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  e-Standard Road map 

จัดท ำมำตรฐำน NPMS V3 
(มำตรฐำนข้อควำมกำรช ำระเงินระหว่ำงสถำบันกำรเงิน) 

บริกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลมำตรฐำนอย่ำงมั่นคงปลอดภัย (SDES) 

จัดท ำมำตรฐำนข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับกำรซื้อขำย
สินค้ำและบริกำร V2 (Purchase & Delivery order)  

จัดท ำมำตรฐำนกลำงรหัสสินค้ำและบริกำรส ำหรับกำรท ำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

บริกำรลงทะเบียนรหัสสถำนทีเ่พื่อกำรค้ำและขนสง่ 
(UN/LOCODE) 

จัดท ำมำตรฐำนข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับกำรซื้อขำย
สินค้ำและบริกำร V2 (Purchase & Delivery order)  

จัดท ำมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยน e-document ผ่ำนระบบ 
NSW 



รายงานระบบการช าระเงิน 2557 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 



กำรช ำระเงินผ่ำนธนำคำร 
• ช ำระด้วยเช็คมีมูลค่ำเฉลี่ย 1.2 ล้ำนบำทต่อรำยกำร 
• ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำรมีมูลค่ำเฉลีย่ 3.8 แสนบำทต่อรำยกำร 
• ช ำระด้วยกำรใช้เงินสดมีมูลค่ำเฉลี่ย 2.5 หมื่นบำทต่อรำยกำร 

 
กำรช ำระเงินผ่ำนผู้ให้บริกำรช ำระเงิน (non-bank) 
• ช ำระบิลที่จุดรับบริกำรเฉลี่ย 3300 บำทต่อรำยกำร 
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  e-Standard Road map 

ประกำศมำตรฐำน NPMS V1 

บริกำรทดสอบควำม
สอดคล้องข้อควำมตำม
มำตรฐำน (ONOS) 

บริกำรรับรองสิ่งพิมพ์ออก 

ประกำศมำตรฐำน Website 
Security Standard 

ประกำศมำตรฐำน NPMS V2 

ประกำศมำตรฐำนรหัสยำ TMT 

บริกำรลงทะเบียนหมำยเลข OID 

บริกำรคลังข้อมูลรหัสและข้อควำม
มำตรฐำน (CMR) 

ประกำศมำตรฐำนข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์ 
ส ำหรับกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำร  
(e-invoice/e-tax invoice)  

ประกำศมำตรฐำนรหัสมำตรฐำนข้อมูลสำกล
ส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่ำนระบบ 
NSW จ ำนวน 7 ฉบับ 

บริกำรเชื่อมโยงข้อมูลมำตรฐำนด้ำน
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ITIMS) 



มาตรฐาน NPMS และ มาตรฐาน Trade Service Message  

สั่งโอนเงินเพื่อ
ช าระหนี้ 

Buyer  

แจ้งรายการ
โอนเงินเข้า

บัญชีเงินฝาก 

Seller 

Buyer’s Bank  Seller’s Bank  

ส่งใบแจ้งหน้ี (e-Invoice) 

ด าเนินการโอนเงินและช าระดุลระหว่างธนาคาร 

สพธอ. ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วย ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ 
(Trade Services Message Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อความส าหรับ e-Invoice และ e-Tax Invoice 

NPMS NPMS 

ธปท. สพธอ. และ NITMX อยู่ระหว่างการจัดท ามาตรฐานข้อความการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ISO20022: NPMS) 
ระหว่างสถาบันการเงิน เพื่อให้รองรับการท าธุรกรรม Bulk Payment และการท าธุรกรรมในระบบ RTGS ตามล าดับ 

 NPMS V2 มีจ านวน 8 ข้อความ โดยมี 6 ข้อความสอดคล้องกับ Common Global 
Implementation (CGI) โดยมีข้อความเพิ่มเติมจาก NPMS V1 คือข้อความ Bank 
Statement และ Account report นอกจากนี้ยังมี 2 ข้อความส าหรับการโอนคืนเงิน 
(Payment reversal) กับการยกเลิกรายการช าระเงิน (Payment cancellation) 

NPMS FI-to-FI 

ส่งใบก ากับภาษ ี(e-Tax Invoice) 

Trade Service Message Standard 



Standard as a Service : 

บริการรับรองระบบการ
พิมพ์ออก 

บริการทดสอบความสอดคล้อง 
ของข้อความตามมาตรฐาน 

บริการจดทะเบียนหมายเลข OID 

OID-RA 

บริการลงทะเบียนคลังข้อมูล
มาตรฐาน 

CMR 

 
 

บริการด้านวิชาการ ให้
ค าปรึกษาและวิจัยที่เกี่ยวกับ

มาตรฐาน 

 
บริการจัดท าข้อเสนอแนะ

ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน 

บริการเชื่อมโยงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ITIMS 
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ส านักมาตรฐาน 
เป็นหน่วยงานภายใต้ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีหน้าที่หลักในการศึกษา 
วิจัย ส ารวจเกี่ยวกับมาตรฐาน และมีหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านการมาตรฐาน รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในด้านการพัฒนา และส่งเสริมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักมาตรฐาน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

https://standard.etda.or.th 
estandard.center@etda.or.th 
0 2123 1234 
 



Global Electronic Invoicing Report 

The State of AP Automation World Wide  

by PayStream advisor, Inc (2013) 

Invoice กระดาษยังไม่ได้หายไป อุปสรรคยังคงมีอยู่ 

56 % ยังมีปัญหาการเช่ือมต่อระบบกับ Suppliers 

60 % ของบริษัทผู้ตอบแบบส ำรวจยงัคงใช้
กระดำษมำกกวำ่ 

ขนาดบริษัท ผลส ารวจอุปสรรคที่พบของ e-invoice 

ผลส ารวจขนาดบรษิัทกับการท าธุรกรรมอเิล็กทรอนกิส์ 



ประโยชน์ของการใช้ electronic-invoice 

Global Electronic Invoicing Report 

Observing Trend in B2B Strategies across border  

by PayStream advisor, Inc (2014) 



การพัฒนา e-Invoice ในประเทศไทยยังตามหลังประเทศเพื่อนบ้าน 

“E-invoicing / E-billing  

International market overview & forecast” 

Bruno Koch, Febuary 2014 
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ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สพธอ. ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นหน่วยงำนเดียวในปัจจุบันที่มีอ ำนำจในกำรรับรองสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงำนรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. ๒๕๕๕ 



2556 2558 2555 

- 18 ม.ค. 2555 ประกาศ คธอ. 
เร่ือง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก 
- 18 ม.ค. 2555 ประกาศ คธอ. 
เร่ือง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์
ออก 
- 19 ม. ค. 2555 รับรองระบบ  
e-Certificate กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 
 

- 21 พ.ย. 2556 MOU ด้านการมาตรฐาน 
กับ สมอ. 
- 20 พ.ค. 2556 จัดงานสัมมนาเผยแพร่
การรับรองระบบการพิมพ์ออก 
- 25 เม.ย. 2556 เข้าไปแนะน าสิ่งพิมพ์ออก
ให้กับ ปปส. 
- 30 ต.ค. 2556 การเตรียมความพร้อมการ
จัดต้ังห้องปฏิบัติการ Digital forensics 
 

- 20 พ.ค. 2557 ต่ออายุหนังสือรับรอง
ระบบ e-Certificate กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 
- 1 ส.ค. 2557 เตรียมความพร้อมให้
พนักงานเข้าใจข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วย
ความสามารถของห้องปฏิบัติการ 

ความก้าวหน้าของงานรับรองมาตรฐานในปีงบประมาณ 2555-2558 

2557 

- 30 ธ.ค. 2557 ประกาศหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียม
การรับรองระบบการพิมพ์ออก 
- 14 ก.พ. 2558 ปรับสถานภาพของ
ไทยในคณะกรรมการวิชาการ TC68 
จาก O-member เป็น P-member 
พร้องสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ 
- 16 มิ.ย. 2558 จัดท าคู่มือประชาชน
ของบริการรับรองระบบการพิมพ์ออก 
- 30 มี.ค. 2558 เตรียมความพร้อมให้
ผู้ตรวจประเมิน ด้านการตรวจประเมิน 
ISO 27001:2013 เวอร์ชั่นใหม่ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKeZqMze8sYCFUuelAod7ngB_w&url=http://www.carolinasrims.com/home/2011/8/24/carolinas-rims-social-september-29.html&ei=XaWxVef2Lsu80gTu8YX4Dw&bvm=bv.98476267,d.dGY&psig=AFQjCNGbpbAfPVC5r5Qe203ujNfAG2LDjQ&ust=1437791952760893
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKeZqMze8sYCFUuelAod7ngB_w&url=http://www.carolinasrims.com/home/2011/8/24/carolinas-rims-social-september-29.html&ei=XaWxVef2Lsu80gTu8YX4Dw&bvm=bv.98476267,d.dGY&psig=AFQjCNGbpbAfPVC5r5Qe203ujNfAG2LDjQ&ust=1437791952760893


ตัวอย่าง การออกหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Certificate  
   ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ปริมาณหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ปริมาณหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอเิลก็ทรอนิกส์ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี พ.ศ. 2557 มีทั้งสิ้น 113,590 
ฉบับ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีการออกหนังสือรับรองฯ 80,403 ฉบับ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 41.3  จากปีก่อนหน้า 

แหล่งที่มา https://www.etda.or.th/content/-e-certificate.html 



แผนภาพระบบ e-Certificate 
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ผู้รับบริการ 

ธนาคาร 

รับเอกสารผ่านธนาคาร 
รวม ๓,๙๐๐ สาขา 

กรอกแบบฟอร์ม รับช าระเงิน 

ระบบจัดส่งไฟล์หนังสือรับรองไปยังธนาคาร 

 
 
 
 

 
e-Certificate  

System 

ที่มา: ข้อมูลจากสไลด์ของกรมพัฒนาธุรกิการค้าใน
งานสัมมนาการอบรมเพื่อเผยแพร่การรับรองระบบ
การพิมพ์ออก 


