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โดย กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์กระทรวงการคลัง

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

 
  

โอนเงินถูกและง่าย 
       การช าระเงินหรือโอนเงินในระบบพร้อมเพย์ โดยใช้หมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี และหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนท่ีผู้รับโอน
ได้ลงทะเบียนไว้กับสถาบันการเงิน 

ใช้บัตรแทนเงินสด 
     การกระจายอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

หรือเครื่อง EDC ให้แพร่หลายมากขึ้น 

ลดภาระเอกสาร 
• การคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์ 
• การจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)  
• ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) 

สวัสดิการทั่วถึง 
• การจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ 

การโอนเงินสวัสดิการผ่านระบบพร้อมเพย์ 
• การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
• การพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ประชาสัมพันธ ์
     ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
ท้ังการสนับสนุนหรือก าหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
และผู้ประกอบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาใช้บริการระบบการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใหม่มากขึ้น  

การพัฒนาระบบการช าระเงินของประเทศไทย 
ให้เข้าสู่ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อยา่งครบวงจร 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  
 

National e-Payment Master Plan 

ท่ีมา กระทรวงการคลงั 

รายงานผลการดำาเนินงาน National e-Payment

โครงการที่ 1 ระบบการชำาระเงินแบบ Any ID 
และโครงการที่ 2 การขยายการใช้บัตร

โครงการที่ 1 และโครงการที่ 2 มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำาระเงิน
ของประเทศไทยให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
และเป็นช่องทางในการจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐ 
สู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริม
การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีค่าธรรมเนียมต่ำาแทน
การใช้เงินสด โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย ์
ทุกประเภทแล้ว จำานวน 46.5 ล้านราย และมีปริมาณ
ธุรกรรมทั้งสิ้น 1.1 พันล้านรายการ คิดเป็นมูลค่า
ธุรกรรมทั้งสิ้น 5.8 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือน
ธันวาคม 2561) และได้มีการติดตั้งอุปกรณ์รับชำาระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data 
Capture : EDC) แล้วทั้งสิ้นจำานวน 768,103 เครื่อง

การดำาเนินการในระยะต่อไป ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) จะดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ระบบการ 
ชำาระเงินฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562–2564) โดยมุ่งส่งเสริม 
ให้ Digital Payment เป็นทางเลือกหลักในการชำาระเงิน 
และสร้าง Ecosystem ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนานวัตกรรม 
และตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วน 

โครงการที ่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการที่ 3 เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
การจัดทำาและนำาส่งข้อมูลใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) 
เพ่ืออำานวยความสะดวกและลดข้ันตอนในการจัดทำา 
รวมท้ังการนำาส่งรายงานการทำาธุรกรรมทางการเงิน 
และการนำาส่งภาษีเมื่อมีการชำาระเงินผ่านระบบ 
e-Payment ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ดำาเนินการคืน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านพร้อมเพย์แล้วในปีภาษี 
2560 และมีการจัดทำาระบบ e-Tax Invoice และ 
e-Receipt ซึ ่งได้เปิดให้บริการแล้วในปี 2560  
นอกจากน้ี ยังได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
เพ่ือรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซ่ึงผ่าน
ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วเม่ือ
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 

การดำาเนินการในระยะต่อไป กรมสรรพากรจะ
ดำาเนินการตามแผนพัฒนาระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ 
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เสียภาษีเพ่ือการบริการ
ที่ ดีและการแนะนำาการเสียภาษี ได้อย่ าง เต็ม
ประสิทธิภาพ

โครงการที่ 4 e-Payment ภาครัฐ  ประกอบด้วย
โครงการย่อย 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
เป็นโครงการท่ีจัดทำาข้ึนเพ่ือให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลาง
ในการดูแลให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม
แก่ประชาชน เพื่อบูรณาการจัดระบบการแจ้งสิทธ ิ
การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม การประเมิน 
และตรวจสอบการใช้สิทธิสวัสดิการสังคมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ดำาเนินการ
จ่ายเงินสวัสดิการสังคมผ่านบัตร โดยเปิดให้ลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วในปี 2560 และปัจจุบัน
มีผู้มีสิทธิที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำานวนทั้งสิ้น 
14.5 ล้านราย นอกจากนี้ ยังได้ดำาเนินการจ่ายเงิน
สวัสดิการสังคมด้วยพร้อมเพย์ จำานวน 6 สวัสดิการ 
ประกอบด้วย (1) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด (2) เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(3) เบ้ียความพิการ (4) เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (5) เงินเดือน
ทหารกองประจำาการ และ (6) ค่าป่วยการอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 
2562) และจะขยายไปยังสวัสดิการอื่นๆ ต่อไป

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาค
รัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้หน่วยงานราชการทั้ง 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำานวน 7,200 หน่วยงาน 
ใช้บริการด้านการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำาเงิน 

ส่งคลัง ผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย 
จำากัด (มหาชน) (ระบบ KTB Corporate Online 
สำาหรับภาครัฐ) การดำาเนินการในระยะต่อไป  
กรมบัญชีกลางจะผลักดันให้เกิดการขยายการใช้บัตร 
อย่างครบวงจรและการขยายฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
และการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ โดยบูรณาการ 
ข้อมูลกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูล 
สำาหรับการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดสวัสดิการ 
นอกจากนี้ จะเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานใช้งานระบบ 
e-Payment ท้ังการชำาระและรับชำาระเงินผ่านช่องทาง 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  
เปิดเผยว่า เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบผลการดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
National e-Payment ซึ่งมีสาระสำาคัญ ดังนี้

KTB Corporate Online เคร่ือง EDC และ QR Code 
ให้เต็มประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 5 การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กรมประชาสัมพันธ์ ธปท. สมาคมธนาคารไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารการคลังประจำาจังหวัด 
ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
โครงการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National 

e-Payment โดยได้มีการจัดทำาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
การจัดทำา VDO Infographic เพื่อเผยแพร่ผ่าน 
ส่ือโทรทัศน์และ Social Media การจัดให้มี Website 
หลักของโครงการ (www.epayment.go.th) และ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้และส่งเสริม
การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนและ 
ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำาโครงการ
แจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต เพื ่อสนับสนุนให ้
ประชาชนชำาระเ งินโดยใช้บัตรเดบิตหรือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐผ่านเครื่อง EDC มากขึ้น โดยได้มี
การจ่ายเงินรางวัลไปแล้วทั้งสิ้น 69.9 ล้านบาท  
ให้กับผู้ได้รับรางวัล จำานวน 8,872 ราย ทั้งนี้  
จากการดำาเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณ
บัตรเดบิตเพิ่มขึ้นเป็น 62 ล้านใบ ปริมาณธุรกรรม
การใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและมูลค่าการใช้บัตรใน
ช่วงที่ดำาเนินโครงการอยู่ที่ 80.2 ล้านรายการ และ 
148,975 ล้านบาท ตามลำาดับ 

การดำาเนินการในระยะต่อไป กรมสรรพากร
และกรมบัญชี กลางจะดำ า เนิ นการตามแผน
ประชาสัมพันธ์โครงการ National e-Payment 
ประจำาปี พ.ศ. 2562 โดยแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
ของภาครัฐท่ีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 
มากข้ึนและสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี 
ท่ีถูกต้องแก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมท้ังสร้างความม่ันใจในความปลอดภัยของระบบ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือกระตุ้นการเปล่ียนพฤติกรรม
ของประชาชนให้ใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จากความสำาเร็จในการดำาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment ทั้ง 5 โครงการ
ข้างต้น ได้เป็นจุดเริ่มต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถผลักดันและพัฒนาระบบการชำาระเงิน
ของประเทศไทยภายใต้กรอบภารกิจของตนเองให้ 
เข้าสู่ระบบการชำาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
ครบวงจร ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบ
ให้ยุติบทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม 
แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการดำาเนินการในระยะต่อไป 

เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
การชำาระเงินของ
ประเทศไทยให้สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 
และเป็นช่องทางใน 
การจ่ายเงินสวัสดิการ
จากภาครัฐสู่ประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการส่งเสริม 
การใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำา
แทนการใช้เงินสด


