
ก้าวทันระบบการช าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงนิ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 



หัวข้อการบรรยาย 
1. ภาพรวมระบบการช าระเงิน 

2. การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3. บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใกล้ตัว 



1. ภาพรวมระบบการช าระเงิน 
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การช าระเงินคืออะไร  
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องค์ประกอบของระบบการช าระเงิน  

ผู้จ่ายเงิน ผู้รับเงิน 

ระบบการช าระเงินแบบง่าย 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.servcorp.co.th/newimages/locations/fullsize/daini_osaka_building.jpg&imgrefurl=http://www.servcorp.co.th/location_details.html?siteId=27&lang=th&cityName=9&locationid=26&h=446&w=300&sz=57&hl=th&start=6&tbnid=9MP5DujU8_MX6M:&tbnh=127&tbnw=85&prev=/images?q=building&gbv=2&svnum=10&hl=th
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/building.jpg&imgrefurl=http://www.school-portal.co.uk/GroupRenderCustomPage.asp?GroupID=67738&ResourceId=298180&h=640&w=480&sz=253&hl=th&start=4&tbnid=VmGGCFzKfNjxeM:&tbnh=137&tbnw=103&prev=/images?q=building&gbv=2&svnum=10&hl=th


องค์ประกอบของระบบการช าระเงิน  
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ธนาคารผู้จ่ายเงิน 
Paying bank 

ธนาคารผู้รับเงิน  
Receiving bank 

ผู้จ่ายเงิน ผู้รับเงิน 

ระบบการช าระเงินแบบซับซ้อนขึ้น 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK13/pictures/s13-278-3.jpg&imgrefurl=http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK13/chapter11/t13-11-s.htm&h=281&w=235&sz=25&hl=th&start=3&tbnid=ohnjAy4CTQkjEM:&tbnh=114&tbnw=95&prev=/images?q=%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3&gbv=2&svnum=10&hl=th
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.vmodtech.com/spaw/images/bee/building.jpg&imgrefurl=http://www.vmodtech.com/modules.php?name=News&pagenum=75&h=471&w=400&sz=154&hl=th&start=22&tbnid=OEIMMcqiUg6t3M:&tbnh=129&tbnw=110&prev=/images?q=building&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=th&sa=N
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.servcorp.co.th/newimages/locations/fullsize/daini_osaka_building.jpg&imgrefurl=http://www.servcorp.co.th/location_details.html?siteId=27&lang=th&cityName=9&locationid=26&h=446&w=300&sz=57&hl=th&start=6&tbnid=9MP5DujU8_MX6M:&tbnh=127&tbnw=85&prev=/images?q=building&gbv=2&svnum=10&hl=th
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/building.jpg&imgrefurl=http://www.school-portal.co.uk/GroupRenderCustomPage.asp?GroupID=67738&ResourceId=298180&h=640&w=480&sz=253&hl=th&start=4&tbnid=VmGGCFzKfNjxeM:&tbnh=137&tbnw=103&prev=/images?q=building&gbv=2&svnum=10&hl=th


องค์ประกอบของระบบการช าระเงิน  
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Customer 

Business 

Government 

Customer 

Business 

Governmnt 

    Bank/ 
Non-bank 

C2C      B2C      B2B 
C2G      B2G 

Interbank             In-house 
    ข้ามธนาคาร           ธนาคารเดียวกัน 

 

Bank/ 
Non-bank 

โอนเงิน 
ช ำระค่ำสินค้ำ / บริกำร  
จ่ำยเงินเดือน / เงินบ ำนำญ 
ช ำระหนี้ / ผ่อนช ำระค่ำงวด  
ช ำระภำษี / ค่ำธรรมเนียม 
 อ่ืนๆ 

Payment activities  
กิจกรรมการช าระเงิน  

กิจกรรมการช าระเงิน 

Payer  
ผู้จ่ายเงิน 

Payee  
ผู้รับเงิน 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.servcorp.co.th/newimages/locations/fullsize/daini_osaka_building.jpg&imgrefurl=http://www.servcorp.co.th/location_details.html?siteId=27&lang=th&cityName=9&locationid=26&h=446&w=300&sz=57&hl=th&start=6&tbnid=9MP5DujU8_MX6M:&tbnh=127&tbnw=85&prev=/images?q=building&gbv=2&svnum=10&hl=th
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/building.jpg&imgrefurl=http://www.school-portal.co.uk/GroupRenderCustomPage.asp?GroupID=67738&ResourceId=298180&h=640&w=480&sz=253&hl=th&start=4&tbnid=VmGGCFzKfNjxeM:&tbnh=137&tbnw=103&prev=/images?q=building&gbv=2&svnum=10&hl=th
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ช่องทางการช าระเงิน  

ส านักงาน
สาขา

เคาน์เตอร-์
บริการ 

 

 

ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

 

เช่น 

 
เช่น 

http://sartechnology.ca/sartechnology/PDA6.jpg
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tarad.com/sripiboon/img-lib/spd_2007011394734_b.jpg&imgrefurl=http://www.tarad.com/sripiboon/product.php?cat=96489&lang=en&h=400&w=300&sz=18&hl=th&start=18&tbnid=LXeKCdPspl7TzM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images?q=telephone&gbv=2&svnum=10&hl=th
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สื่อการช าระเงิน  

บัตรเอทีเอ็ม / บัตรเดบิต บัตรเครดิต 

เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ลดการใช้ให้อยู่ในระดับเหมาะสม 

Paper-based payments 

เงินสด เช็ค 

ส่งเสริมให้ใช้มากขึ้น 

Electronic payments 



ระ
ดับ

ขอ
งก

ำร
พัฒ

นำ
ทำ

งเศ
รษ

ฐก
ิจ 

วิวัฒนำกำรของสื่อกำรช ำระเงิน 

ต่ า 

ไม่ซับซ้อน 

สูง 

ซับซ้อน 
10 

วิวัฒนาการของสื่อการช าระเงิน  
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การช าระเงินส าคัญแค่ไหน ?  
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ระบบการช าระเงินของไทย  

ถนนสายหลัก ระบบช ำระเงินมูลค่ำสูง 
เช่น ระบบบำทเนต  
ถนนสายรอง เช่น ระบบเช็คเคลียริ่ง 
ATM Pool  กำรจัดกำรเงินสด 

ถนนในซอย  เช่น เงินสด e-payments (เช่น 

ATM / บัตรเดบิต / e-Money / บัตรเครดิต) 

ระบบการช าระเงิน 

บทบาทของ ธปท. 
 

  “....เพื่อดูแลถนนการเงินของระบบเศรษฐกจิ  
ให้มีคุณภาพดี คล่องตัว ทั่วถึง และปลอดภยั...”  

ก าหนด 
นโยบาย 

ก ากับ
ดูแล ด าเนินการ 
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•  ก าหนดนโยบายด้านการช าระเงิน 
•  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการ 

  พัฒนาระบบการช าระเงิน 
•  เข้าร่วมในองค์กรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ก าหนด 
นโยบาย 

• ให้บริการระบบการช าระเงินท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ 
•  ระบบบาทเนต (BAHTNET) 
•  ระบบการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคาร 

•  เพื่อลดความเสี่ยงด้านต่างๆ 
•  สร้างความเชื่อมัน่ให้กับผู้ใช้บริการ 
•  ส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ  

ก ากับ
ดูแล 

บทบาทของ ธปท. ด้านระบบการช าระเงิน  

ด าเนินการ 



2. การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Payment) 
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การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
Electronic payment หรือ e-Payment 
ก็คือ การช าระเงินด้วยวิธีการที่มีการน า
กระบวนการทางอเิล็กทรอนกิส์ หรือน า
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช ้
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การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
e-Payment 



ข้อใดเป็นการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

1. การถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม 
2. จ่ายค่าอาหารด้วยเงินสดที่รา้นอาหาร  
3. การโอนเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร 
4. การจ่ายค่าไฟที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
5. การสอบถามยอดเงินฝากที่ตูเ้อทีเอ็ม 
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“ต้นทุนของ e-Payment มี
มูลค่าเพียงครึ่งหนึ่ง ถึง 1/3

ของต้นทุนของการใช้เงินสด”  

Source: Dr.David Humphrey, Department of Finance, Florida State University 

ท าไมต้อง “e”  
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ต้นทุนในการใช้ธนบัตร 



19 

ข้อดีของ e-Payment ต่อประชาชน 
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ข้อดีของ e-Payment ต่อเจ้าของกิจการ 
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ข้อดีของ e-Payment ต่อประเทศ 



22 ที่มำ :  รำยงำนระบบกำรช ำระเงิน 2557 ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

การใช้ e-Payment  
เปรียบเทียบกับต่างประเทศ 



3. บริการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ใกล้ตัว 
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Mobile payment 
Internet payment บัตรเครดิต 

บัตรเดบิต 

 e-Money 
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บัตรเอทีเอ็ม 

บริการ e-Payments 
 ใกล้ตัว 
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บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต บัตรเครดิต บัตรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
 ต่างกันอย่างไร  



• บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากทีอ่อก  
โดยธนาคาร 

• ใช้ท าธุรกรรมทางการเงิน เช่น ฝาก ถอน โอน 
ช าระเงิน สอบถามยอดในบัญชี ผ่านเครือ่งท า
รายการอัตโนมัติ เช่น ATM CDM 

• ธุรกรรมจะมีผลกับยอดเงินในบัญชเีงินฝากทันที 
(pay now) 
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บัตรเอทีเอ็ม (ATM Card) 



• บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผูกกับบัญชีเงนิฝากที่ออกโดยธนาคาร 

• มีคุณสมบัตเิช่นเดียวกับบตัร ATM และเพิ่มความสามารถ          
ในการซื้อสนิค้าและบริการตา่ง ๆ ณ จุดขาย และทางออนไลน์ได้ 

• เป็นการใช้เงนิของเราที่มีอยู่ในบัญชี จึงไม่สร้างภาระหนี้                                                                                                                              
(pay now)  
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บัตรเดบิต (Debit Card) 



บัตรเครดิต (Credit Card) 
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• เป็นบัตรที่ออกโดยธนาคารหรือบริษทัผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต 

• ใช้ช าระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดโดยไม่เกิน
วงเงินที่ผู้ออกบัตรก าหนดไว้ 

• ใช้ได้ทั้งที่เคาน์เตอรร์้านค้า หรือรา้นค้าบนอินเทอรเ์น็ต 

• ผู้ออกบัตรจะจ่ายเงินให้กับร้านค้าไปก่อน และจะเรียก
เก็บเงนิจากผู้ถือบัตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (pay 
later) 
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• บัตรที่มีมูลค่าเงินที่บนัทึกอยู่ในสื่ออเิล็กทรอนิกส์  

• ผู้ใช้บริการจะต้องเติมเงินกอ่น (pay before) จึงจะสามารถน าไป
ซื้อสินค้าและบริการตามร้านค้าที่ผู้ออก e-Money ก าหนด 

• อาจจะอยู่ในรูปของบัตรหรือบนเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์

เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 
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ตัวอย่างเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 



เทคโนโลยีทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูลของผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มี 2 ประเภท 
  

1. แถบแม่เหล็ก (Magnetic Stripe)  
 

  
 
   
 

2.   ชิปข้อมูล (Chip)  
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เทคโนโลยีของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 

แถบสีด าคาดอยู่หลังบัตรขนาดประมาณ 1 ซม. 
ยังมีช่องโหว่ของการรักษาความปลอดภัย  
อาจถูกคัดลอกข้อมูลผ่านเครื่อง Skimmer ได ้ 
(หากเป็นบัตรเอทีเอ็มจะต้องได้ PIN 4 หลักไปด้วยจึงจะใช้ได้) 
 
 
ชิปฝังอยู่ด้านหน้าบัตร แบบนี้จะป้องกันการขโมยข้อมูลได้ดีกว่า 
เพราะมีการเข้ารหัสข้อมูลที่ท าให้ยากต่อการคัดลอกข้อมูล 
 
 
 



การช าระเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet payment) 

32 

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้หลายรูปแบบ เช่น  
1. กำรโอนเงินหรือช ำระเงินค่ำสนิค้ำและบริกำรผ่ำน          

บริกำร Internet banking ของธนำคำรพำณิชย์ 
2. กำรช ำระค่ำสินคำ้และบริกำร                                  

ที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ ด้วยบัตรเครดิต                            
บัตรเดบิต หรือ e-Money 

• เป็นการโอนเงินหรือช าระเงินผ่านเครือขา่ยอินเทอรเ์นต็ 

• สามารถท ารายการได้ตลอดเวลา 
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การช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(Mobile payment) 

เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

บัตรเครดิต 

บัญชีธนาคาร 
• ช ำระค่ำสินค้ำและบริกำรผ่ำน
เครือข่ำยของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

• ต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริกำรช ำระเงิน
เพื่อเชื่อมโยงบัญชีที่จะช ำระเงินเข้ำกับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ตก่อน  

• สำมำรถท ำรำยกำรได้ตลอดเวลำ 

ช าระเงิน 



34 ที่มำ :  รำยงำนระบบกำรช ำระเงิน 2557 ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

การใช้ e-Payment ในประเทศไทย 



 ศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนใช้บริการ เปรียบเทียบผู้ให้บริการหลาย ๆ ราย 

 เก็บรักษาบัตร รหัส และข้อมูลตา่ง ๆ ให้รัดกุม 

 ระวังการใช้บริการผ่านอุปกรณ์หรือ Wi-Fi สาธารณะ 

 กรณีซื้อสินค้า online ให้พิจารณา Website ที่เชื่อถือได้ 

 ตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่ายก่อนยืนยันการท ารายการ 

 ตรวจสอบการท าธุรกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
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ข้อแนะน าในการใช้บริการ e-Payments 



 ความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ 

 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 

 ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บรกิาร 
 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

 การให้บริการตรวจสอบ/แก้ไขปัญหา 

 อยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามกฎหมาย 
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ปัจจัยในการเลือกใช้บริการ e-Payments 
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มั่นใจใช้ e-Payment มีกฎหมายคุ้มครอง 

ธปท. ก ากับดูแลผู้ให้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีทั้งที่เป็นสถาบัน
การเงิน (Bank) และมิใช่สถาบันการเงิน (non-Bank) โดยผู้ให้บริการภายใต้การ
ก ากับดูแล ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
 

  การออกหลักฐานการช าระเงิน 
  การเปิดเผยค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน  
  การเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้บริการ 
  การรับค าร้องเมื่อมีการร้องเรียนหรือข้อโต้แย้ง 
  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่ใหบ้ริการ 
 

เพ่ือความมั่นใจในการใช้บริการ ควรเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการ 
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามกฎหมาย  
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รายชื่อผู้ให้บริการและธุรกิจบริการที่ได้รับอนุญาต หรือขึ้นทะเบียนเว็บไซต์ ธปท. 
เข้าหัวข้อ “ระบบการช าระเงิน” และเลือก “การก ากับดูแล e-Payment” 

รายชื่อผู้ให้บริการ e-Payment ที่ได้รับอนุญาต 

www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/OversightOfEmoney/
ListOfEmoney/Pages/eMoneyProvider.aspx 

https://mpay.ais.co.th/web/Default_th.htm
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ข้อมูลค่าธรรมเนียม 

www.1213.or.th 
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ข้อมูลสถิติจากระบบการช าระเงินที่ด าเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
และข้อมูลสถติิที่ ธปท. ได้รับรายงานจากสถาบันที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแล 
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สถิติระบบการช าระเงิน 

www.bot.or.th/Thai/Statistics/ 
PaymentSystems/Pages/default.aspx 



www2.bot.or.th/PSServices/ 

ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการช าระเงินรูปแบบตา่งๆ ขั้นตอนวธิีการ ข้อดี ข้อพึงระวัง 
การควบคุม ดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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Multimedia  
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www.1213.or.th 

www.facebook.com/hotline1213  

http://www.1213.or.th/
http://www.1213.or.th/
http://www.1213.or.th/
http://www.facebook.com/hotline1213
http://www.facebook.com/hotline1213

