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บทนำ  

แผนกลยุทธ์ระบบกำรช ำระเงินฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2562-

2564) ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรระบบกำร
ช ำระงิน (กรช.) และคณะกรรมกำรขับเคล่ือนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ National e-Payment โดยธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) จะด ำเนินกำรขับเคล่ือนแผนงำนผ่ำนควำม
ร่วมมือกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สมำคม
ธนำคำรไทย (TBA) สมำคมธนำคำรนำนำชำติ (AIB) สมำคม
สถำบันกำรเงินของรัฐ (GFA) สมำคมกำรค้ำผูใ้ห้บริกำร
ช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) หน่วยงำนภำครัฐ 
และภำคธุรกิจ ซ่ึงจะท ำใหส้ำมำรถผลกัดนัแผนงำนให้บรรลุ
วตัถุประสงคไ์ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ส ำนักงำนระบบกำรช ำระเงิน (Payment System 

Office : PSO) สมำคมธนำคำรไทย จัดตั้ ง ข้ึนด้วยมติ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2557 เพ่ือท ำหน้ำท่ี
ขบัเคล่ือนกำรปฏิบติัตำม Payment System Roadmap กำร 
Monitor Industry และแนวโน้มของเทคโนโลยี โดยมี
วิสัยทัศน์เพ่ือเสนอแนะทิศทำง และผลักดันกำรพฒันำ
ระบบกำรช ำระเงินใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ระบบกำร
ช ำระเงิน และไดร่้วมด ำเนินกำรผลกัดนักำรช ำระเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Payment ของธนำคำรให้มี
กำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองตำมกำรเแผนกำรด ำ เ นินงำนปี 
2564 ส ำนัก ง ำน ระบบกำรช ำ ระ เ งิน ค โดยค ำนึงถึง
ควำมมัน่คงปลอดภยัและไดม้ำตรฐำนสำกล ซ่ึงจะเห็นได้
ว่ำส ำนักงำนระบบกำรช ำระเงินได้ร่วมมือกับธนำคำร
สมำชิกและภำครัฐมำอยำ่งต่อเน่ือง 

ในปี 2563 ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ได้เร่ิมเข้ำมำในประเทศไทย
ตั้งแต่ช่วงตน้ปี ส่งผลให้ในปี 2563 ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน 
รวมถึงภำคประชำชนหนัมำใชโ้ครงสร้ำงกำรช ำระเงินแบบ  

Digital Payment มำกยิ่งข้ึน สำเหตุหลักท่ีส ำคัญคือกำรท่ี
ประชำชนตอ้งเปล่ียนวิถีในกำรด ำรงชีวิตให้เป็นรูปแบบวิถี
ใหม่ (New normal) มีกำรปรับตัวเพ่ือรับกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบนั กำรท ำธุรกรรมหรือกำรช ำระเงินในรูปแบบ Digital 

Payment จึงได้เข้ำมำมีบทบำทอย่ำงมำกเพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกให้ทุกภำคส่วนรวมถึงเพ่ือใชใ้นกำรกระตุน้เศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยจะเห็นไดจ้ำกหลำยโครงกำรของภำครัฐ โดย
เร่ิมตั้งแต่กำรคืนภำษีบุคคลธรรมดำและกำรคืนเงินภำษีนิติ
บุคคลผ่ำนบริกำรระบบพร้อมเพย ์กำรใชร้ะบบภำษีหัก ณ ท่ี
จ่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax : e-WHT) รวมถึงกำร
จ่ ำยเงินเยียวยำของทำงภำครัฐ  ท ำให้ ปี  2563 มีกำร
ปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบธุรกิจเป็นอิเล็กทรอนิกส์มำกข้ึน
เพ่ือให้ธุรกิจสำมำรถด ำเนินกำรท ำธุรกรรมไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
ช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ และช่วยป้องกนักำร
แพร่ระบำดของ COVID-19  จึงเห็นไดว้่ำรูปแบบกำรช ำระ
เงินของไทยได้มีกำรเปล่ียนแปลงไปสู่กำรช ำระเงินแบบ 
Digital Payment อยำ่งชดัเจน 

ส ำนกังำนระบบกำรช ำระเงินไดมุ่้งเน้นในกำรพฒันำ
สนับสนุนให้มีบริกำรทำงกำรเงิน และกำรช ำระเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์อย่ำงต่อเน่ือง ทั้งภำครัฐ ภำคธุรกิจ และภำค
ประชำชน โดยมีโครงกำรท่ีร่วมขับเคล่ือนท่ีส ำคัญ เช่น 
โครงกำรจัดท ำมำตรฐำน API ส ำหรับกำรให้บริกำรทำง
กำรเงินดิจิทลั (API Standard for Digital Financial Services) 

โครงกำรมำตรฐำน Thai Standard Chip Card โครงกำร
จดัสร้ำง Smart Financial Infrastructure Platform for Business 

โครงกำรพฒันำระบบกำรช ำระเงินและกำรน ำส่งขอ้มูลกำร
ช ำระเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับมำตรกำรของ
ภำครัฐ อีกทั้งยงัไดมี้กำรพฒันำกำรเช่ือมโยงไปต่ำงประ เทศ 
ในรูปแบบ QR Code  และรูปแบบ Remittance 
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ส ำนกังำนระบบกำรช ำระเงินไดต้ั้งเป้ำหมำยในปี 2563 ท่ีจะผลกัดนัให ้Digital Payment มี
กำรขยำยตวัและพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองภำยใตก้ำรด ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ มีตน้ทุนท่ีเหมำะสม 
และมีควำมปลอดภยัสูง โดยค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรของผูใ้ชบ้ริกำร ไดร่้วมผลกัดนัโครงกำรท่ี
ส ำคญัในปี 2563 ดงัน้ี 

 

1 
ขบัเคล่ือนมำตรฐำน ISO 20022 

(ภำยใต ้Payment System Roadmap 4) 
6 

กำรจดัท ำมำตรฐำน API ส ำหรับกำร
ใหบ้ริกำรทำงกำรเงินดิจิทลั (API Standard 

for Digital Financial Services) 

2 
กำรพฒันำ QR Payment ในรูปแบบ  
Customer presented QR (B-scan-C)   

7 

พฒันำระบบกำรช ำระเงิน และกำรน ำส่ง
ขอ้มูลกำรช ำระ เงินผำ่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์
เพื่อรองรับมำตรกำรของภำครัฐ 

3 
กำรพฒันำกำรเช่ือมโยงไปต่ำงประเทศ  
ในรูปแบบ QR Code 

8 

กำรยำ้ยระบบ ICAS จำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ให ้NITMX ด ำเนินกำรในปี 
2565 

4 
กำรพฒันำกำรเช่ือมโยงไปต่ำงประเทศ  
ในรูปแบบ Remittance 

9 
โครงกำรมำตรฐำน Thai Standard Chip 

Card 

5 
กำรจดัสร้ำง Smart Financial 

Infrastructure Platform for Business 
10 

Payment Industry Collaboration 

Alignment 
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เป็นกำรผลกัดนักำรพฒันำและเปิดให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ โดยใชม้ำตรฐำนขอ้ควำม ISO 20022 

โดยไดจ้ดัตั้งหน่วยงำนควำมร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในระบบกำรช ำระเงิน เพื่อเสนอแนะทิศทำงและผลกัดนั
กำรพฒันำระบบกำรช ำระเงิน โดยศึกษำรูปแบบกำรจดัตั้งท่ีเหมำะสม ไดแ้ก่ องค์ประกอบของคณะกรรมกำร 
รูปแบบสมำชิก ท่ีครอบคลุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่มต่ำง ๆ รวมถึงบทบำทหนำ้ท่ี เป็นตน้ 

  การจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานการช าระเงินของประเทศไทย 

➢ ร่วมกบัธนำคำรแห่งประเทศไทย และธนำคำรพำณิชยพ์ิจำรณำกฎเกณฑ ์บทบำท และปรับปรุงกำรใหบ้ริกำร
ของระบบในปัจจุบนั 

• Retail Payment (C-to-C, C-to-Biz, C-to-Gov, Biz-to-Biz) เช่น บริกำร PromptPay, Cross-bank Bill 

Payment, Request-To-Pay, Thai QR payment 

• Bulk Payment (Biz-to-C, Biz-to-Biz, Biz-to-Gov, Gov-to-Biz, Gov-to-C) บริกำร เช่น Bulk payment 

(Same Day) Bulk payment (Next Day), PromptPay Bulk payment 

• Large Value Payment บริกำร Third party BAHTNET 

➢ ร่วมกบัธนำคำรแห่งระเทศไทย และธนำคำรพำณิชยพ์ิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำบริกำรต่อยอด และ
กำรใชม้ำตรฐำนขอ้ควำม ISO 20022 

➢ ร่วมกบัธนำคำรแห่งประเทศไทย ก ำหนดแนวทำงจดักำร settlement risk ส ำหรับกำรพิจำรณำปรับเพิ่มวงเงิน
ทั้งดำ้น Retail Payment และ Bulk Payment 

  ปัจจัยในการพจิารณา 

1.  ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย (Target users) 
2.  ขอบเขตกำรใหบ้ริกำร โดยค ำนึงถึง scale, performance, cost ของกำรดูแล และกำรพฒันำต่อยอด 

3.  Functionality & Operation 

• วงเงินกำรโอน 

• Real-time VS. Batch or Near Real-time 

• ขอ้มูลท่ีตอ้งกำรใช ้(message standard ISO 20022) 
4.  Settlement model 

 

1.  ขับเคลื่อนมาตรฐาน ISO 20022  

(ภายใต้ Payment System Roadmap 4) 



 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 2563 

สำนักงานระบบการชำระเงิน  สมาคมธนาคารไทย  

4 

 

 

 

เพื่อสร้ำง Ecosystem ให้ Digital Payment เป็นทำงเลือกหลกัในกำรช ำระเงินภำยใตแ้ผนกลยุทธ์ระบบกำร
ช ำระเงิน ฉบับท่ี 4 ปี 2562-2564  ด้วยระบบท่ีมีประสิทธิภำพ ปลอดภัย ต้นทุนต ่ำ ตรงกับควำมต้องกำรของ
ผูใ้ช้บริกำร รองรับนวตักรรม และพร้อมเช่ือมโยงต่ำงประเทศ จึงไดมี้กำรจดัตั้งคณะกรรมกำรขบัเคล่ือน ทั้งกำร
พฒันำและส่งเสริมกำรใช ้ISO 20022 (Interoperable Infrastructure) และผลกัดนักำรบูรณำกำรขอ้มูลกำรช ำระเงิน 
(Information) ทั้งน้ี มีตวัแทนจำกองคก์รต่ำง ๆ ไดแ้ก่ ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมำคมธนำคำรไทย (TBA) 

สมำคมธนำคำรนำนำชำติ (AIB) สมำคมสถำบนักำรเงินของรัฐ (GFA) สมำคมกำรคำ้ผูใ้ห้บริกำรช ำระเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (TEPA) สภำหอกำรคำ้ไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สมำคมฟินเทค กรมบญัชีกลำง 
กรมสรรพำกร ส ำนักงำนพฒันำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ธนำคำรพำณิชยไ์ทย บริษทั เนชัน่แนล ไอ
ทีเอม็เอ๊กซ์ จ ำกดั (NITMX) ท่ีมีบทบำทหนำ้ท่ี ใหค้ ำแนะน ำและเสนอแนวทำงด ำเนินกำร และสนบัสนุนใหเ้กิดกำร
ประสำนควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรทบทวนควำมเหมำะสม และเสนอแนะปรับปรุงแผนให้
สอดคลอ้งกบับริบทท่ีเปล่ียนไป โดยมีคณะท ำงำนดำ้นต่ำง ๆ ศึกษำและก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำ ก ำหนดแผน
และติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนครอบคลุมงำน 3 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้น Business Rules ดำ้น Law and Regulations 

ดำ้นเทคนิค เน่ืองดว้ยมำตรฐำนขอ้ควำม ISO 8583 มีขอ้จ ำกดัต่อกำรพฒันำต่อยอดนวตักรรม ท่ียงัขำดมำตรฐำน
กลำงท่ีจะเช่ือมโยง e-Business แบบครบวงจร (end-to-end) 

 

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจำกกำรใช้มำตรฐำนขอ้ควำม ISO 20022 จะท ำให้มีโครงสร้ำงขอ้มูลต่อยอดบริกำรได้
หลำกหลำย รองรับกำรส่งขอ้มูลท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของภำคธุรกิจ ส่งเสริมในกำรเช่ือมโยงแบบ
สำกล ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรท ำธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ 

  การด าเนินงานโครงการ 

1)  ก ำหนดขอบเขตกำรใชก้บัระบบและบริกำรช ำระเงิน และขบัเคล่ือนกำรพฒันำระบบกลำง และบริกำรของภำค
ธนำคำร รวมถึงกำรพฒันำดำ้นอ่ืนรองรับ เช่น กำรเช่ือมโยงระบบ ERP ของภำคธุรกิจ กำรเช่ือมโยงกบัภำครัฐ 

2)  ก ำหนดแนวทำงปรับใช ้พิจำรณำตำมควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสม และจดัล ำดบัควำมส ำคญั รวมถึงกำรพฒันำ
บริกำรใหม่ ๆ ท่ีทยอยเปิดให้บริกำรตำมควำมพร้อม 

3)  กำรก ำหนดแผนงำนในภำพรวม 

4)  ก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรบริหำรงำนโครงกำร ท่ีใหค้ ำแนะน ำเชิงเทคนิค ครอบคลุม
มุมมองทั้งในดำ้นผูใ้ชบ้ริกำร ผูใ้ห้บริกำร และกำรเช่ือมโยงระบบกำรช ำระเงินระหวำ่งประเทศ เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคต์ำมท่ีก ำหนดของกำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของธนำคำรสมำชิก ใหส้อดคลอ้งกบักรอบแผนงำน 
รวมถึงติดตำมกำรด ำเนินงำนและขอ้เสนอแนะหรือแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำจนกระทัง่บรรลุเป้ำหมำย 
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โดยไดมี้กำรเปิดให้มีกำรรับฟังควำมเห็นของภำคธุรกิจ ในกำรใช้มำตรฐำนขอ้ควำม ISO 20022 ในกำร
ช ำระเงินกระบวนกำรทำงธุรกิจและกำรช ำระเงินในปัจจุบนั ส ำหรับกำรส่งขอ้มูลกำรช ำระเงินยงัไม่เช่ือมโยงกบั
ข้อมูลกำรซ้ือขำยได้อย่ำงครบวงจร ซ่ึงมีควำมจ ำเป็นต่อกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และกำรพฒันำ value-added 

services ของภำคธุรกิจ 

 

 

 

ทั้งน้ี ยงัไดท้ ำกำรศึกษำควำมเช่ือมโยงระหวำ่งระบบกำรช ำระเงินส ำคญัในประเทศ ไดแ้ก่ PromptPay, Bulk 

Payment, และ BAHTNET โดยมีกำรก ำหนด common fields & rules ของขอ้มูลท่ีจ ำเป็นและส ำคญัต่อธุรกรรม
โอนเงินและช ำระเงินในประเทศ สำมำรถใช้งำนร่วมระหว่ำงระบบและผูใ้ห้บริกำร และรองรับเหตุฉุกเฉิน 
สนบัสนุนกำรพฒันำ value-added service และ innovation ท่ีหลำกหลำย 
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ภำยหลงัจำกไดมี้กำรเปิดตวับริกำร QR Payment รูปแบบใหม่เพื่อขยำยสู่ภำคธุรกิจ “The New Chapter of 

QR Payment: MyPromptQR”  ในงำน Bangkok FinTech Fair 2019: Collaboration for the Future of Finance เม่ือ
วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2562  ในขณะน้ีไดมี้ธนำคำรท่ีเปิดให้บริกำร QR Payment ในรูปแบบ (B-scan-C) แลว้ 10 
ธนำคำร ซ่ึงกำรขยำยบริกำร QR Payment รูปแบบใหม่น้ี ไดต้อบโจทยค์วำมตอ้งกำรของธุรกิจท่ีมีขนำดกลำง
และขนำดใหญ่ท่ีมีเครือข่ำยสำขำจ ำนวนมำก เช่น ร้ำนสะดวกซ้ือ และห้ำงสรรพสินคำ้ โดย MyPromptQR จะ
ช่วยให้ภำคธุรกิจสำมำรถรับช ำระเงินไดส้ะดวกและรวดเร็วขึ้น และยงัสำมำรถเช่ือมโยงระบบกำรรับช ำระเงิน
กบัระบบ Point of Sale (POS) ท่ีมีอุปกรณ์ในกำร scan QR Code ซ่ึงจะสำมำรถท ำกำร scan QR Code ท่ีลูกคำ้ได้
ท ำกำรสร้ำงขึ้น จึงท ำให้ลดขั้นตอนและเวลำของแคชเชียร์ในกำรรับช ำระเงิน อีกทั้งยงัสำมำรถเช่ือมโยงกบั
ระบบส่งเสริมกำรขำย ช่วยเพ่ิมโอกำสทำงธุรกิจได้ในอนำคต ซ่ึงเป็นบริกำรช ำระเงินแรกท่ีพฒันำบนระบบ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรช ำระเงินดิจิทลัสมยัใหม่ท่ีใชม้ำตรฐำนสำกล ISO 20022 ตำมแผนกลยุทธ์ระบบกำรช ำระ
เงิน ฉบบัท่ี 4 เป็นมำตรฐำนขอ้ควำมทำงกำรเงินท่ีน ำมำใช้กบัระบบกำรช ำระเงินส ำคญัในหลำยประเทศชั้นน ำ 
เพื่อรองรับกำรส่งขอ้มูลระหวำ่งสถำบนักำรเงินและภำคธุรกิจไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยส่งขอ้มูลทำงธุรกิจไป
พร้อมกบักำรช ำระเงิน สนบัสนุนกำรปรับไปสู่ Digital Business อย่ำงครบวงจร และในอนำคตสำมำรถรองรับ
กำรเช่ือมโยงกบัต่ำงประเทศ อีกทั้งยงัช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัดว้ยกำรใชป้ระโยชน์จำกกำรวิเครำะห์
ขอ้มูลช ำระเงินเพ่ือต่อยอดนวตักรรมท่ีหลำกหลำย และตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดดี้ยิ่งขึ้น โดยเม่ือ
ปลำยปี 2562 มีธนำคำร 3 แห่ง คือ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) (KBANK) ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
(มหำชน) (SCB) และธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (KTB) เร่ิมเปิดให้บริกำร MyPromptQR กบัภำคธุรกิจ 
และในปี 2563 ไดมี้ธนำคำรเปิดให้บริกำรเพ่ิมคือธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (BBL) ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
จ ำกดั (มหำชน) (KRUNGSRI) ธนำคำรยูโอบี จ ำกดั (มหำชน) (UOB) ธนำคำรออมสิน (GSB) และธนำคำรมิซูโฮ 
จ ำกดั (MIZUHO) 

 

 

 

 

 

2.  การพัฒนา QR Payment  

     ในรูปแบบ Customer presented (B-scan-C) 
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ในช่วงปี 2561-2562 ธนำคำรแห่งประเทศไทย ไดร่้วมมือกบัธนำคำรพำณิชยใ์นกำรผลกัดนัให้มีกำรพฒันำ
ระบบกำรช ำระเงินขำ้มประเทศดว้ย QR Code ในรูปแบบ Sponsor Bank Model ซ่ึงไดมี้กำรด ำเนินกำรเช่ือมโยง
ไปยงัประเทศ ลำว สิงคโปร์ และญ่ีปุ่ น  ส่วนในปี 2563 ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนกังำนระบบกำรช ำระเงิน 
และสถำบันกำรเงิน  ได้ร่วมกับบริษทั เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ำกัด (NITMX) จัดสร้ำงกำรเช่ือมโยงขำ้ม
ประเทศในรูปแบบ Switch-to-Switch Model  ซ่ึงเป็นกำรใช้ ITMX Switch เป็นช่องทำงในกำรเช่ือมโยงกับ
ประเทศอ่ืน ๆ แทนท่ีจะให้ Sponsor Bank เป็นผูด้  ำเนินกำรเช่ือมโยง ซ่ึงท ำให้กำรเช่ือมโยง ประหยดัและง่ำยต่อ
กำรพัฒนำและดูแล นอกจำกน้ีได้มีกำรประยุกต์ใช้  Concept Interoperable QR Code ท่ีทำงประเทศไทยได้
น ำเสนอในกำรประชุม ASEAN Financial Summit ท่ีจงัหวดัเชียงรำยในช่วงเดือนเมษำยน ปี 2562 ซ่ึงไดรั้บกำร
สนบัสนุนทั้งจำกภำครัฐ และ ทำง ASEAN Bankers’ Association 

 

ดงันั้น ในปี 2563 ไดเ้ร่ิมท ำกำรพฒันำเช่ือมโยงไปยงัประเทศญ่ีปุ่น  และก ำลงัพฒันำจะมีกำรเช่ือมโยงไปยงั
ประเทศมำเลเซีย กมัพูชำ เวียดนำม และอินโดนีเซีย ในปี 2564   

 

ในปัจจุบนั ทุกภำคส่วนได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงมำกกับเทคโนโลยีและนวตักรรมล ้ำสมยั โดยเฉพำะภำค
กำรเงินและกำรธนำคำร โดยในช่วงท่ีผ่ำนมำ ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนระบบกำรช ำระเงิน สถำบนั
กำรเงิน และผูใ้หบ้ริกำรช ำระเงิน ไดน้ ำเทคโนโลยใีหม่ ๆ มำใชพ้ฒันำและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหก้บับริกำรทำงกำรเงิน 
เป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช้กลุ่มต่ำง ๆ เช่น บริกำร QR Payment กับภำคกำรเงิน เพื่อให้มีบริกำรท่ีหลำกหลำยและ
ปลอดภยั ตอบสนองควำมตอ้งกำรดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ำลง โดยมีกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัส ำหรับกำรขยำยบริกำรกำร
ช ำระเงินไปต่ำงประเทศ ธนำคำรแห่งประเทศไทยและส ำนักงำนระบบกำรช ำระเงิน ไดผ้ลกัดนักำรเช่ือมโยง
ระบบกำรช ำระเงินกบัประเทศในกลุ่มอำเซียนผำ่นควำมร่วมมือในเวทีต่ำงประเทศ ทั้งในระดบัของธนำคำรกลำง
และสมำคมธนำคำร รวมถึงผูใ้หบ้ริกำรช ำระเงินเอกชนในภูมิภำคอยำ่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

3.  การพัฒนาการเชื่อมโยงไปต่างประเทศ  

  ในรูปแบบ QR Code 
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นอกจำกกำรผลกัดนักำรช ำระเงินขำ้มประเทศโดยใช้ระบบ QR Code ธนำคำรแห่งประเทศไทย ร่วมกบั
ส ำนกัระบบช ำระเงิน และสถำบนักำรเงิน ไดมี้กำรพฒันำระบบกำรโอนเงิน (Remittance) ไปยงัต่ำงประเทศ ซ่ึง
ในช่วงปี 2561-2562 ไดมี้กำรพฒันำกำรโอนเงิน เช่นเดียวกบักำรช ำระเงินด้วย QR Code ในรูปแบบ Sponsor 

Bank ไปยงัประเทศลำว  ในปี 2563 ไดมี้กำรด ำเนินกำรพฒันำกำรโอนเงินขำ้มประเทศในรูปแบบกำรใช ้ Proxy 

(เบอร์โทรศพัท์มือถือ) ร่วมกับประเทศสิงคโปร์ ช่ือโครงกำร PromptPay – PayNOW  เป็นกำรโอนเงินข้ำม
ประเทศท่ีแรกของโลกท่ีใช้ Proxy แทนกำรใช้เลขบัญชีและช่ือธนำคำรท่ีต้องกำรจะโอนเงินไป โดยได้มี
กำรศึกษำและพัฒนำร่วมกัน ระหว่ำง 4 ธนำคำรของประเทศไทย คือ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) และ ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
และ 3 ธนำคำรของประเทศสิงคโปร์ คือ DBS Bank, United Overseas Bank (UOB) และ Oversea-Chinese 

Banking Corporation, Limited (OCBC)  ซ่ึงก ำหนดกำรท่ีจะเปิดใหบ้ริกำรในไตรมำส 1 ของปี 2564 

 

 

 

 

 

4.  การพัฒนาการเชื่อมโยงไปต่างประเทศ  

  ในรูปแบบ Remittance 

สรุปการเชื่อมโยง Cross Border ทั้งในรูปแบบ Switch-to-Switch และ Sponsor Bank Model 
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เป็นกำรด ำเนินโครงกำรร่วมกบัธนำคำรแห่งประเทศไทย และธนำคำรพำณิชยน์ ำร่อง 7 ธนำคำร โดยได้
เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหำคมในกำรหำรือกำรพฒันำโครงสร้ำง Platform ท่ีเช่ือมโยงกำรติดต่อของภำคธุรกิจ ซ่ึง
ประกอบด้วย Trade Platform และเช่ือมโยงกับ Payment Platform และ Tax Platform และได้มีกำรจัดประชุม
ร่วมกับภำคธุรกิจ 7 องค์กรในกำร Validate concept และเก็บรวบรวม business pain points  จำกนั้นจะเร่ิมลง
รำยละเอียด Requirement เพื่อก ำหนด Technical Specification / Business Rules และด ำเนินกำรพฒันำ Platform 

รวมถึงระบบ Front-end ในปี 2564 

 

 

คณะท างาน Smart Financial Infrastructure for Business ด ำเนินกำรเพื่อก ำหนด business requirement 

และ use case ท่ีชดัเจน เพื่อใชอ้อกแบบดำ้นเทคนิคต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  การจัดสร้าง Smart Financial Infrastructure 

Platform for Business 
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ส ำนักงำนระบบกำรช ำระเงิน ได้ร่วมกับธนำคำรแห่งประเทศไทย และธนำคำรสมำชิกท่ีร่วมน ำร่อง
โครงกำร Smart Financial Infrastructure ซ่ึงประกอบดว้ย ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) (BBL) ธนำคำร
กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  (KBANK) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) (KTB) ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
(มหำชน) (SCB) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน)  (KRUNGSRI) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
(TMB) และธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) (SCBT)  ในกำรก ำหนดกรอบหลกักำรและ
แนวทำงกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเงินดิจิทลั (Smart Financial Infrastructure) ท่ีส่งเสริมกำรพฒันำ
บริกำรส ำหรับธุรกิจท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล เช่ือมโยงครบวงจร เพ่ิมกำรเขำ้ถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพำะ SMEs 

และลดตน้ทุนของภำคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีขอบเขต common infrastructure features ท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองเหล่ำน้ี 

 

 

➢ Digital trade repository โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเช่ือมโยงขอ้มูลเอกสำรกำรซ้ือขำยภำคธุรกิจทำงดิจิทลั 

เช่น ใบสั่งซ้ือ ใบยนืยนัรับสินคำ้ ใบส่งของ commercial Tax Invoice ใบวำงบิล ใบแจง้หน้ี ใบเพิ่ม
หน้ี-ลดหน้ี ใบก ำกบัภำษี ใบเสร็จรับเงิน เพื่อปรับเปล่ียนเอกสำรและกระบวนกำรเป็นแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ และเม่ือเช่ือมโยงกบั Digital payment จะช่วยลดควำมเส่ียงและส่งเสริมกำรต่อยอด
นวตักรรมทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ำลง อำทิเช่น e-Factoring, Invoice financing, 

Check double financing  

➢ Digital Payment Repository โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรช ำระเงินท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบั Digital trade 

repository รองรับกำรพฒันำบริกำรส ำหรับภำคธุรกิจอยำ่งครบวงจร  
➢ Government facility or repository โครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรเช่ือมโยงขอ้มูลกบักรมสรรพำกรหรือ

หน่วยงำนภำครัฐทำงดิจิทลั อำทิเช่น e-Tax Invoice e-Receipt e-Withholding Tax เพื่อสนบัสนุนกำร
ต่อยอดกำรใหบ้ริกำรดิจิทลัไดท้นัต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และเพิ่มประสิทธิภำพของผูใ้ห้บริกำรใน
กำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑข์องทำงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

➢ ก ำหนดปัจจยัสนบัสนุนอ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือต่อกำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน บริกำรและนวตักรรมทำงกำรเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

• กำรก ำหนดมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น Message standard, API standard, Security standard และ 
Business rules 

• ปัจจยัในกำรพิจำรณำ ขอ้เสนอแนะกำรเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมำะสมเพื่อรองรับกำรใหบ้ริกำร 

• บทบำท คุณลกัษณะ ปัจจยักำรเลือกผูใ้หบ้ริกำร (Infrastructure provider) ท่ีเหมำะสม 

• ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น facilities กลำง กำรส่งเสริมใหธุ้รกิจมีเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภำพและมีควำม
พร้อมในกำรปรับตวัไปสู่กำรท ำธุรกิจดิจิทลั เช่น Low cost ERP ส ำหรับ SMEs 
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➢ ก ำหนดแนวทำงกำรขบัเคล่ือน เพ่ือใชป้ระโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนน้ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด กำร
ส่งเสริมกำรใชบ้ริกำรดิจิทลัของภำคส่วนต่ำง ๆ ในวงกวำ้ง โดยรวบรวมขอ้เสนอแนะ เช่น Selective 

strategy, Key success factor, ควำมทำ้ทำย, Incentive ท่ีมี impact และกลุ่มเป้ำหมำย 

 

  การด าเนินการ 

• แนวทำงกำรท ำ Business cluster design ของภำคธุรกิจ 

• Business requirement เบ้ืองตน้ กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง SMEs (สภำ SMEs, สมำพนัธ์ SME, สมำคม Software ไทย/
ERP) 

• รับฟังควำมเห็นของภำคธุรกิจ ภำคธนำคำร และกรมสรรพำกรเพื่อน ำมำใชป้ระกอบในกำรเตรียมกำร
พฒันำ Smart Financial Infrastructure 

• กำรปรับใชแ้ละ certified มำตรฐำนขอ้ควำม ISO 20022 

• ค่ำใชจ่้ำยในส่วนบริกำรต่ำงๆ  
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ด้วยวิวฒันำกำรทำงเทคโนโลยีท ำให้กำรเขำ้ถึงบริกำรทำงกำรเงินผ่ำนช่องทำงดิจิทัลท ำให้สะดวก 
รวดเร็วธุรกรรมทำงกำรเงินเกิดขึ้นในรูปดิจิทัลมำกขึ้น กำรไหลเวียนของข้อมูลเป็นหัวใจส ำคัญในกำร
ให้บริกำรทำงกำรเงินในรูแปบบดิจิทลัเพื่อตอบโจทยผ์ูใ้ชบ้ริกำรไดดี้ยิ่งขึ้น อีกทั้งขอ้มูลท่ีครบถว้นจะช่วยให้
สถำบนักำรเงินสำมำรถวิเครำะห์ควำมเส่ียง และน ำเสนอบริกำรท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดดี้ 

 

ควำมส ำคญัของกำรใช้ประโยชน์จำกขอ้มูลในภำคกำรเงิน รวมถึงกำรเช่ือมโยงขอ้มูลเพื่อน ำไปสู่กำร
ยกระดบักำรให้บริกำรทำงกำรเงินดิจิทลั (digital financial services) ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรพฒันำ
ผลิตภณัฑ์และบริกำรทำงกำรเงินร่วมกนั ทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนกำรพฒันำระบบและตน้ทุนดำ้นปฏิบติักำรของ
บริกำรทำงกำรเงินทั้งระบบในระยะยำว อนัจะเป็นประโยชน์ให้ลูกคำ้สำมำรถเขำ้ถึงบริกำรทำงกำรเงินไดดี้ขึ้น 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ระบบเศรษฐกิจดิจิทลัมำกขึ้น 

 

 

API คือ software interface ท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นตวัเช่ือมต่อระหว่ำงโปรแกรมของผูใ้ห้บริกำรทำงกำรเงินและ
ผูรั้บบริกำร หำกสถำบนักำรเงินจะเช่ือมต่อเพื่อส่งขอ้มูลดิจิทลัระหว่ำงกัน จะต้องมีกำรเตรียม  API ไว ้ซ่ึง
หำกแต่ละสถำบันกำรเงินต่ำงก ำหนดรูปแบบ  API ของตวัเอง จะท ำให้เกิด API หลำยรูปแบบท่ีท ำหน้ำท่ี
เดียวกนัเป็นควำมซ ้ ำซ้อนท่ีไม่จ ำเป็น ท ำให้กำรพฒันำระบบเพ่ือเช่ือมต่อเกิดควำมซ ้ ำซ้อนตำมมำ กำรรับส่ง
ขอ้มูลภำคกำรเงินระหว่ำงกนัไดใ้นรูปแบบดิจิทลัผ่ำน API บนควำมยินยอมของลูกคำ้จะเป็นประโยชน์อย่ำง
มำก และเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้ำกในอนำคต โดยไดมี้กำรเสนอให้ใชก้ำรส่งขอ้มูลรำยกำรกำรเคล่ือนไหวทำง
บญัชี (bank statement) เป็น use case น ำร่องเพ่ือใช้ริเร่ิมในกำรพฒันำมำตรฐำน API เพรำะปัจจุบนัเป็น pain 

point ร่วมกนัจำกกำรท่ีลูกคำ้มำขอขอ้มูลดงักล่ำวในรูปแบบกระดำษเพื่อน ำไปเป็นหลกัฐำนประกอบกำรขอ
สินเช่ือกบัสถำบนักำรเงิน 

 

6.  การจัดทำมาตรฐาน API สำหรับให้บริการทางการเงินดิจิทัล  

(API Standard for Digital Financial Services) 
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 รูปแบบการให้บริการส่ง Bank Statement ผ่าน NDID 
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1.  การคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ 

 

เพื่อสนับสนุนนโยบำยกำรช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ (National e-Payment) ของภำครัฐ ให้
กำรท ำธุรกรรม digital ให้เดินหน้ำอย่ำงต่อเน่ือง กำรคืนเงินภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลผ่ำนบริกำรระบบพร้อมเพย์
เป็นอีกหน่ึงช่องทำงของผูเ้สียภำษีในกำรขอรับเงินคืนนอกจำกกำรรับคืนเป็นเช็คหรือกำรรับโอนผ่ำนบญัชี
ธนำคำร  อีกทั้งยงัช่วยอ ำนวยควำมสะดวก และเพ่ือควำมปลอดภยัในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยกรมสรรพำกรเร่ิมด ำเนินกำรตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2563 เป็นตน้ไป  

  
2.  e-Tax invoice and e-Tax receipt (e-Tax invoice/receipt) 

 

ด้วยรัฐบำลมีนโยบำยผลักดันระบบกำรช ำระเงินของประเทศให้เข้ำสู่ระบบกำรช ำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ (National e-Payment) โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อพฒันำระบบกำรช ำระเงินของไทยให้
สำมำรถรองรับธุรกรรมทำงกำรเงินและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

อย่ำงครบวงจร กรมสรรพำกรไดมี้นโยบำยส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบกำรจดัท ำและน ำส่งใบก ำกบั
ภำษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
กำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำคเอกชน และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

ของภำครัฐ 

 

3.  e-Withholding Tax (e-WHT) 

ระบบภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) เป็นอีกควำมร่วมมือระหวำ่งภำคธนำคำรกบั
กรมสรรพำกรในกำรน ำนวตักรรมมำใชเ้พื่อควำมสะดวกของผูป้ระกอบกำรธุรกิจขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และ
ขนำดเลก็ และผูเ้สียภำษี โดยระบบน้ีจะช่วยลดภำระในกำรจดัท ำและยืน่แบบรำยกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยไปยงั
กรมสรรพำกร รวมถึงกำรจดัเก็บเอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง ลดตน้ทุนในกำรจดัท ำหนงัสือรับรอง กำรหกัภำษี 
ณ ท่ีจ่ำย (50 ทวิ) ทั้งยงัไดรั้บสิทธ์ิลดภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย หำกเป็นกำรน ำส่งดว้ยระบบ e-WHT  

 

 

 

7.  พัฒนาระบบการชำระเงิน และการนำส่งข้อมูลการชำระเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับมาตรการของภาครัฐ  
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ธนำคำรแห่งประเทศไทย ไดท้ ำหนงัสือถึงประธำนกรรมกำร สมำคมธนำคำรไทย สืบเน่ืองจำกท่ีไดข้อ
ควำมร่วมมือในกำรศึกษำควำมเป็นไปไดใ้นกำรโอนยำ้ยระบบ ICAS (Imaged Cheque Clearing and Archive 

System) สู่ภำคเอกชน เพื่อให้มีกำรแบ่งแยกบทบำทระหว่ำงผู ้ให้บริกำร  (Operator) และผู ้ก ำกับดูแล 
(Regulator) ของระบบกำรช ำระเงินรำยย่อยท่ีส ำคญั อีกทั้งภำคเอกชนยงัสำมำรถพฒันำต่อยอดและเช่ือมโยง
บริกำรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยำ่งคล่องตวั โดยมีหลกักำรท่ีส ำคญั คือ 

 

1)     ควำมมัน่คงปลอดภยัและควำมเสถียรภำพของระบบตอ้งไม่ต ่ำกวำ่ปัจจุบนั 

2)     กำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นไปตำมกรอบบริหำรควำมเส่ียงของระบบ ICAS 

3)     ค่ำธรรมเนียมและกำรเขำ้ถึงบริกำรมีควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 

4)     บริกำรระบบ ICAS มีควำมต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

5)     ผูใ้หบ้ริกำรมีประสบกำรณ์ในกำรใหบ้ริกำรระบบกำรช ำระเงิน 

 

 

เน่ืองดว้ยระบบ ICAS ท่ี ธนำคำรแห่งประเทศไทยพฒันำขึ้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท ำรำยกำรเรียกเก็บเงิน
ตำมเช็คท่ีใช้ภำพเช็ค เร่ิมมีกำรใช้งำนตั้งแต่ปี 2555 ทั้งน้ี ระบบงำน ICAS ปัจจุบนัใช้งำนใกลค้รบ 10 ปี ในปี 
2565 จ ำเป็นตอ้งมีกำรพฒันำ ปรับปรุงอุปกรณ์ ซ่ึงจะหมดอำยุกำรใช้งำน (End of Support) รวมถึงกำรพฒันำ 
ปรับปรุงระบบปฏิบติักำรให้มีศกัยภำพสูงขึ้น รองรับเทคโนโลยีในยคุปัจจุบนั ดงันั้น ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
สมำคมธนำคำรไทย และคณะท ำงำน ICAS Working Group ได้มีกำรหำรือแนวทำงในกำรด ำเนินกำรพฒันำ 
ปรับปรุงระบบ ซ่ึงจำกกำรประชุมผูบ้ริหำรธนำคำร (CEO) มีขอ้สรุปให้ด ำเนินกำรจัดหำบริษทัเอกชนท่ีมี
ประสบกำรณ์ และมีควำมเช่ียวชำญเขำ้มำด ำเนินกำร โดยมีธนำคำรแห่งประเทศไทยเขำ้มำก ำกบัดูแลเพื่อให้
สำมำรถพฒันำระบบไดอ้ย่ำงเต็มประสิทธิภำพ รวมถึงสำมำรถต่อยอดระบบให้เป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ และทนัตำมยุคสมยัท่ีก ำลงัเปล่ียนแปลงเขำ้สู่ยุคดิจิทลั ซ่ึงได้มีมติมอบหมำยให้บริษทั เนชั่นแนล ไอที 

เอม็เอ๊กซ์ จ ำกดั (NITMX) เขำ้มำด ำเนินงำนเป็นผูใ้หบ้ริกำรแทนธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

8.  การย้ายระบบ ICAS จากธนาคารแห่งประเทศไทย  
 ให้ NITMX ดำเนินการในปี 2565  
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 ระบบ ICAS ประกอบดว้ย 2 ระบบงำนท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ 
 

1. ระบบ ICS (Imaged Cheque Clearing System) 
 

เป็นระบบกำรหักบญัชีเช็คโดยใชข้อ้มูลและภำพเช็คในกระบวนกำรเรียกเก็บ ธนำคำรไม่ตอ้งส่งตวัเช็ค
ไปแลกเปล่ียน ซ่ึงระบบงำนดงักล่ำวตอ้งรองรับกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลและภำพเช็คเพื่อกำรหักบญัชีระหว่ำง
ธนำคำร รวมทั้งกำรแลกเปล่ียนขอ้มูลเช็คคืน ระบบจะคดัแยกขอ้มูลและภำพเช็คท่ีธนำคำรส่งเรียกเก็บแยกตำม
รำยธนำคำรผูจ่้ำย เพ่ือจดัท ำขอ้มูลเช็ครับเขำ้ พร้อมทั้งน ำขอ้มูลเช็คมำค ำนวณดุลกำรหักบญัชี ระบบงำนตอ้ง
สำมำรถรองรับปริมำณกำรหกับญัชีระหวำ่งธนำคำรทัว่ประเทศ 

 

2. ระบบ IAS (Imaged Archive System) 
 

เป็นระบบจดัเก็บรักษำภำพเช็คอิเล็กทรอนิกส์ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภำพเช็คนั้น ๆ รวมทั้ง สำมำรถ
รองรับกำรจดัเก็บภำพอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสำรกำรเงินอ่ืน ๆ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในอนำคต ระบบสำมำรถ
รองรับกำรใหบ้ริกำรสืบคน้ขอ้มูลและภำพเช็ค 

 

 โครงสร้างคณะกรรมการก ากบัดูแลการโอนย้ายระบบ ICAS สู่ภาคเอกชน (กกช.)  
โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการดังนี้ 
 

 องค์ประกอบ ต าแหน่ง 

1 ผูช่้วยผูว้่ำกำร สำยระบบขอ้สนเทศ  ประธำน 

2 ผูช่้วยผูว้่ำกำร สำยนโยบำยระบบกำรช ำระเงินและเทคโนโลยทีำงกำรเงิน  ท่ีปรึกษำ 

3 ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยกำรช ำระเงินและพนัธบตัร กรรมกำร 

4 ประธำนส ำนกังำนระบบกำรช ำระเงิน สมำคมธนำคำรไทย กรรมกำร 

5 ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยนโยบำยระบบกำรช ำระเงิน กรรมกำร 

6 ผูอ้  ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ กรรมกำร 

7 ผูอ้  ำนวยกำร ฝ่ำยกฎหมำย กรรมกำร 

8 ประธำนชมรมเทคโนโลยสีำรสนเทศ สมำคมธนำคำรไทย กรรมกำร 

9 หวัหนำ้คณะท ำงำน ICAS กรรมกำร 

10 กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ำกดั (NITMX) กรรมกำร 

11 รองผูอ้  ำนวยกำร ส่วนพฒันำธุรกิจกำรช ำระเงินและพนัธบตัร เลขำนุกำรร่วม 

12 Project Management Office (PMO) ท่ี NITMX แต่งตั้ง เลขำนุกำรร่วม 

 

 



 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 2563 

สำนักงานระบบการชำระเงิน  สมาคมธนาคารไทย  

17 

 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กกช. มีดังนี้ 
 

✓ ก ำหนดกรอบแนวทำงโอนยำ้ยระบบ ICAS และระยะเวลำด ำเนินกำร สนบัสนุนใหก้ระบวนกำรโอนยำ้ย
มีควำมโปร่งใส รวมทั้งมอบหมำยใหค้ณะท ำงำนจำกส่วนงำนท่ีเก่ียวขอ้งด ำเนินกำรใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคก์ำรโอนยำ้ยระบบ ICAS 

✓ ติดตำมดูแลควำมคืบหนำ้และใหแ้นวทำงแกไ้ขปัญหำ 

✓ ก ำกบัดูแลใหส่้วนงำนและพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ใหค้วำมร่วมมือ ใหข้อ้มูลและควำมเห็น 
 

 

 

 

 

 

น อ ก จ ำ ก น้ี  มี ก ำ ร ขับ เ ค ล่ื อ น ด้ ว ย
คณะท ำงำนย่อยจำกตัวแทนธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ธนำคำรสมำชิก และ NITMX 

ด้ำนต่ำง ๆ อีก 4 กลุ่ม คือ 1) ด้ำน Business 

Rule  2) ด้ำน Business & Operation  3) ด้ำน 
Technical 4) Legal & Compliance โ ด ย
แผนกำรโอนย้ำยและเปิดให้บริกำรโดย 
NITMX จะแลว้เสร็จในตน้ปี 2565 
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ระบบบตัรเดบิตในประเทศไทยไดมี้กำรพฒันำจำกระบบแถบแม่เหล็ก เขำ้สู่มำตรฐำน Chip Card ซ่ึงทำง
สมำคมธนำคำรไทยไดมี้กำรจดัสร้ำงมำตรฐำนไทยแบงก์ชิปกำร์ด (Thai Bank Chip Card – TBCC) และไดมี้
กำรก ำหนดให้ ตู ้ ATM และ เคร่ือง EDC ภำยในประเทศทุกเคร่ืองต้องสำมำรถอ่ำนบัตรเดบิตกำร์ดท่ีใช้
มำตรฐำน TBCC เร่ิมตั้งแต่ปลำยปี 2559 และพฒันำครบสมบูรณ์ ในกลำงปี 2562  

 

 

ในส่วนบตัรเดบิตท่ีออกใชต้ั้งแต่ปี 2559 ไดมี้กำรก ำหนดให้ตอ้งมีชิปกำร์ดและมีมำตรฐำน TBCC บรรจุ
อยู่ในชิปกำร์ดและใชส้ ำหรับกำรช ำระเงินดว้ยบตัรเดบิตภำยในประเทศ ซ่ึงทำงคณะกรรมกำรระบบกำรช ำระ
เงิน (กรช.) ไดมี้กำรก ำหนดไวว้ำ่ภำยในตน้ปี 2563 บตัรเดบิตกำร์ดในประเทศทุกใบตอ้งใชร้ะบบชิปกำร์ดท่ีมี
มำตรฐำน TBCC เท่ำนั้นในกำรช ำระเงินดว้ยบตัรเดบิตในประเทศ 

 

 

สถำบันกำรเงินนอกจำกกำรออกบัตรเดบิตท่ีมีชิปกำร์ดส ำหรับบัญชีใหม่ ตั้ งแต่ปี 2559 ได้มีกำร
ด ำเนินกำรปรับเปล่ียนบตัรแถบแม่เหล็กให้กบัลูกคำ้เดิมท่ีบตัรยงัไม่ครบก ำหนด เพื่อท่ีจะสำมำรถน ำไปใช้
ภำยในประเทศตั้งแต่เดือนมกรำคม 2563 ตำมท่ีคณะกรรมกำรระบบกำรช ำระเงิน (กรช.) ไดก้ ำหนด ซ่ึงกำร
ปรับเปล่ียนบตัรน้ีมีจ ำนวนมำกกว่ำ 30 ล้ำนใบได้ด ำเนินกำรส ำเร็จทนัตำมก ำหนดท่ีวำงไว ้โดยไม่ประสบ
ปัญหำใด ๆ 

 

 

นอกจำกน้ี ในปี 2563 ส ำนกังำนระบบกำรช ำระเงินไดมี้กำรประชุมหำรือกบัทำงส ำนกังำนนโยบำยและ
แผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) เพื่อเตรียมกำรน ำบตัรเดบิตกำร์ดมำใชใ้นระบบขนส่งมวลชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  โครงการมาตรฐาน Thai Standard Chip Card  
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ส ำนักงำนระบบกำรช ำระเงิน เป็นแกนหลกัส ำคญัในกำรจัดตั้งและด ำเนินกำรของ Payment Industry 

Collaboration ซ่ึงเป็นแนวทำงกลไกควำมร่วมมือดำ้นระบบกำรช ำระเงินระหวำ่ง 4 สมำคม คือ สมำคมธนำคำร
ไทย (TBA) สมำคมธนำคำรนำนำชำติ (AIB) สมำคมสถำบันกำรเงินของรัฐ (GFA) และ สมำคมกำรคำ้ผู ้
ให้บริกำรช ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) เพื่อท ำหน้ำท่ีเสนอแนะทิศทำงกำรพฒันำและผลกัดนันโยบำย
ต่ำง ๆ รวมถึงติดตำมประสำนผูใ้ห้บริกำรช ำระเงินกลุ่มต่ำง ๆ ให้ด ำเนินกำรไปในทิศทำงเดียวกัน โดยมี
หลกักำรคือกำรเปิดโอกำสให้ stakeholders ผูใ้ห้บริกำรด้ำนระบบช ำระเงินสำมำรถมีส่วนร่วมแสดงควำม
คิดเห็นแลกเปล่ียนมุมมองและเสนอแนะทิศทำงกำรพฒันำระบบกำรช ำระเงิน และรักษำสมดุลระหว่ำงกำร
ส่งเสริมนวตักรรมและกำรรักษำเสถียรภำพของระบบกำรช ำระเงิน ซ่ึง Payment Industry Collaboration ไดเ้ร่ิม
ก่อตั้งมำตั้งแต่ช่วงปลำยปี 2561 

 

 

บทบำทหน้ำท่ีส ำคัญ คือกำรเสนอแนะกำรพัฒนำระบบและบริกำรด้ำนกำรช ำระเงินเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภำพและคุณภำพ รวมทั้งสนบัสนุนและผลกัดนักำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของทำงกำร
เพื่อกำรพฒันำ ส่งเสริมนวตักรรมและเสถียรภำพระบบกำรช ำระเงิน โดยโครงสร้ำงและกระบวนกำรท ำงำน 
ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั 

 

 

1. Executive Committee (Ex-com) ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำและน ำเสนอ recommendation ในดำ้นระบบ
กำรช ำระเงิน ให้กบัทำงคณะกรรมกำรระบบกำรช ำระเงิน (กรช.) และรับนโยบำย กรช. เพื่อน ำไป
พฒันำตำมแผนและนโยบำยท่ีได้รับมอบหมำยโดยกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำง working forum ซ่ึง
คณะกรรมกำรประกอบไปดว้ย ประธำนสมำคมทั้ง 4 สมำคม โดยมีส ำนกังำนระบบกำรช ำระเงิน ท ำ
หนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำร และมีกำรจดัประชุมร่วมกนัปีละ 2 คร้ัง 

2. Secretariat Team ท ำหน้ำท่ีพิจำรณำกลั่นกรองและน ำเสนอ recommendation จำกทำง working 

forum ให้กบัทำง Executive Committee ติดตำมกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมแผนและนโยบำยท่ีไดรั้บ
มอบหมำย และรำยงำนให้ทำง Executive Committee โดยคณะกรรมกำร  Secretariat Team 

ประกอบดว้ย เลขำธิกำรสมำคม AIB, GFA, TEPA และประธำนส ำนกังำนระบบกำรช ำระเงิน TBA 

โดยมีกำรประชุมร่วมกนัทุกเดือน  

 

 

 

10.  Payment Industry Collaboration Alignment  
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Key Success Factors 

1.  Organization and    

Continuity 

2.  Clear Objectives and 

accountability of body 

3.  Clear benefit of  

participants 

 

 

1. Strategic Advisory 

• Study trends and issues 

• Develop on-going industry 

strategies / roadmap 

2. Policy Implementation 

• Determine national scheme rules 

and enforcement 

• Project Management 

• Develop Standard / Guideline 

• Administration / Coordination 

3. Self – surveillance  
 

4. Education on e-Payment to promote 

the change in behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBA Collaboration Principles 

Scope 

 

Fairness 

 

 

Balance 

AIB 

TEPA 

Demand 

side 

TBA 

GFA 
Scheme 

 & Infra. 

อาจดำเนินการใน Phase ถัดไป 
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Digi tal  Payment Usage  Number Point of Sale  Number of Registration  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*The peak transaction was in September 2020. 

Source: Bank of Thailand, October 2020 

 

ATM Coporate Digital Payment 

  

Counter  Cheque 

  

Source: Bank of Thailand, October 2020 

 

 

 

187

135

89

2020 2019 2018

No. of usage/person/year
6.8 Million 

Points 

55.8 Million ID 

 12.5% YoY 

Volume*: 22 Million 

transactions 

Value*: 108.3 

Billion Baht 

 23% YoY 

Volume: 33.5 Million TXN 

Value: 3,964 Billion Baht 

 -21.5% YoY 

Volume: 6.3 Million TXN 

Value: 3,097.6 Billion Baht 

 -3.4% YoY 

Volume: 109.9 Million TXN 

Value: 567.8 Billion Baht 

 -22.5% YoY 

Volume: 10.5 Million TXN 

Value: 1,488.9 Billion Baht 

ข้อมูลทางสถิติ  
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เปิดตัวการให้บริการระบบ e-Withholding Tax วันองัคารท่ี 27 ตุลาคม 2563 กรมสรรพากร 

 

 
 

 
 

 
 

การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  
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วันท่ี หัวข้อในการบรรยาย ผู้เข้าร่วมรับฟัง 

31 ม.ค. 63 Payment System Roadmap  

 

คณะกรรมกำรและสมำชิกชมรม
ธุรกิจบริกำรเอทีเอม็ 

18-19 ก.พ. 63 ASEAN Working Committee  

Payment Settlement System (WC-PSS ) Meeting  

ASEAN Working Committee 

29 ก.พ. 63 ระบบกำรช ำระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชำติ  
(National e-Payment : CLMVT) 

บุคลำกรผูป้ฏิบติังำนดำ้น 
Compliance 

31 ส.ค. 63 ใหค้วำมรู้เร่ืองกำรให้บริกำรระบบ e-Withholding Tax    

“ใช ้e-Withholding Tax บอกเลยชีวิตดี “  
บุคคลทัว่ไป 

15 ก.ย. 63 ใหค้วำมรู้เร่ืองกำรให้บริกำรระบบ e-Withholding Tax   

"ผลกระทบต่อผูป้ระกอบกำร" 

สมำชิกสภำหอกำรคำ้ไทย 

27 ต.ค. 63 งำนเปิดตวักำรใหบ้ริกำรระบบ e-Withholding Tax   

“วิถีใหม่ใหภ้ำษี เป็นเร่ืองง่ำย ดว้ยระบบ e-Withholding Tax” 

ผูป้ระกอบกำร  
และธนำคำรผูใ้หบ้ริกำร 

9 พ.ย. 63 APO Webinar: Conference on Smart Public Services:  

Thailand National Digital ID (NDID) 

APO Member all countries 

20 พ.ย. 63 ใหค้วำมรู้เร่ือง Payment System Roadmap  คณะกรรมกำรและสมำชิกชมรม
ธุรกิจบริกำรเอทีเอม็ 

23 พ.ย. 63 ใหค้วำมรู้กำรใหบ้ริกำรระบบ e-Withholding Tax  ลูกคำ้ธนำคำรซิต้ีแบงก์ 

25 พ.ย. 63 Fostering Privacy & Security Through Culture 

Transformation 

ผูรั้บเชิญจำกกระทรวง DE และ
สมำชิกสมำคมผูใ้ชดิ้จิทลัไทย 
(DUGA) 

26 พ.ย. 63 ประชุมเพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือระหวำ่งธนำคำรพำณิชย ์ไทย 
และกมัพูชำ : Cross Border Payments and Digital Payment  

ธนำคำรพำณิชย ์ไทย-กมัพูชำ 

 

 

 

 

การให้ความรู้ด้าน Digital  
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ส ำนกังำนระบบกำรช ำระเงิน มุ่งมัน่ในกำรพฒันำระบบกำรช ำระเงินของไทย
ให้เกิดข้ึนอยำ่งเป็นรูปธรรม โดยสถำบนักำรเงิน ภำครัฐ รวมถึงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในระบบกำรช ำระเงินของประเทศ มีกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อให้ประชำชนใน
ประเทศเขำ้ถึงบริกำรทำงกำรเงินท่ีทนัสมยั มีควำมปลอดภยั ซ่ึงจะเป็นส่วนส ำคญั
ในกำรพฒันำเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 

 

ส ำนกังำนระบบกำรช ำระเงิน 

Payment System Office 

 

 

แผนการดำเนินงานปี 2564 สำนักงานระบบการชำระเงิน    

พฒันำ ISO 20022 

(ด้าน Payment) 
1 

พฒันำ Smart 

Financial Infrastructure 

(B2B Platform) 

2 

ร่วมขบัเคล่ือน 

API Standard 
3 

ขบัเคล่ือนโครงกำร
บูรณำกำรขอ้มูลกำร
ช ำระเงิน 

 

4 

ขยำยขอบเขต 

กำรใชง้ำน NDID 
5 

โอนยำ้ยระบบ ICAS 
มำใหบ้ริกำรโดย 
NITMX 

 

6 

Payment Industry Collaboration 

(ระหว่าง 4 สมาคม) 
7 
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