอง
ผูบ ริโภค เชน ระเบียบการใชบริการระบบการชําระเงินตาง ๆ แนวทางในการ
ใหบริการชําระเงินอยางเปนธรรมกับลูกคา สิทธิและหนาที่ระหวางผูให
บริการชําระเงินและลูกคา และเมื่อมีการกําหนดกฏเกณฑแลวก็ตองมีการ
กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนั้น
• ผลักดันใหมีการออกกฎหมายที่จําเปน เพือ่ เปนโครงสรางพืน้ ฐานแกระบบ
การชําระเงิน
• ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาระบบการชําระเงินของภาครัฐและภาค
เอกชน ทั้งในลักษณะการใหคาแนะนํ
ํ
า การรวมเปนคณะทํางาน การกําหนด
กฎเกณฑทเ่ี อือ้ ตอการพัฒนาระบบ และอื่น ๆ ที่พึงดําเนินการโดยอยูบ น
หลักการสนับสนุนการแขงขันและกลไกตลาด
• ดูแลเมือ่ เกิดกรณีพพิ าท หรือการรองเรียนจากประชาชน
(3) ในฐานะผูสนับสนุนอํานวยความสะดวก (Facilitator)
จากการทีเ่ ทคโนโลยีกา วหนาอยางรวดเร็ว และมีการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
กับระบบการชําระเงินและสื่อการชําระเงินประเภทใหม ๆ พัฒนาการดังกลาวนํามาซึ่งความสะดวก
และทันสมัย เปดโอกาสทางการคาและเพิ่มธุรกรรมทางการเงินที่ทวีความซับซอนยิ่งขึ้น ธนาคาร
แหงประเทศไทยในฐานะผูสนับสนุนในการกําหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาระบบการชําระเงิน
ของประเทศไดประสานงานกับภาครัฐและเอกชนอยางใกลชิด เพือ่ ดูแลใหธรุ กรรมตาง ๆ ที่กําลัง
พัฒนาอยูมีความสอดคลองซึ่งกันและกัน และรองรับกับระบบการเงินของประเทศ โดยศึกษาความ
เปนไปไดทภ่ี าคเอกชนจะออกเงินอิเล็กทรอนิกส ประชุมหารือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อทํา
ความตกลงรวมกันในเรือ่ งมาตรฐานตาง ๆ ของระบบ เชน มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานของขอ
มูลเพื่อใหมีความเชื่อมโยงกันของธุรกรรมทางการคากับธุรกรรมทางการเงิน สามารถใชขอมูลชุด
เดียวกันได เพือ่ ทํา Clearing และ Settlement ของวงธุรกรรมทางการเงินประเภทตาง ๆ ใชเครือ่ งมือ
และอุปกรณรวมกันและมีความเปนสากลเอื้อตอการพัฒนาระบบตาง ๆ ตอไป
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6.2 ปญหาและอุปสรรคในระบบการชําระเงินปจจุบัน
การพัฒนาระบบการชําระเงินของประเทศตามแนวนโยบายดังกลาวขางตน โดยการ
พัฒนาระบบการโอนเงินรายใหญ ระบบการหักบัญชีเช็คและการโอนเงินรายยอยทางอิเล็กทรอนิกส
เพือ่ เปนโครงสรางพืน้ ฐานทางการเงินใหรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศนัน้ จากการ
ติดตามและศึกษาพฤติกรรมการใชสอ่ื การชําระเงินประเภทตาง ๆ พบวายังไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของการพัฒนาระบบ กลาวคือ
(1) ความนิยมในการถือเงินสดของประชาชนยังมิไดลดลง โดยมีอตั ราสวนเงินสด
ในมือประชาชนตอปริมาณเงินสูงกวารอยละ 70 และในชวงที่เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญ
เติบโตสูง ปริมาณธนบัตรออกใชมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 10 ตอป แตการจัดการเกีย่ วกับ
เงินสดมีตนทุนคอนขางสูงทั้งในการผลิต เก็บรักษา ขนยาย และทําลาย นอกจากนัน้ ยังมีขดี จํากัด
ในการผลิตและนําออกใช รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงตอการสูญหายหรือปลอมแปลง
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินยังคงใชเช็คในการชําระเงินมูลคาสูงระหวางกัน
เปนเหตุใหยอดเงินทีเ่ กีย่ วของในการชําระดุลเมือ่ สิน้ วันมีจานวนเงิ
ํ
นสูง หากมีธนาคารสมาชิก
บางรายขาดสภาพคลองไมสามารถหาเงินมาชดเชยภาระการขาดดุลของตน จะมีผลกระทบตอเนือ่ ง
เปนวงกวางและกระทบผูใชเช็ครายยอยจํานวนมาก โดยในระหวางป 2540 – 2541 เช็คมูลคาสูง
เกินกวาฉบับละ 100 ลานบาท มีจํานวนประมาณรอยละ 0.5 (ประมาณ 1,000 ฉบับตอวัน) แตมีมูลคา
รวมกันสูงกวารอยละ 80 ของมูลคาเช็คทั้งหมด (คิดเปนมูลคาประมาณ 344,000 ลานบาทตอวัน)
ในขณะที่การโอนเงินระหวางสถาบันการเงินในระบบบาทเนตซึ่งเปน RTGS มีมูลคาเฉลี่ยประมาณ
วันละ 13,000 ลานบาท
(3) การเรียกเก็บเงินตามเช็คขามเขตสํานักหักบัญชีใชเวลานาน โดยการเรียกเก็บเงิน
ตามเช็คจังหวัดเดียวกันแตตา งอําเภอตองใชเวลาประมาณ 3 – 7 วัน และเช็คที่เรียกเก็บขามจังหวัด
ตองใชเวลา 7 – 15 วัน ธนาคารแหงประเทศไทยไดสนับสนุนการจัดตั้งสํานักหักบัญชีในระดับ
จังหวัดเพือ่ ใหเช็คตางอําเภอในจังหวัดเดียวกัน สามารถเรียกเก็บไดในวันเดียว แตขณะนี้ยังดําเนินการ
ไดไมทั่วประเทศ และสําหรับเช็คขามเขตสํานักหักบัญชีจังหวัด ธนาคารสมาชิกยังใชวิธีสงเช็คไปให
สาขาธนาคารผูจายตรวจและตัดบัญชี ซึ่งตองใชเวลาประมาณ 6 วันทําการ
(4) ผูใหบริการสื่อการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสในรูปบัตรพลาสติก เชน บัตรเครดิต
และบัตรเดบิต ยังขาดความรวมมือในการใชเครือ่ งอานบัตรรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
สวนหนึง่ เปนปญหาจากการแขงขันและผลประโยชนตอ เนือ่ งจากการใชบตั ร รวมทัง้ มีปญ
 หาดาน
มาตรฐานทางเทคนิคที่ยังมีความแตกตางกันอยูบาง
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(5) ปจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ขณะที่การ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อใหรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองใชเวลา จึงอาจเกิดความเสี่ยงและ
ความไมเปนธรรมแกผูเกี่ยวของ

6.3 แนวทางในการแกปญ
 หา
(1) ศึกษาและพัฒนาสื่อการชําระเงินรูปแบบใหม ๆ เพื่อสงเสริมใหมีการใชสื่ออื่น
ทดแทนการใชเงินสด ใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยคํานึงถึงตนทุนและ
คาใชจายในการดําเนินการซึ่งไมสูงจนเกินไป
(2) ทําความตกลงรวมกับธนาคารสมาชิกระบบบาทเนตเพื่อนําธุรกรรมมูลคาสูง
ระหวางธนาคาร เชน การคาเงินตราตางประเทศ การกูย มื ระหวางธนาคารและการโอนเงินตามคําสั่ง
ของผูมีถิ่นที่อยูในตางประเทศที่มีมูลคาสูงมาชําระกันในแบบ RTGS ในระบบบาทเนตแทนการ
ใชเช็ค
(3) ประสานงานจัดตั้งสํานักหักบัญชีระดับจังหวัดเพือ่ ใหเช็คทีเ่ รียกเก็บตางอําเภอ
ในจังหวัดเดียวกันสามารถทราบผลการเรียกเก็บและใชเงินไดภายในวันทําการถัดไป (One Day
Clearing) ใหครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในป 2542 เพือ่ ใหการเรียกเก็บเงินตามเช็คขามเขต
สํานักหักบัญชี สามารถใชระบบของสํานักหักบัญชีจงั หวัดเชือ่ มโยงการเรียกเก็บเงินใหไดผลเร็วขึน้
กวา 6 วันทําการ
(4) รวมกําหนดมาตรฐานสมารตการด และสนับสนุนใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปน
มาตรฐานรวมกัน เพื่อใหมีการใชเครื่องมือและเครือขายรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
(5) ใหความรวมมือกับสวนงานที่รับผิดชอบในการยกรางกฎหมายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหยอมรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสเปน
หลักฐานทางกฎหมายโดยสมบูรณ

6.4 แนวทางดําเนินการในระยะตอไป
(1) เพื่อสนับสนุนการทําธุรกิจและการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งภาคธุรกิจและภาครัฐ
ไดรวมกันสรางเครือขายและองคกรที่ทาหน
ํ าที่เปนตัวกลางในการรับสงขอมูล EDI ธนาคารแหง
ประเทศไทยเห็นความจําเปนที่จะประสานงานการใช Financial EDI เพือ่ การชําระเงินตามความ
ตองการของภาคธุรกิจ โดยจะศึกษาวางระบบรวมกับธนาคารพาณิชย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดการใช EDI อยางครบวงจรตอไป
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บทบาทของธนาคารแหงประเทศไทยในระบบการชําระเงิน

(2) สนับสนุนใหธนาคารสมาชิกใชเทคโนโลยีเพื่อลดระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน
ตามเช็ค เชน เทคโนโลยีการสงภาพเช็คหรือลายเซ็น (Image) ออนไลน ทดแทนการขนสงเช็ค
ระหวางทองถิ่น ซึ่งจะชวยใหการเรียกเก็บเช็คขามเขตสํานักหักบัญชีทราบผลในวันเดียวกันได
(3) ระบบการสงมอบและชําระราคาตราสารหนีภ้ าครัฐในปจจุบนั แมวาจะเปน
การสงมอบพรอมชําระราคา (DVP) แลวก็ตาม แตสมาชิกยังไมสามารถทํารายการดวยตนเองผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสได จึงอาจยังไมสามารถรองรับธุรกรรมจํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะนี้เมื่อทางการมีความจําเปนตองออกพันธบัตรจํานวนมากเพือ่ ระดมทุน
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศและเพื่อใชในการแกไขปญหาสถาบัน
การเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดพยายามที่จะพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ภาครัฐดวยการปรับปรุงแกไขวิธีการและกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนเรงรัดการพัฒนา
ระบบงานสงมอบและชําระราคาหลักทรัพยดังกลาวในระบบบาทเนต 2 ใหสามารถใชงานไดภายใน
ป 2543
นอกจากนี้ ในระยะตอไป จะมีการศึกษาความเปนไปไดในการที่จะเชื่อมโยง
ระบบการสงมอบและชําระราคาหลักทรัพย หรือเงินตราตางประเทศ (Payment versus Payment –
PVP) ระหวางประเทศในภูมิภาคนี้เชนเดียวกับที่บางประเทศในภูมิภาค เชน ฮองกง ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด ไดดาเนิ
ํ นการไปแลว ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาใหประเทศไทยเปนแหลงลงทุนที่สาคั
ํ ญ
แหงหนึง่ ของภูมภิ าคนีต้ อ ไปในอนาคต
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อภิธานศัพท
ATM
(เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต)ิ

Automated Teller Machine คือเครือ่ งอิเล็กทรอนิกสซง่ึ ใหบริการแก
ผูถ อื บัตร ATM โดยใชบตั รรวมกับ PIN (Personal Identification
Number) ในการทํารายการฝากหรือถอนเงินสด หรือบริการอืน่ ๆ เชน
การโอนเงิน การสอบถามยอดคงเหลือ การชําระคาสาธารณูปโภค
เปนตน

BAHTNET
(ระบบบาทเนต)

Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network คือ
เครือขายงานทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคารแหงประเทศไทย เพือ่
รับ-สงคําสั่งโอนเงินและขอความทางการเงินระหวางสถาบันที่มีบัญชี
เงินฝากกับ ธนาคารแหงประเทศไทย

BHC
(คอมพิวเตอรแมขายระบบ
บาทเนต)

BAHTNET Host Computer คือคอมพิวเตอรศนู ยกลางของระบบ
บาทเนตซึ่งติดตั้งอยูที่ธนาคารแหงประเทศไทย ทําหนาทีเ่ ชือ่ มตอ
ระหวางเครือ่ งคอมพิวเตอรของผูใ ชบริการ (WS) กับระบบบัญชี
เงินฝาก ของธนาคารแหงประเทศไทย

Book entry
(การโอนบัญชีหลักทรัพย)

เปนวิธีการโอนกรรมสิทธิห์ ลักทรัพยโดยบันทึกรายการผานบัญชี
รับฝากหลักทรัพย โดยไมตอ งมีการสงมอบตราสารแสดงกรรมสิทธิ์
ในตัวหลักทรัพย

B/C
(เช็คเรียกเก็บ)

Bill for Collection หมายถึงเช็คที่เรียกเก็บเงินขามสํานักหักบัญชี

Cash Dispenser
(เครือ่ งเบิกถอนเงินสด)

เครือ่ ง ATM ประเภทที่ใหบริการเบิกถอนเงินสดเพียงอยางเดียว
ไมมีบริการรับฝากเงินสด

Cheque
(เช็ค)

ตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาผูสั่งจาย สั่งใหธนาคารใชเงินจํานวนหนึง่
เมื่อทวงถามใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือใหใชตามคําสั่งของบุคคล
อีกคนหนึง่ อันเรียกวาผูร บั เงิน

Cheque Truncation
(การเรียกเก็บเงินโดยไมตอ งสง
ตัวเช็คไปใหสาขาเจาของ
บัญชี)

กระบวนการที่ธนาคารผูรับฝากเช็ค และ/หรือธนาคารผูจ า ยเงินตามเช็ค
ระงับการสงเช็คไปยังธนาคาร/ธนาคารสาขาผูจ า ยเงินเพือ่ การตรวจ
สอบความสมบูรณของเช็ค แตนาเทคโนโลยี
ํ
การถาย digital image
ของเอกสารหรือลายมือชือ่ ผูส ง่ั จายเพือ่ ใชในการตรวจสอบความ
สมบูรณของเช็ค

Clearing
(เคลียริง)

กระบวนการที่สถาบันการเงินนําขอมูลคําสั่งโอนเงินและ/หรือเอกสาร
สั่งจายเงินมาแลกเปลี่ยนกัน เพือ่ คํานวณหายอดสุทธิที่พึงชําระแกกัน
เพือ่ การชําระบัญชีระหวางกัน

Clearing System
(ระบบการหักบัญชีระหวาง
ธนาคาร)

ระบบที่เกี่ยวของกับการคัดแยกขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับการ
ชําระเงินเพือ่ คํานวณหายอดสุทธิที่พึงชําระระหวางกัน และการ
ชําระบัญชี

Code line
(แถบพิมพ)

แนวที่พิมพตัวเลขและเครื่องหมายพิเศษดวยหมึกที่มีสารแมเหล็ก
ซึ่งอยูระหวางแถบวางที่สูง 0.125 นิว้ จากขอบดานลางของตัวเช็ค
ตัวเลขที่พิมพแบงออกได 5 หมวด คือ หมายเลขเช็ค รหัสธนาคารสาขาธนาคาร หมายเลขบัญชี ประเภทเอกสาร และจํานวนเงิน

Credit Card
(บัตรเครดิต)

บัตรทีผ่ ถู อื บัตรไดรบั วงเงินสินเชือ่ จํานวนหนึง่ จากธนาคารผูอ อกบัตร
เพื่อใชชําระคาสินคาและบริการ หรือถอนเงินสด โดยธนาคารจะ
หักเงินหรือใหชาระเงิ
ํ นสินเชือ่ ดังกลาว ณ สิ้นคาบเวลาที่กําหนดไว
ยอดเงินคางชําระจะถูกคิดดอกเบี้ย

Credit Risk
(ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู
กรณีไมสามารถชําระหนี้ได)

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากคูกรณีไมสามารถชําระเงินเต็มจํานวน
ตามสัญญาเมือ่ ครบกําหนดชําระ

Credit Transfer
(การโอนเงินเขาบัญชี)

การโอนเงินทีก่ ระทําโดยผูจายเงินสงคําสัง่ โอนเงินใหธนาคารหักบัญชี
ของตน เพือ่ โอนเงินไปเขาบัญชีของผูร บั เงินทีธ่ นาคารของผูร บั เงิน

Daylight Overdraft
(วงเงินสินเชือ่ ระหวางวัน)

วงเงินสินเชือ่ ทีผ่ ใู ชสนิ เชือ่ จะตองชําระคืนภายในวันทําการเดียวกัน
สินเชือ่ ระหวางวันเปนเครือ่ งมือของธนาคารกลางทีจ่ ะอํานวยสภาพ
คลองใหแกสถาบันการเงินในระบบการโอนเงินแบบ Real Time Gross
Settlement
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Debit Card
(บัตรเดบิต)

บัตรทีใ่ ชเบิกเงินสดจากเครือ่ ง ATM หรือซื้อสินคาและบริการจาก
รานคาทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ ง EDC (Electronic Data Capture) โดยการหัก
ยอดเงินดังกลาวจากบัญชีเงินฝากของผูถือบัตรและโอนไปยังบัญชี
เงินฝากของรานคาผูร บั บัตรทันที

Debit Transfer
(การโอนเงินหักบัญชี)

การโอนเงินทีก่ ระทําโดยผูร บั เงินสงคําสัง่ โอนเงินโดยตนเองหรือ
ธนาคารของตนใหธนาคารของผูจ า ยเงินหักบัญชีของผูจ า ยเงินเพือ่
โอนเขาบัญชีของผูร บั เงิน

Decryption
(การถอดรหัสลับ)

การถอดขอความที่เขียนสลับที่กันหรือขอความที่เขารหัสลับใหเปน
ขอความเดิมที่สามารถอานเขาใจได

Digital Signature
(ลายมือชื่อดิจิตอล)

ชุดขอมูลที่ตอทายเอกสารอิเล็กทรอนิกส เปนรหัสเฉพาะ ทีเ่ ปรียบ
เสมือนลายมือชื่อที่เราลงกํากับอยูทายเอกสาร รับรองวาเราเปนเจาของ
เอกสารนัน้

Direct Credit

ขอตกลงลวงหนาในการโอนเงินของบัญชีของผูจ า ยเงินไปเขาบัญชีของ
ผูร บั เงิน เชน การจายเงินเดือน คาจาง เปนตน

Direct Debit

ขอตกลงลวงหนาใหหักบัญชีของผูจายเงินตามคําสั่งของผูรับเงิน
สําหรับคาใชจายประจําตาง ๆ เชน คาไฟฟา ประปา โทรศัพท เปนตน

DVP
(การสงมอบและชําระราคา
หลักทรัพยในเวลาเดียวกัน)

Delivery-versus-Payment คือวิธีการสงมอบและชําระราคาหลักทรัพย
ในเวลาเดียวกัน

ECHFEP

Electronic clearing house - Front end processor เปนเครือ่ ง
คอมพิวเตอรทท่ี าหน
ํ าที่เชื่อมโยงระหวางระบบงานของธนาคาร
สมาชิกกับศูนยหักบัญชีฯ เพือ่ การรับ/สงขอมูลเช็ค

ECS
Electronic Cheque Clearing System คือระบบการหักบัญชีเช็คระหวาง
(ระบบการหักบัญชีเช็คดวยวิธี ธนาคารโดยการใชเครือ่ งมือทางอิเล็กทรอนิกสในการอานขอมูลเช็ค
สงขอมูลไปยังศูนยหักบัญชีอิเล็กทรอนิกส การคํานวณดุลและการ
อิเล็กทรอนิกส)
ชําระดุล
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EDC
(เครื่องรับบัตร)

Electronic Data Capture คือเครือ่ งรับบัตรทีธ่ นาคารผูอ อกบัตรเครดิต
ติดตัง้ ทีร่ า นคารับบัตร เพือ่ ทําหนาที่อนุมัติหรือปฏิเสธการใชจายผาน
บัตรเครดิตของผูถ อื บัตร ซึง่ หากมีการติดตัง้ เครือ่ ง Pin Pad เพิ่มเขาไป
จะสามารถใชกับบัตรเดบิตและ Stored Value Card ไดดว ย

EFTPOS
(การโอนชําระเงิน ณ จุดขาย)

Electronic Funds Transfer at Point of Sale คือระบบการชําระเงิน
คาสินคาโดยใชบตั รเดบิต บัตรเครดิต บัตรเงินสด ผานทางเครือ่ ง
อิเล็กทรอนิกสที่ตั้งอยู ณ รานคาโดยใหหักเงินคาสินคาและบริการ
จากบัญชีเงินฝากของผูถ อื บัตร และโอนเขาบัญชีของรานคา

Electronic Banking
บริการที่ธนาคารจัดใหลูกคาสามารถทําธุรกรรมทางการเงิน สอบถาม
(บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส) ขอมูลดานการเงินของตนเอง และขอมูลอื่น ๆ โดยทีไ่ มตอ งไปติดตอ
ณ สํานักงานธนาคาร สือ่ ทีใ่ ชตดิ ตออาจอยูใ นรูปบริการธนาคารทาง
โทรศัพท (Telebanking) หรือคอมพิวเตอรสว นบุคคลเชือ่ มโยงกับ
เครือขายอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร โดยลูกคาจะไดรบั รหัสประจําตัว
ผูใ ชบริการซึง่ ระบบคอมพิวเตอรของธนาคารจะตรวจสอบความ
ถูกตองกอนจะใหผานเขาไปทํารายการ
Electronic Commerce
(การพาณิชยอเิ ล็กทรอกนิกส)

การทําธุรกิจผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน การซื้อขายสินคาและบริการ
ผานเครือขายอินเตอรเนต เปนตน

Electronic Money
(เงินอิเล็กทรอนิกส)

เงินทีบ่ รรจุอยูใ นสือ่ การชําระเงินประเภทบัตรพลาสติก หรือเงินที่
บรรจุอยูใ นระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งสื่อการชําระเงินประเภทอืน่ ๆ
โดยผูต อ งการเงินอิเล็กทรอนิกสตอ งจายเงินลวงหนาใหผอู อกเงิน
เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินอิเล็กทรอนิกสที่กําหนดจํานวนเงินไวแนนอน
เงินอิเล็กทรอนิกสนี้สามารถใชซื้อสินคาและบริการตามรานคาหรือ
สถานที่ที่ผูออกเงินกําหนด

Encryption
(การเขารหัสลับ)

การสลับทีข่ อ ความหรือการแทนทีข่ อ ความดวยรหัส เปนมาตรการ
สําหรับสงขาวสารหรือขอมูลที่ไมตองการใหผูอื่นที่ไมเกี่ยวของนําไป
ใชประโยชนหรือเขาใจความหมาย

Fault Tolerant

ระบบหรืออุปกรณทย่ี งั สามารถทํางานตอไปได แมจะมีสวนประกอบ
บางชิ้นหยุดทํางานหรือเกิดบกพรองขึน้
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FEDI

Financial Electronic Data Interchange การแลกเปลี่ยนขอมูลทางการ
เงินทีม่ มี าตราฐานรูปแแบของขอมูลโดยทางอิเล็กทรอนิกส

FEP

Front-end processor เครือ่ งคอมพิวเตอรทม่ี หี นาทีส่ อ่ื สารขอมูล
โดยเฉพาะ เปนตัวเชือ่ มโยงระหวางเครือ่ งคอมพิวเตอรขนาดใหญ
กับขายสายการจัดชองสื่อสาร จัดรูปขอมูลสําหรับสงผานสายสื่อสาร
ตลอดจนจัดลําดับกอนหลัง

Finality
(ผลสิน้ สุดของการโอนเงิน)

คือผลของการโอนเงินทีส่ น้ิ สุดลง และผูรับเงินสามารถใชเงินได
ทันทีโดยปราศจากเงือ่ นไข

Gridlock Resolution
กระบวนการจัดการคําสัง่ โอนเงินทีร่ ออยูใ น Queue เนือ่ งจากมีเงิน
ํ นการไดสําหรับทุกรายการที่มีการ
(กระบวนการจัดการคําสั่งโอน ในบัญชีไมเพียงพอ ใหดาเนิ
โอนเงินใหแกกันและกันในลักษณะเปนวงรอบและมีเงินเพียงพอ
เงินทีอ่ ยูใ น Queue)
ที่จะดําเนินการ
Gross Settlement

โอนเงินทีก่ ระทําทีละรายการ มีผลทันทีถาผูสั่งโอนมีเงินในบัญชี
เพียงพอในการสั่งจาย

ILF
(วงเงินสภาพคลองระหวาง
วัน)

Intraday Liquidity Facility คือวงเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทย
พิจารณาใหแกสมาชิกบาทเนต กรณีที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ของสถาบันผูสั่งโอนมีเงินไมเพียงพอ เพือ่ ใหคําสัง่ โอนเงินสามารถ
ดําเนินการได โดยวงเงินดังกลาวจะเปนสวนหนึง่ ของวงเงินจาก
หนาตางเงินกู (Loan Window)

MAC

Message Authentication Code เปนรหัสในการควบคุมความปลอดภัย
ของขอมูลทีร่ บั -สงผานสายสื่อสาร เพือ่ ใชรบั รองหรือยืนยันวาเปน
ขอมูลที่สงมาจากบุคคลหรือองคกรที่ถูกตอง และขอมูลไมถูกเปลี่ยน
แปลงแกไขระหวางทาง

Media Clearing
(ระบบการโอนเงินรายยอย)

ระบบการเรียกเก็บหรือชําระเงินรายยอยระหวางลูกคาที่มีบัญชีอยู
ตางธนาคาร โดยมีขอตกลงลวงหนา มีงวดการชําระเงินทีแ่ นนอน
และมีปริมาณรายการมาก ดําเนินการบันทึกขอมูลคําสัง่ โอนเงินใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เทปแมเหล็ก แผนจานแมเหล็ก ลูกคาสามารถ
ไดรบั เงินทันที เมือ่ ธนาคารผูร บั และผูจ า ยเงินไดโอนเงินและชําระดุล
ระหวางกัน
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MFT
Multilateral Funds Transfer คือการหักและนําเงินเขาบัญชีทเ่ี กีย่ วของ
(การชําระดุลการหักบัญชีผาน พรอมกันหลาย ๆ บัญชี ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งในระบบบาทเนต
ที่ใชในการชําระดุลหักบัญชีระหวางธนาคาร
ระบบบาทเนต)
MICR
(ขอมูลหมึกแมเหล็ก)

Magnetic Ink Character Recognition เปนวิธกี ารทีเ่ ครือ่ ง
อิเล็กทรอนิกสจะอานตัวอักษรหรือตัวเลขทีพ่ มิ พไวดว ยหมึกชนิด
พิเศษ โดยทั่วไปใชพิมพตัวอักษรดังกลาวไวที่แถบเฉพาะบนเช็ค
เพือ่ สะดวกในการใชเครือ่ งจักรอาน คัดแยกเช็ค และประมวลผล
ในการหักบัญชีเช็ค

MIS
Message Input Service คือบริการในระบบบาทเนตทีจ่ ดั เตรียมใหกบั
( การทํารายการโอนเงินแทนผู ผูใชบริการในกรณีที่คอมพิวเตอรลูกขายหรือสายสื่อสารของผูใช
บริการขัดของ โดยผูใชบริการสามารถสงคําสั่งใหธนาคารแหง
ใชบริการ)
ประเทศไทยดําเนินการแทน
Netting
(การหักกลบลบหนีห้ ายอด
สุทธิ)

เปนขอตกลงการหักบัญชีระหวางสถาบันการเงิน โดยนํารายการ
ตาง ๆ มาหักกลบกันเปนดุลสุทธิของแตละสถาบัน ณ. ชวงเวลาใด
เวลาหนึง่ วาสถาบันการเงินใดเสียดุลหรือไดดลุ โดยจะชําระกัน
ตามยอดสุทธิดังกลาว

Net Settlement
(การชําระเงินแบบหักกลบลบ
กัน, การชําระเงินแบบหายอด
สุทธิ)

เปนการเก็บคําสัง่ โอนเงินไวจนถึง ณ เวลาที่กาหนด
ํ
แลวจึงหายอด
สุทธิเพื่อนํามาทําการชําระดุลระหวางกัน

One-day clearing
(การเคลียริงภายในหนึง่ วัน)

เปนระบบการหักบัญชีระหวางธนาคารที่การแลกเปลี่ยนเช็ค การชําระ
ดุลระหวางธนาคาร และการบันทึกบัญชีลูกคา เกิดขึน้ ในวันเดียวกัน

ORFT

Online Retail Funds Transfer คือระบบการโอนเงินรายยอยขาม
ธนาคารแบบออนไลน
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PAD
(การหักเงินจากบัญชีโดยมีขอ
ตกลงลวงหนา)

Pre-Authorized Debit Transfer การโอนเงินประเภทหนึง่ ในระบบ
บาทเนต ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยเทานั้นที่สงคําสงนี้ได เพือ่
หักเงินจากบัญชีของสมาชิกบาทเนต เขาบัญชีของธนาคารแหงเทศไทย
โดยมีขอตกลงลวงหนา

PIN
(เลขรหัสประจําตัว)

Personal Identification Number คือเลขรหัสเฉพาะของเจาของบัญชี
และเจาของบัตร ใชในการแสดงตนเพื่อเขาทํารายการตาง ๆ เกี่ยวกับ
บัญชีของตนผานเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส

Pre-authorized
(การโอนเงินตามคําสั่งลวง
หนา)

การโอนเงินที่ลูกคาและธนาคารพาณิชยมีขอตกลงระหวางกันลวงหนา
ในการจายเงินไปเขาบัญชีของผูร บั เงิน (Direct Credit) หรืออนุญาต
ใหหักบัญชีตามคําสัง่ ของผูร บั เงิน (Direct Debit)

Prepaid Card
(บัตรชําระเงินลวงหนา)

บัตรชําระเงินลวงหนา คือบัตรทีผ่ ถู อื บัตรไดจา ยเงินลวงหนา ใหแก
ผูอ อกบัตร แลวจึงนําบัตรไปชําระคาสินคาหรือบริการ ซึ่งโดยมาก
จะเปนสินคาที่มีมูลคาไมมากนัก เชน การใชชาระค
ํ าโทรศัพท
สาธารณะ เปนตน โดยมูลคาเงินในบัตรจะลดลงเรือ่ ย ๆ ตามการใช
จนกระทั่งหมดมูลคา

PVP

Payment Versus Payment เปนการโอนเงินเพือ่ การแลกเปลีย่ นระหวาง
เงินสองสกุลใหมีผลพรอมกัน

Queuing Mechanism
(ระบบการจัดการเกี่ยวกับ
ลําดับคําสัง่ การโอนเงิน)

กระบวนการในการจัดการกับคําสั่งโอนเงินที่ไมสามารถดําเนินการได
ไวในระบบชั่วคราวจนกวาบัญชีจะมีเงินเพียงพอที่จะดําเนินการตาม
คําสัง่ โอนเงินนัน้ โดยระบบจะจัดลําดับคําสั่งโอนเงินตามหลักเกณฑ
ที่ผูสั่งโอนกําหนด

RTGS
(การชําระเงินแบบมีผลทันที)

Real Time Gross Settlement คือระบบการโอนเงินทีม่ ผี ลเสร็จสิน้
ในทันทีที่ไดรับคําสั่ง โดยมีเงือ่ นไขวาผูส ง่ั โอนจะตองมีเงินในบัญชี
หรือไดรบั สินเชือ่ เพียงพอทีจ่ ะโอนเงินตามคําสั่งได

Scripless
(หลักทรัพยทไ่ี มมตี ราสาร)

หลักทรัพยประเภทที่ไมมีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิ์
แตจะบันทึกรายการฝากถอนไวในบัญชีรับฝากหลักทรัพย
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Securities Depository
(สถาบันรับฝากหลักทรัพย)

สถาบันรับฝากหลักทรัพย และใหบริการโอนหลักทรัพยโดยการ
บันทึกในบัญชี การสงมอบตราสาร นอกจากบริการโอนหลักทรัพย
แลวยังสามารถใหบริการจับคูการซื้อขายหลักทรัพย (transactions
matching) การหักบัญชี (clearing) และการชําระบัญชี (settlement) ดวย

Settlement
(การชําระเงินหรือการชําระ
บัญชี)

การดําเนินการชําระเงินหรือการปลดภาระหนีส้ นิ ระหวางคูก รณีตง้ั แต
สองฝายหรือมากกวา โดยปรกติจะหมายถึงการชําระเงินระหวาง
ธนาคาร

Settlement Risk
(ความเสี่ยงดานการชําระเงิน)

ความเสี่ยงในระบบการชําระเงิน เนื่องจากคูกรณีบางรายไมสามารถ
ชําระหนีต้ ามภาระของตนได อาจมีสาเหตุมาจากปญหาดานเครดิต
และ/หรือการขาดสภาพคลอง

Smart Card
(บัตรสมารตการด)

บัตรพลาสติกที่มีแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Integrated Circuit) หรือ
ที่เรียกวาไมโครชิพฝงอยู ไมโครชิพดังกลาวจะมีหนวยความจํา
หรือหนวยประมวลผล ทําหนาที่ในการอานและคํานวณผล รวมทัง้
สามารถบันทึกขอมูลเพื่อใชงานไดหลายวัตถุประสงค เชน บัตร
โทรศัพท บัตรเงินสด และบัตรสุขภาพ เปนตน

S.W.I.F.T
(สวิฟท)

ระบบสือ่ สารดานการเงินระหวางธนาคารผานระบบคอมพิวเตอร
ทีม่ เี ครือขายเชือ่ มโยงทัว่ โลก ใหบริการโดย Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication

Systemic Risk
(ความเสี่ยงในระบบที่เปนลูก
โซ)

ผลกระทบแบบลูกโซอันเนื่องมาจากการที่สถาบันการเงินใดสถาบัน
การเงินหนึ่งไมสามารถชําระคืนหนี้ไดเมื่อถึงกําหนด สงผลกระทบให
สถาบันการเงินอื่น ๆ ในระบบไมสามารถชําระหนี้คืนเมื่อถึงกําหนด
ดวย

Thaiclear
(ระบบงานไทยเคลียประกอบ
ดวย ECS และ Media
Clearing)

ระบบเครือขายเพื่อการหักบัญชีระหวางธนาคารดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส สําหรับรายการโอนเงินจํานวนเล็กนอยซึ่งเกิดขึ้นเปน
ประจํา และการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหวางธนาคาร

WS
(คอมพิวเตอรลูกขาย)

Workstation Subsystem คือเครือ่ งคอมพิวเตอรทท่ี ําการเชื่อมโยงกับ
ศูนยคอมพิวเตอรบาทเนต (BHC) เพือ่ ทําการรับและสงขอมูลตาง ๆ
ในระบบบาทเนต
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