บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 10
วันอังคารที่ 23 กันยายน ๒๕๕๑
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 108 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ๒
------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
4. นายวสันต ฝมือชาง
3. นายวิบูลย วอง
4. นายฉกาจ วิสัย
5. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
6. นายปรีชา ไพรภัทรกุล

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายพิพัฒน ไพบูลยเกษมสุทธิ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
๑. นายพิทักษ วังวรางกูร
2. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
3. นายรังสรรค จันทรนฤกุล

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูชี้แจง คือ
ธนาคารแหงประเทศไทย
1. ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกลุ
2. นางสาวกุฎา รณะนันทน
3. นางสุรีรัตน ลัคนานิตย
4. นางสาวหงสสุดา ตั้งมั่นอรัญกิจ
5. นางขวัญแข เลิศวัฒนกิจกุล
6. นายรณรงค ขุนภาษี

ผูชวยผูวาการ สายระบบขอสนเทศ
ผูบริหารสวน ฝายระบบการชําระเงิน
ผูบริหารสวน ฝายระบบการชําระเงิน
นักวิเคราะหระบบอาวุโส ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูวิเคราะหอาวุโส ฝายระบบการชําระเงิน
ผูบริหารทีม ฝายระบบการชําระเงิน

๒

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวลัดดา แจงเกษมสุข
ผูอํานวยการสํานักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
2. นายธนิต ประภาตนันท
ฝายกฎหมาย ICT
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวเปดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม (ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 23
กันยายน 2551 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาพิจารณาการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารแหงประเทศไทย โดยเชิญผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเขารวมประชุม
เพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงเกีย่ วกับกรณีดังกลาว
ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ผูช วยผูวาการ สายระบบขอสนเทศ และคณะ ไดเขารวมประชุม
และใหขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุ
กรรมาธิการ สรุปไดดังนี้
การดําเนินงานของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ตามพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
1. การกํากับดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ.2551 ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34
แหง พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 และจะมีผลใชบังคับในวันที่ 14 มกราคม 2552 (120 วันนับจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) นัน้ กําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เปนผูรับผิดชอบหลักใน
การกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งประกอบดวยสถาบันการเงินและ
ที่มิใชสถาบันการเงิน โดยกําหนดผูใหบริการตามบัญชีแนบทายพระราชกฤษฎีกา จะตองแจงใหทราบ ขึ้น
ทะเบียน และขอรับใบอนุญาต แลวแตกรณี กอนการใหบริการ
ธปท.ไดเตรียมการเพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ไดแก การจัดทํารางประกาศ หลักเกณฑ เงื่อนไข รวมทั้งแบบรายงานขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวของ การจัดทํารางพิธีปฏิบตั ิ และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการรับแจง
การรับขึ้นทะเบียน หรือการพิจารณาใหใบอนุญาต แลวแตกรณี การเตรียมการเผยแพรและ
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ประชาสัมพันธ รวมทั้งการติดตามผูใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหมีการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ทั้งนี้ การเตรียมการดังกลาวจะสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดกอนวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใชบังคับ
สําหรับการออกใบอนุญาต เปนการดําเนินงานที่สาํ คัญซึ่งตองกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงานและการประสานงานใหชัดเจน ทั้งภายใน ธปท. และระหวาง ธปท. กับคณะกรรมการธุรกรรมฯ
ตอไป
2. การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑและวิธีการทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ.2549
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ พ.ศ.2549 ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แหง พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
โดยหนวยงานของรัฐตองจัดทําแนว นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินการมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได สรางความเชื่อมั่นของประชาชน
ตอการดําเนินกิจกรรมของรัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนหนวยงานภาครัฐที่มีการนําอิเล็กทรอนิกสมาใชในการ
ดําเนินงานในดานตางๆ และตองปฏิบตั ติ ามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ซึ่งขณะนี้ ธปท.อยูระหวางการ
เตรียมการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ และการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งในการดําเนินการดังกลาว คณะอนุกรรมการกํากับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ซึ่งเปนคณะอนุกรรมการภายใต
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เสนอให ธปท.เปน Model Agency เพื่อเปนองคกรแมแบบใน
หนวยงานภาครัฐ โดยเบื้องตนจะมี ธปท. เปน Model Agency อยางนอยหนึ่งองคกร และควรพิจารณา
กําหนดหนวยงานภาครัฐอื่นอีก 1-2 แหงมาเปนองคกรแมแบบดวย
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
1. การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สธอ.) มีความลาชา
ตามพระราชบัญญัติวา ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 กําหนดใหมีคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยมาตรา 37 กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ ในการเสนอแนะ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการสงเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ติดตามดูแลการ
ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เสนอแนะเพื่อการตราพระราชกฤษฎีกาที่
เกี่ยวของออกระเบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกาตางๆ นอกจากนี้
ตามมาตรา 43 ใหจัดตั้ง “สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส” เปนสวนราชการ
ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงาน
ธุรการของคณะกรรมการ
การจัดตั้ง สธอ. ลาชาจะมีผลกนะทบทําใหการผลักดันงาน และการประสานงานระหวางคณะ
กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กับ คณะอนุกรรมการ และหนวยงานตางๆไมราบรื่นเทาที่ควร
เชน การประสานงานกับธนาคารแหงประเทศไทย ในการออกประกาศภายใต พระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2551 การกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน
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2. ยังไมมีการจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อดําเนินการตามที่กฎหมายระบุไว
ไดแก
- การกําหนดรายชื่อผูตรวจสอบอิสระทางดานความมัน่ คงปลอดภัย ตามมาตรา 17(5) พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2551
- การรับรองสิ่งพิมพออก ตาม มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
- การใหความเห็นชอบแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ และในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกา กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารใน
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ.2549
- การจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบตั ิ หรือการอื่นอันเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมาย
แนวทางกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
ธนาคารแหงประเทศไทยมีบทบาทและหนาที่ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตดิ ังกลาว ในหมวด
3 ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
มาตรา 32
• ความจําเปนในการกํากับดูแล
• ประเภทของการกํากับดูแล
• หนวยงานกํากับดูแล
• ใหตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกํากับดูแลธุรกิจบริการดังกลาว
มาตรา 33 และมาตรา 34
• คาปรับทางปกครอง
ความจําเปนในการกํากับดูแล (มาตรา 32)
- เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย
- เพื่อเสริมสรางความเชื่อถือและยอมรับในระบบขอมูลเล็กทรอนิกส
- เพื่อปองกันความเสียหายตอสาธารณชน
ประเภทของการกํากับดูแล (มาตรา 32)
กําหนดไว 3 รูปแบบ เพื่อใหมคี วามยืดหยุนในการบังคับใชกฎหมาย และไมกอใหเกิด
ภาระเกินสมควรแกภาคธุรกิจ คือ
(1) แบบแจงใหทราบ
(2) แบบขึ้นทะเบียน
(3) แบบขอรับใบอนุญาต
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หนวยงานกํากับดูแล (มาตรา 32)
- อาจกําหนดใหหนวยงานของรัฐแหงหนึ่งแหงใด ทําหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแล
- หนวยงานดังกลาวตองมีความพรอม/มีความชํานาญ/มีศกั ยภาพ และ ธุรกิจบริการที่
กํากับดูแลนั้น มีความเกี่ยวของกับภารกิจหลักของหนวยงานแหงนัน้
คาปรับทางปกครอง (มาตรา 33 และมาตรา 34)
กรณีฝาฝน 1 ลานบาท / 2 ลานบาท (แลวแตกรณี)
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2551
ผูที่อยูภายใตการควบคุมดูแล ตาม พรฎ.
ผูที่ใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
¾ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การโอนสิทธิการถือครองเงินหรือการโอนสิทธิการถอน
เงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่เปดไวกับผูใหบริการดวย วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือบางสวน
 ธนาคารแหงประเทศไทย เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสตาม พ.ร.ฎ. นี้
 พ.ร.ฎ นี้ไมใชบังคับกับการใหบริการ e-payment ที่ ธปท. เปนผูใ หบริการ
รูปแบบการควบคุมดูแล
ประเภทธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส แบงออกเปน 3 ประเภท
- การแจงใหทราบ (บัญชี ก)
- การขอขึ้นทะเบียน (บัญชี ข)
- การขอรับใบอนุญาต (บัญชี ค)
หลักการการกําหนดประเภทธุรกิจบัญชี ก ข และ ค
ประเมินจากความเสี่ยง 3 ดาน ดังนี้
1. ผลกระทบตอความมัน่ คงทางการเงินและการพาณิชย แบงเปน 3 ระดับ คือ สูง กลาง ต่ํา
(High / Medium / Low)
2. ความเชื่อถือและความยอมรับระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส แบงเปน 3 ระดับ คือ สูง กลาง ต่าํ
(High/ Medium / Low)
3. ความเสียหายตอสาธารณชน แบงเปน กระทบหรือไมกระทบ (Yes/No)
ทั้งนี้ กําหนดใหธุรกิจที่ประเมินความเสี่ยงได H หรือ Y มีจํานวนตั้งแต 2 ใน 3 ดานขึ้นไป จัดอยู
ในบัญชี ค ที่ตอ งขออนุญาต
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ธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ที่อยูภายใตการกํากับดูแล
ธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
บัญชี ก
1) การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต
2) การใหบริการเครือขายอีดีซี
3.1) การใหบริการสวิทสชิ่งในการชําระเงินระบบใดระบบหนึ่ง
3.2) การใหบริการสวิทสชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ
/
4) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money)
5) การใหบริการหักบัญชี (Clearing)
6) การใหบริการชําระดุล (Settlement)
7) การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ผานทางเครือขาย เชน โทรศัพทมือถือ Internet Payment Gateway
8) การใหบริการรับชําระเงินแทน

บัญชี ข
/
/
/
/

บัญชี ค

/
/
/
/
/
/

ตัวอยางผูใหบริการ e-payment ตาม พรฎ.ฯ
ประเภทบัญชี
ประเภทบริการ - ผูใหบริการ
(1) บัญชี ก
9 e-Money เวนแตการใชเพื่ออํานวยความสะดวกโดยมิไดแสวงหากําไรจาก
(แจงเพื่อทราบ)
การออกบัตร (บัตรโทรศัพท)
9 เครือขายบัตรเครดิต ปจจุบันยังไมมี (กรณีของ VISA , MASTER เปนนิติ
(2) บัญชี ข
บุคคลในตางประเทศ ซึ่งจะไมเขาขายตาม พ.ร.ฎ นี้ )
(ขึ้นทะเบียน)
9 เครือขายอีดซี ี ปจจุบันยังไมมีผูใหบริการลักษณะนี้
9 Switching ระบบเดียว : เชน บริการ ATM Pool
9 e-Money : บัตรรวมรถไฟฟา BTS & BMCL (ในอนาคต)
(3) บัญชี ค
9 Clearing : National ITMX, TSD (บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย)
(ขออนุญาต)
9 Settlement : ธ. กสิกรไทย (VISA) , ธ. เจพี มอรแกน (Master)
9 Switching หลายระบบ : National ITMX
9 บริการรับชําระเงินแทน Counter Service, Pay@Post, Pay Station
9 e-money : บ. Thai Smart Card
9 e-Payment : บริการชําระเงิน/โอนเงินของธนาคารตางๆ
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การกํากับดูแลธุรกิจฯ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (หลักเกณฑการประกอบธุรกิจ)
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข ตามทีค่ ณะกรรมการฯ ประกาศกําหนด ประกอบดวย
1. การเก็บรักษาและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ
2. การตรวจสอบและรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบการใหบริการที่นาเชื่อถือ
อยางสม่ําเสมอ
3. การปฏิบตั ิตามแผน นโยบาย มาตรการและระบบตางๆ ตามที่ยื่นแบบไว
4. การกําหนดคาธรรมเนียมในการใหบริการอยางชัดเจน
5. การรับคํารองเมื่อมีการรองเรียนหรือมีขอโตแยงจากผูใชบริการและการดําเนินการ
รวมทั้งกรอบเวลาเพื่อหาขอยุติ
6. การจัดทําบัญชีและรายงานการปฏิบัตกิ าร
7. การสงงบการเงินและผลการดําเนินงานตอ ธปท.
8. เรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข ตามที่ ธปท. กําหนด ประกอบดวย
1. การออกหลักฐานการชําระเงิน
2. การเก็บรักษาเงินที่จะตองสงมอบ
3. การกําหนดผลสิ้นสุดของการโอนเงิน (Finality) ซึ่งผูรับเงินสามารถใชเงินไดทนั ที
โดยปราศจากเงื่อนไข
4. การดําเนินการเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินของผูใหบริการ
5. การจัดใหมีผูตรวจสอบอิสระทางดานความมั่นคงปลอดภัย ตามรายชื่อที่ประกาศ
โดยคณะกรรมการ
การดําเนินงานของ ธปท. ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
ตลอดจนปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข
ระบบการหักบัญชีเช็คในประเทศไทย
ระบบการหักบัญชีเช็คในปจจุบัน ระบบ ECS
ระบบการหักบัญชีเช็คในปจจุบัน การจัดเก็บตัวเช็คหลังการเรียกเก็บและการคืนเช็คใหลูกคาของ
ระบบ ECS
1. การจัดเก็บตัวเช็คเรียกเก็บ ธนาคารผูจา ยจัดเก็บรักษาตัวเช็ค หลังการเรียกเก็บไว 10 ป
2. การคืนเช็คคืนใหลูกคา ธนาคารผูสงเรียกเก็บคืนตัวเช็คคืน + ใบคืนเช็ค  ลูกคาผูฝากเช็ค
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ระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็คและระบบเก็บภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive
System – ICAS)
ระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็ค นโยบายและวัตถุประสงคของ ธปท.
นโยบายการพัฒนาระบบการหักบัญชีเช็คของ ธปท.
1. One Cheque Clearing System
2. One Clearing House
3. One – Day Clearing
แผนงานการพัฒนาระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็ค
1. เพิ่มประสิทธิภาพ โดยใชประโยชนจาก IT ใหเต็มที่
2. ลดตนทุนระบบเช็ค
• การขนสง
• การจัดเก็บ
• ยกเลิกสํานักหัก-บัญชีจังหวัด
3. ลูกคา
• ไดรับเงินเร็วขึ้น
• มีเวลาฝากเช็คมากขึ้น
ระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็ค ระบบงาน ICAS : Imaged Cheque Clearing and Archive System
ICAS
Imaged Cheque Clearing System : ICS ระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็ค
- ใชขอมูลและภาพเช็คในกระบวนการเรียกเก็บเช็ค
Image Archive System : IAS ระบบการจัดเก็บรักษาภาพเช็คอิเล็กทรอนิกส และเอกสารที่เกี่ยวของ
- ขอมูลและภาพเช็คในระยะยาว (10 ป)
- เอกสารทางการเงินอื่นๆ ในอนาคต เชน ใบ Pay-in
กรอบการพัฒนาระบบ ICAS
1. ใชภาพเช็คในกระบวนการเรียกเก็บโดยไมสงตัวเช็คมาที่ศูนยหักบัญชีฯ
2. รองรับการเรียกเก็บเช็คดวยขอมูลและภาพเช็คตามมาตรฐานภาพเช็คที่ ธปท. กําหนด
3. ภาพเช็คที่สง เรียกเก็บตองผานการตรวจสอบคุณภาพ Image Quality Assurance (IQA)
4. กรณีเช็คคืน ธนาคารผูสง เรียกเก็บคืนตัวเช็คคืนใหลกู คาผูฝากเช็ค
5. ความรับผิดชอบ
- ระหวางธนาคารใชระเบียบ ธปท. หรือขอตกลงระหวางธนาคาร
- ระหวางธนาคารกับลูกคาในชวงเรียกเก็บยังคงเดิม เนื่องจากคืนตัวเช็ค ใหลูกคา
- ระหวางธนาคารกับลูกคาหลังการเรียกเก็บใชภาพเช็คที่เก็บใน Archive
เปนพยานหลักฐานแทนตัวเช็คจริง
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การ Implement ระบบ ICAS
1. คาดวาจะเริ่มใชระบบ ICAS ไดภายในป 2552
2. ระยะแรกใหบริการหักบัญชีเช็คใน กทม. และปริมณฑล
3. ขยายผลไปทั่วประเทศภายในป 2555
ระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็ค
การจัดเก็บตัวเช็คและภาพเช็คหลังการเรียกเก็บ
1. การจัดเก็บตัวเช็คเรียกเก็บ
- ธนาคารผูสงเรียกเก็บจัดเก็บตัวเช็ค
- ระยะเวลาการจัดเก็บขึ้นอยูก ับการยอมรับภาพเช็คเปนพยานหลักฐาน
2. การจัดเก็บภาพเช็คเรียกเก็บ
- จัดเก็บที่ระบบ Image Archive System (IAS)
- ระยะเวลาการจัดเก็บ 10 ป
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย – ระบบ ICAS
1. End-to-end data integrity control and non-repudiation
- การใช Hash และ Digital Signature
End-to-end Data Integrity Control & Non-repudiation

ใช Hash และ Digital Signature

Hash ของภาพเช็ค
- ยืนยันความถูกตองของภาพเช็ค

Digital Signature ของขอมูลเช็ค (ระดับ Batch)
- ยืนยัน non-repudiation ของธนาคารผูสง (ธนาคารผูส งไมสามารถปฏิเสธ
การทําธุรกรรมได)
- ยืนยันความถูกตองของขอมูลเช็ค

ใช Hash และ Digital Signature

Hash ของภาพเช็ค
- ยืนยันความถูกตองของภาพเช็ค

Digital Signature ของขอมูลเช็ค (ระดับ Batch)
- ยืนยัน non-repudiation ของธนาคารผูสง (ธนาคารผูส งไมสามารถปฏิเสธ
การทําธุรกรรมได)
- ยืนยันความถูกตองของขอมูลเช็ค
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2. การจัดเก็บขอมูลเช็คและภาพเช็ค
- โอนขอมูลและภาพเช็คจากระบบ ICS เขาจัดเก็บในระบบ IAS หลัง clearing cycle ทุกวัน
- จัดเก็บขอมูลเปนเวลา 10 ป
- ธนาคารสมาชิกสามารถเรียกดูขอมูลและภาพเช็คได แตไมสามารถแกไขได
- สามารถใช Data File ซึ่งมี Hash และ Digital Signature ของธนาคารผูสง ในการพิสูจนดังนี้
- Hash พิสูจนความถูกตองของภาพเช็ค
- Digital Signature พิสูจนความถูกตองของขอมูลเช็ค และ Non-repudiation ของ ธนาคารผูสง
3. Other ICAS Security
 Authorization
 มีการจัดการสิทธิตามบทบาทหนาที่ของผูใ ชงาน (Role-based)
 Privacy
 ขอมูลที่สงผานเครือขายมีการเขารหัส
• Secure FTP
• HTTPS
 Logs and Audit Trail
 มีการจัดเก็บ logs และ audit trail ตาม พรบ.วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550
 Authentication
 มีการยืนยันตัวตนผูใ ชงานกอนการใชงานโดยอิงจาก Digital Certificate
 Private Key ถูกจัดเก็บในอุปกรณเฉพาะ เชน Smartcard, Hardware Security Module
(ไมสามารถ copy หรือเรียกดู Private Key ได)
 Availability
 ICS: 5x24 (จันทร-ศุกร)
 IAS: 7x24
 รองรับ 99.9% Up time
 Reliability
 มีระบบอยูที่ศนู ยคอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอรสํารองของ ธปท.
 Network Security
 เปนเครือขายปดระหวาง ธปท. และ ธนาคารสมาชิกเทานั้น
 มีเครือขายหลักและเครือขายสํารอง

๑๑

ระบบการหักบัญชีเช็คดวยภาพเช็ค ประเด็นพิจารณาดานกฎหมาย
1. การใชภาพเช็คเปนพยานหลักฐาน เพื่อใหลูกคาหรือธนาคารสามารถใชสิ่งพิมพออกของภาพ
เช็คที่ไดจดั ทําหรือแปลงใหอยูในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสเปนพยานหลักฐานในศาลได
2. การเรียกเก็บเงินตามเช็ค ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 990 “ผูทรงเช็คตอง
ยื่นเช็คแกธนาคารเพื่อใหใชเงิน ...........................”
ประเด็นพิจารณา:
1. ความหมายของ “ธนาคาร” ตามขอความดังกลาวขางตน
2. หากผูทรงเช็คตองยื่นตัวเช็คแกธนาคารผูจายเพื่อใหใชเงิน กรณีเปนระบบ ICAS จะใชภาพเช็ค
เพื่อใหธนาคารผูจายใชเงินไดหรือไม
3. ขอตกลงเกี่ยวกับการแบงความรับผิดชอบระหวาง ธนาคารผูสงเรียกเก็บและ ธนาคารผูจา ย
ประเด็นพิจารณา:
หากมีการจัดทําขอตกลงระหวางธนาคารในการแบงความรับผิดชอบระหวางธนาคารผูสง
เรียกเก็บกับ ธนาคารผูจา ย เมื่อมีกรณีฟองรองตอศาลเกี่ยวกับตัวเช็ค จะสามารถใชขอตกลงระหวาง
ธนาคารดังกลาว ในการพิจารณาความและมีผลบังคับในศาลไดเชนเดียวกับกฎหมายไดหรือไม
ในการนี้ ที่ประชุมไดมีขอซักถามเกี่ยวกับกรณีดังกลาว สรุปไดดังนี้
๑. ปจจุบันไดมีการดําเนินการขอขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาตจากผูประกอบการตาม
พระราชบัญญัติฯ แลวหรือไม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยไดใหขอมูลวา ปจจุบันยังไมมีการดําเนินการขอขึ้น
ทะเบียนหรือขออนุญาตใหแกผูประกอบการเนื่องจากพระราชบัญญัตจิ ะมีผลบังคับใชในวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๕๒ แตทั้งนี้ เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใชธุรกิจตางๆ ที่เขาขายตามพระราชบัญญัติฯ จะตองมีการ
ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไว
๒. ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ประชาสัมพันธใหประชาชนและผูประกอบการทราบ
ถึงพระราชบัญญัตดิ ังกลาวหรือไม อยางไร
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยไดใหขอมูลวา ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินการประชาสัมพันธ ซึ่ง ธปท. อยากใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
บทบาทในเรื่องดังกลาวดวย แตติดปญหาเรื่องการจัดตัง้ สํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส งบประมาณ และบุคลากร ยังไมมีความพรอม ทําใหการบังคับใชกฎหมายในเดือนมกราคม
๒๕๕๒ จึงตกเปนหนาที่ของ ธปท. ซึ่งจะไดมีการประสานงานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศตามแตจะ
สามารถดําเนินการได
๓. สําหรับผูใ หบริการ M-Pay ของโทรศัพทมือถือจัดอยูในบัญชีใด
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยไดใหขอมูลวา ในเรื่องของ M-Pay หรือการชําระเงิน
คาบริการตางๆ ผานโทรศัพทมือถือ เปนธุรกิจที่เรียกวา E-Money (บัญชี ค) ซึ่งบริษัทที่เปนผูใ หบริการ
จะตองดําเนินการขออนุญาตหลังจากกฎหมายบังคับใช

๑๒

๔. กรณี ศูนยอาหารในหางสรรพสินคาตางๆ ที่มีการจําหนายบัตรเติมเงินในการแลกซื้อ
อาหารจัดอยูใ นบัญชีใด
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยไดใหขอมูลวา ในทางปฏิบัติถือเปน E-Money เนื่องจากมี
การบันทึกมูลคาของเงินลงในบัตร และมีการตัดจายชําระไป ซึ่งกรณีของศูนยอาหารถือเปนบริการใน
วงจํากัด เขาขายบัญชี ก แตอาจไดรับการยกเวนไมตองแจงขออนุญาต เพราะไมมกี ารแสวงหากําไร ทั้งนี้
จะตองพิจารณาในรายละเอียดของผูประกอบการแตละรายดวย เนือ่ งจากมีความแตกตางในเรื่องรูปแบบ
การใหบริการ
๕. หากเกิดการกระทําความผิดตามที่พระราชบัญญัติกําหนดไว ผูมีอาํ นาจสั่งลงโทษแก
ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตคือหนวยงานใด
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยไดใหขอมูลวา กรณีที่ผปู ระกอบการที่ไดรับใบอนุญาตไป
แลว ธปท. จะติดตามผลการดําเนินงานของผูประกอบการอยางตอเนื่อง โดยมีเงื่อนไขวาผูป ระกอบการ
จะตองรายงานให ธปท. ทราบตามกําหนดเวลา โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้น
ผูประกอบการจะตองแจงให ธปท. ทราบ ซึ่ง ธปท. จะสามารถสั่งการใหดาํ เนินการปรับปรุงแกไขไดกอนที่
จะเกิดผลกระทบในวงกวาง แตหากเปนกรณีที่จะตองเพิกถอนใบอนุญาตจะเปนอํานาจของคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
๖. ในการขอขึ้นทะเบียนหรือขอใบอนุญาตผูประกอบการจะตองเสียคาธรรมเนียมหรือไม
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยไดใหขอมูลวา ในการขอขึ้นทะเบียนหรือขอใบอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตฯิ ไมตองเสียคาใชจายใดๆ
๗. แนวโนมการใชเช็คของประชาชนเปนอยางไร
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยไดใหขอมูลวา การใชเช็คระหวางธนาคารมีแนวโนมลดลง
แตการใชเช็คภายในธนาคารเดียวกันมีแนวโนมสูงขึ้น แตโดยภาพรวมการใชเช็คของประชาชนมีแนวโนม
ลดลง
ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ
๑. ตามมาตรา ๘(๒) ไมมีการกําหนดถึงบริษัทตางชาติ หรือ ซับไลนเซ็นต ซึ่ง ธปท. ควร
จะไดมีการพิจารณาในเรื่องดังกลาวดวย เนื่องจากปจจุบันการดําเนินการชําระเงินสามารถดําเนินการได
ครอบคลุมทั่วทุกมุมโลก
๒. ควรมีการประชาสัมพันธใหผูประกอบการดําเนินการเสนอให ธปท. พิจารณาวาธุรกิจ
ของตนอยูในบัญชีประเภทใด เพื่อไมใหเกิดปญหาหลังกฎหมายมีผลบังคับใช
๓. เมื่อพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช ธปท. จะตองติดตามในเรื่องของผลกระทบและ
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะไดดาํ เนินการเรงรัด ผลักดัน ทวงถาม ไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อกระตุนใหเกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมตอไป
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3.2 พิจารณาแนวทางการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น เรื่อง “ปญหาและผลกระทบ
อันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550”
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแนวทางการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นดังกลาว โดยได
รวมกันแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง สามารถสรุปไดดังนี้
การสัมมนารับฟงความคิดเห็น เรื่อง "ปญหาและผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใช
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม
2551 ณ โรงแรงเรดิสัน หองจตุรทิศ แกรนด บอลรูม ชั้น 3 ซอยแสงจันทร ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงปญหาและผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ จากผูรวมแสดงความเห็นจากทุกภาคสวน
ประกอบดวย หนวยงานหรือสวนราชการในฐานะผูใชงานคอมพิวเตอร หนวยงานเอกชนตางๆ ผูใหบริการ
ประเภทตางๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว รวมถึงผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
โดยคณะกรรมาธิการ จะรวบรวมปญหาและผลกระทบที่ไดรับฟงจากเวทีสัมมนา เพื่อวิเคราะหผลกระทบ
และนําเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาพรอมขอเสนอแนะ เพื่อแกไขตอวุฒิสภาตอไป
โดยมีกลุมเปาหมาย จํานวนประมาณ 200 คน ประกอบดวย
- คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
- คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร สภาผูแทนราษฎร
- คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
- กรมประชาสัมพันธ
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- สภาทนายความ
- สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
- สมาคมสิทธิผูบริโภค
- สมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
- สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย
- สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวรไทย
- วิศวกรรมสถาน
- มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน
- องคกรรัฐวิสาหกิจ
- องคกรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
- องคกร/เครือขายภาคประชาชน
- สื่อมวลชน และประชาชนผูสนใจทั่วไป
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ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดสัมมนาดังกลาวเปนในสวนของคณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะจัดแถลงขาวการจัดสัมมนาฯ ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม
2551 เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
อนึ่ง ผูเขารวมสัมมนา สามารถ Download พระราชบัญญัตฯิ และประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเรือ่ งที่เกี่ยวของ ไดที่ www.senate.go.th
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งตอไปในวันอังคารที่ 30
กันยายน 2551 เพื่อพิจารณาเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของ
คณะกรรมาธิการ
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