National e-Payment พลิกโฉมระบบการชำ�ระเงินของไทย
“ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย”

ระบบการชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในระบบเศรษฐกิจ
ทำ�ให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมีความก้าวหน้า
ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยี
โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หลายคนอาจเริ่มคุ้นหูกับคำ�ว่า National e-Payment
แต่หลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนนักว่าคืออะไร มีที่มาจากไหน มีประโยชน์อย่างไร
และประชาชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้สรุปที่มาที่ไป สาระสำ�คัญ และ
ความคืบหน้าของเรือ่ งดังกล่าวว่า National e-Payment เป็นระบบการชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่รัฐบาลกำ�ลังผลักดัน เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในระบบเศรษฐกิจ
ดังทีห่ ลายคนอาจคุน้ เคยกับแนวคิดเกีย่ วกับ Digital Economy ดังนัน้ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ไทยมีความก้าวหน้า มีระบบรองรับการชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้อง
กับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มอื ถือทีข่ ยายวงกว้างขึน้ และมีการนำ�
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเริ่ม
ผลักดันแนวคิด National e-Payment ขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา
โครงการ National e-Payment เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการชำ�ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเร่งดำ�เนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ซึ่งกำ�หนดให้มีการดำ�เนินการ 4 โครงการสำ�คัญคู่ขนานกันไปในห้วงเวลา
เดียวกัน ได้แก่
โครงการที่ 1 การรับชำ�ระเงินแบบ Any ID เป็นความพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การโอนเงินหรือชำ�ระเงิน จากการโอนเงินหรือชำ�ระเงินปกติในปัจจุบันจะต้องใช้หมายเลขบัญชี
ธนาคาร ซึ่งมีตัวเลขหลายหลัก ทำ�ให้ยากต่อการจดจำ�และการสื่อสาร เป็นการชำ�ระเงินหรือ
โอนเงินในระบบ Any ID ซึง่ จะสามารถทำ�ได้โดยใช้หมายเลขอืน่ ทีผ่ รู้ บั โอนได้ลงทะเบียนไว้กบั สถาบัน
การเงิน ในระยะแรกจะเริ่มต้นจากหมายเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ซึ่งจะทำ�ให้การจ่ายเงินระหว่างภาครัฐและประชาชนตรงกับเป้าหมายง่ายขึ้น ในขณะที่
การโอนเงินระหว่างประชาชนด้วยกันหรือระหว่างประชาชนกับภาคธุรกิจสะดวกปลอดภัยมากขึ้น
ทั้ ง นี้ โครงการนี้ ค าดว่ า จะสามารถให้ ป ระชาชนมาลงทะเบี ย นด้ ว ยระบบหมายเลขได้
ในเดือนกรกฎาคม และระบบโอนเงินด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนและตุลาคมปีนี้ ตามลำ�ดับ
โครงการที่ 2 การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นวงกว้างขึ้น โดยทำ�ให้ต้นทุนการชำ�ระเงินด้วยบัตรลดลง
ด้วยการมีคา่ ธรรมเนียมต่�ำ ลง ในขณะทีต่ อ้ งเพิม่ การกระจายอุปกรณ์รบั ชำ�ระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้แพร่หลายมากขึ้นด้วย ควบคู่กันไปตามความเหมาะสมของผู้รับชำ�ระเงินที่เป็นร้านค้าใน
แต่ละพื้นที่ รวมทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้ประชาชนไปพร้อมๆ กัน โดยการ
ขยายการใช้บัตรในลักษณะเช่นนี้ จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการชำ�ระเงินที่สะดวกปลอดภัย
มากขึ้นให้กับประชาชน ทั้งนี้ โครงการนี้คาดว่า จะออกประกาศให้นิติบุคคลติดตั้งอุปกรณ์
รับชำ�ระเงินได้ในเดือนพฤษภาคม 2559 จะออกหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานราชการติดตั้งอุปกรณ์
รับชำ�ระเงินในเดือนกรกฎาคม 2559 และจะเริม่ กระจายอุปกรณ์รบั ชำ�ระเงินในเดือนสิงหาคม 2559
เป็นต้นไป
โครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนาการจัดทำ�
และนำ�ส่งข้อมูลใบกำ�กับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
(e-Receipt) เพื่ออำ�นวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดทำ� รวมทั้งการนำ�ส่งรายงาน

การทำ�ธุรกรรมทางการเงินและการนำ�ส่งภาษีเมื่อมีการชำ�ระเงินผ่านระบบ e-Payment ซึ่งจะ
เป็ น การช่ ว ยลดต้ น ทุ น ระยะเวลา และขั้ น ตอนของภาคเอกชน ในการจั ด ทำ � เอกสาร
และการชำ � ระภาษี สำ � หรั บ โครงการนี้ ค าดว่ า จะเริ่ ม ให้ ส ามารถจั ด ส่ ง ใบกำ � กั บ ภาษี ผ่ า นภาพ
ทาง e-Mail ได้ในเดือนตุลาคม 2559 และระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt จะพร้อมใช้
ในเดือนมกราคม 2560
โครงการที่ 4 e-Payment ภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และพัฒนา
ระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคู่กับ
การจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จะช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือ
และเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และลดความผิดพลาด ความซ้ำ�ซ้อน
และโอกาสการทุจริตจากการจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค ซึง่ ต้องดำ�เนินการควบคูไ่ ปกับการลงทะเบียน
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการผ่านสถาบันการเงิน สำ�หรับโครงการนี้คาดว่าจะสามารถ
ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับจ่ายเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในเดือนธันวาคม 2559 และ
เริ่มโอนเงินสวัสดิการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ในเดือนกันยายน 2559
ดังนั้น โครงการ National e-Payment จึงเป็นงานหลักที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดัน
ให้ เ ป็ น รู ป เป็ น ร่ า ง เพราะเป็ น การช่ ว ยยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางการเงิ น ของไทย และ
เป็นการอำ�นวยความสะดวกให้การดำ�เนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม
รวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อทุกภาคส่วนด้วย
สำ�หรับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม โครงการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของประเทศ
โดยเฉพาะต้นทุนการบริหารจัดการเงินสดของประเทศ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ช่วยชักจูงให้เศรษฐกิจนอกระบบเข้าสูร่ ะบบ และช่วยให้มกี ารเก็บรวบรวมฐานข้อมูลการรับจ่ายเงิน
และสวัสดิการประชาชน ซึ่งจะสามารถนำ�มาวิเคราะห์เพื่อการกำ�หนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
และลดความเหลื่อมล้ำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม สะดวก
ปลอดภัย และง่าย โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการจากภาครัฐ
จะมีช่องทางการรับเงินช่วยเหลือที่สะดวกขึ้น รวมทั้งการรับจ่ายเงินกับหน่วยงานภาครัฐจะมี
ช่องทางที่รวดเร็วมากขึ้น ในขณะที่ภาครัฐสามารถจ่ายเงินสวัสดิการ เช่น สวัสดิการนมแม่ เป็นต้น
ถึงมือประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถูกกลุ่มเป้าหมาย และที่สำ�คัญคือจะมีฐานข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ในการประเมินผลนโยบายปัจจุบันเพื่อนำ�ไปพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมในอนาคตได้
รวมทั้ ง ยั ง เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั บ จ่ า ยเงิ น ของภาครั ฐ ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ช่วยในการบริหารจัดการเงินงบประมาณให้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และโปร่งใสมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน โครงการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ให้ กั บ ภาคธุ ร กิ จ ผ่ า นช่ อ งทางการรั บ ชำ � ระเงิ น ที่ ห ลากหลายและมี ม าตรฐานสากลมากขึ้ น
เป็นการลดต้นทุนโดยเฉพาะการบริหารจัดการเงินสด และลดภาระการจัดการเอกสารและนำ�ส่ง
ภาษีที่เกี่ยวข้อง
จะเห็นได้วา่ ในอนาคตอันใกล้นรี้ ะบบการชำ�ระเงินของไทยจะถูกพลิกโฉมให้เป็นธุรกรรมผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความว่องไวมากขึ้น และผู้ใช้งานสามารถมีความมั่นใจได้ ตามแนวคิด
“ว่องไว มั่นใจ ใช่เลย” ของโครงการ National e-Payment
สำ�หรับความคืบหน้าของโครงการ National e-Payment สามารถติดตามได้ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.epayment.go.th ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

กระทรวงการคลัง เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

