
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� 
เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
เพ่ือรักษาความม่ันคงทางการเงินและการพาณิชย� ประโยชน�ในการเสริมสร0างความ

น1าเชื่อถือและยอมรับในระบบข0อมูลอิเล็กทรอนิกส� และเพ่ือป4องกันความเสียหายต1อสาธารณชน 
ตลอดจนเพ่ือเป7นการพัฒนาประสิทธิภาพการให0บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�ให0เหมาะสม
กับการแข1งขันในป:จจุบัน ส1งเสริมให0ผู0ให0บริการมีความน1าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา 

๑๖ แห1งพระราชกฤษฎีกาว1าด0วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. 
๒๕๕๑ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส�จึงกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� ให0ผู0ให0บริการถือปฏิบัติดังนี้ 

 
ข0อ ๑  ให0ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ 

และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ 

และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(๓) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ 

และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๔) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ 

และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ข0อ ๒  ในประกาศฉบับนี้ เว0นแต1จะกําหนดไว0เป7นอย1างอ่ืน 
“ผู0 ให0บริการ” หมายความว1า ผู0ประกอบธุรกิจให0บริการการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส�ตามท่ีกําหนดไว0ในบัญชีท0ายพระราชกฤษฎีกาว1าด0วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด0วยธุรกิจบริการท่ีต0องแจ0งให0ทราบก1อนให0บริการ 
(บัญชี ก) ธุรกิจบริการท่ีต0องขอข้ึนทะเบียนก1อนให0บริการ (บัญชี ข) และธุรกิจบริการท่ีต0องได0รับ
อนุญาตก1อนให0บริการ (บัญชี ค) 

“ธุรกิจบริการท่ีต0องแจ0งให0ทราบก1อนให0บริการ” (บัญชี ก) ได0แก1 การให0บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส�ท่ีใช0ซ้ือสินค0าหรือรับบริการเฉพาะอย1างตามรายการท่ีกําหนดไว0ล1วงหน0าจากผู0ขาย
สินค0าหรือให0บริการเพียงรายเดียว  ท้ังนี้ เว0นแต1การให0บริการเงินอิเล็กทรอนิกส�ท่ีใช0จํากัดเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแก1ผู0บริโภคโดยมิได0แสวงหากําไรจากการออกบัตร ตามท่ีธนาคารแห1งประเทศไทย
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ (e-Money บัญชี ก) 

“ธุรกิจบริการท่ีต0องขอข้ึนทะเบียนก1อนให0บริการ” (บัญชี ข) ได0แก1 
(๑) การให0บริการเครือข1ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) 
(๒) การให0บริการเครือข1ายอีดีซี (EDC Network) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) การให0บริการสวิตช�ชิ่งในการชําระเงินระบบหนึ่งระบบใด (Transaction 
Switching บัญชี ข) 

(๔) การให0บริการเงินอิเล็กทรอนิกส�ท่ีใช0ซ้ือสินค0า และหรือรับบริการเฉพาะอย1าง
ตามรายการท่ีกําหนดไว0ล1วงหน0าจากผู0ขายสินค0าหรือให0บริการหลายราย ณ สถานท่ีท่ีอยู1ภายใต0ระบบ
การจัดจําหน1ายและการให0บริการเดียวกัน (e-Money บัญชี ข) 

“ธุรกิจบริการท่ีต0องได0รับอนุญาตก1อนให0บริการ” (บัญชี ค) ได0แก1 
(๑) การให0บริการหักบัญชี (Clearing) 
(๒) การให0บริการชําระดุล (Settlement) 
(๓) การให0บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�ผ1านอุปกรณ�อย1างหนึ่งอย1างใดหรือ

ผ1านทางเครือข1าย 
(๔) การให0บริการสวิตช�ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction Switching 

บัญชี ค) 
(๕) การให0บริการรับชําระเงินแทน 
(๖) การให0บริการเงินอิเล็กทรอนิกส�ท่ีใช0ซ้ือสินค0า และหรือรับบริการเฉพาะอย1าง

ตามรายการท่ีกําหนดไว0ล1วงหน0าจากผู0ขายสินค0าหรือให0บริการหลายราย โดยไม1จํากัดสถานท่ีและไม1
อยู1ภายใต0ระบบการจัดจําหน1ายและการให0บริการเดียวกัน (e-Money บัญชี ค) 

“ธปท.” หมายความว1า ธนาคารแห1งประเทศไทยตามกฎหมายว1าด0วยธนาคารแห1ง
ประเทศไทย 

“ผู0ว1าการ” หมายความว1า ผู0ว1าการธนาคารแห1งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความว1า คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� 
“พนักงานเจ0าหน0าท่ี” หมายความว1า ผู0ว1าการธนาคารแห1งประเทศไทย หรือผู0ซ่ึงผู0ว1า

การธนาคารแห1งประเทศไทยแต1งต้ังให0ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว1าด0วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
หมวด ๑ 

คุณสมบัติของผู0ให0บริการ การแจ0งให0ทราบ การขอข้ึนทะเบียน และการขอรับใบอนุญาต 
   

 
ข0อ ๓  ผู0ประสงค�จะเป7นผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข หรือบัญชี ค ต0องมี

คุณสมบัติและไม1มีลักษณะต0องห0ามตามท่ีกําหนดไว0ในมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห1งพระราชกฤษฎีกา
ว1าด0วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ในกรณีผู0ประสงค�จะเป7นผู0ให0บริการเป7นนิติบุคคล ให0กรรมการหรือผู0ซ่ึงมีอํานาจ
จัดการของนิติบุคคลต0องมีคุณสมบัติและไม1มีลักษณะต0องห0ามตามวรรคหนึ่งด0วย 

ท้ังนี้ บุคคลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต0องไม1มีลักษณะต0องห0าม ดังต1อไปนี้ด0วย 
(๑) เคยต0องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให0ทรัพย�สินตกเป7นของแผ1นดิน หรือเคย

ต0องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว1ากระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว1าด0วยการป4องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) เคยเป7นบุคคลท่ีถูกกําหนดหรือต0องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว1ากระทําความผิดฐาน
สนับสนุนทางการเงินแก1การก1อการร0าย ตามกฎหมายว1าด0วยการป4องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก1การก1อการร0าย 

 
ข0อ ๔  ผู0ประสงค�จะเป7นผู0ให0บริการตามบัญชี ค ในแต1ละประเภทธุรกิจ ต0องมีทุนจด

ทะเบียนซ่ึงชําระแล0วดังนี้ 
(๑) การให0บริการหักบัญชี (Clearing) ไม1ต่ํากว1า ๕๐ ล0านบาท 
(๒) การให0บริการชําระดุล (Settlement) ไม1ต่ํากว1า ๒๐๐ ล0านบาท 
(๓) การให0บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�ผ1านอุปกรณ�อย1างหนึ่งอย1างใด หรือ

ผ1านทางเครือข1ายไม1ตํ่ากว1า ๕ ล0านบาท 
(๔) การให0บริการสวิตช�ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction Switching 

บัญชี ค) ไม1ต่ํากว1า ๕๐ ล0านบาท 
(๕) การให0บริการรับชําระเงินแทน ไม1ต่ํากว1า ๕ ล0านบาท 
(๖) การให0บริการเงินอิเล็กทรอนิกส�ท่ีใช0ซ้ือสินค0า และหรือรับบริการเฉพาะอย1างตาม

รายการท่ีกําหนดไว0ล1วงหน0าจากผู0ขายสินค0าหรือให0บริการหลายราย โดยไม1จํากัดสถานท่ีและไม1อยู1
ภายใต0ระบบการจัดจําหน1ายและการให0บริการเดียวกัน (e-Money บัญชี ค) ไม1ต่ํากว1า ๒๐๐ ล0านบาท 

ผู0ประสงค�จะเป7นผู0ให0บริการมากกว1าหนึ่งประเภทธุรกิจ ต0องมีทุนจดทะเบียนซ่ึง
ชําระแล0วไม1ต่ํากว1าจํานวนทุนจดทะเบียนซ่ึงชําระแล0วของประเภทธุรกิจท่ีกําหนดไว0สูงสุด 

นอกจากต0องมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล0ว ผู0ประสงค�จะเป7นผู0
ให0บริการจะต0องมีคุณสมบัติโดยมีสถานภาพทางการเงินท่ีม่ันคง ท่ีแสดงให0เห็นว1าสามารถดําเนินธุรกิจ
และให0บริการได0อย1างต1อเนื่อง และไม1มีความเสี่ยงท่ีอาจก1อให0เกิดความเสียหายต1อผู0ใช0บริการ เช1น 
ฐานะและผลการดําเนินงานท่ีผ1านมา แผนการประกอบธุรกิจ โดยรวมถึงประมาณการรายได0 
ค1าใช0จ1าย และงบลงทุนสําหรับระยะเวลา ๓ ปh 

เม่ือได0รับอนุญาตให0ประกอบธุรกิจแล0ว ห0ามผู0ให0บริการตามบัญชี ค ลดทุนจด
ทะเบียนซ่ึงชําระแล0วก1อนได0รับอนุญาตจาก ธปท. เว0นแต1ผู0ให0บริการท่ีได0รับอนุญาตตามหลักเกณฑ�ท่ี
ออกภายใต0พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
๕๘ แล0วแต1กรณี 

 
ข0อ ๕  ผู0ประสงค�จะเป7นผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข หรือบัญชี ค ต0องยื่นแบบ

การแจ0งให0ทราบ แบบการขอข้ึนทะเบียน หรือแบบการขอรับใบอนุญาต พร0อมเอกสารหลักฐาน 
แล0วแต1กรณี ตามแบบแนบท0ายประกาศฉบับนี้หรือตามแบบท่ีคณะกรรมการจะแก0ไขเพ่ิมเติมต1อผู0ว1า
การหรือพนักงานเจ0าหน0าท่ีท่ีผู0ว1าการมอบหมาย 

กรณีท่ีผู0ประสงค�จะประกอบธุรกิจเป7นผู0ให0บริการมากกว1าหนึ่งประเภทธุรกิจ 
สามารถยื่นแบบการแจ0งให0ทราบ แบบการขอข้ึนทะเบียน หรือแบบการขอรับใบอนุญาต พร0อม
เอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดในคราวเดียวกันได0 

ผู0ประสงค�จะเป7นผู0ให0บริการต0องตรวจสอบและรับรองว1ามีคุณสมบัติและไม1มี
ลักษณะต0องห0ามตามประกาศฉบับนี้ด0วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข0อ ๖  ผู0ให0บริการท่ีประสงค�จะประกอบธุรกิจต1อไปเม่ือใบอนุญาตครบกําหนด ให0
ยื่นคําขอต1ออายุใบอนุญาต พร0อมเอกสารหลักฐานตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด ต1อผู0ว1าการหรือ
พนักงานเจ0าหน0าท่ีท่ีผู0ว1าการมอบหมายภายในระยะเวลา ๙๐ วัน แต1ไม1น0อยกว1า ๖๐ วัน ก1อนวันท่ี
ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาไม1ต1อใบอนุญาต และสั่งให0ผู0ให0บริการต0อง
ปฏิบัติการอย1างหนึ่งอย1างใดไปจนกว1าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ พนักงานเจ0าหน0าท่ีจะแจ0งให0ผู0ให0บริการ
รายนั้นทราบเพ่ือถือปฏิบัติต1อไป 

 
ข0อ ๗  ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ต0องดําเนินการให0แล0วเสร็จภายใน ๔๕ 

วันทําการ นับแต1วันท่ีได0แบบการขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกต0องครบถ0วน 
 
ข0อ ๘  กรณีท่ีใบรับแจ0ง ใบรับข้ึนทะเบียน หรือใบอนุญาต สูญหาย ถูกทําลาย หรือ

ชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ให0ผู0ให0บริการยื่นคําขอรับใบแทน พร0อมเอกสารหลักฐานตามแบบแนบ
ท0ายประกาศฉบับนี้หรือตามแบบท่ีคณะกรรมการจะแก0ไขเพ่ิมเติม ต1อผู0ว1าการหรือพนักงานเจ0าหน0าท่ี
ท่ีผู0ว1าการมอบหมายภายในกําหนด ๓๐ วัน นับต้ังแต1วันท่ีรู0ถึงการสูญหาย การถูกทําลาย หรือการ
ชํารุดเสียหาย แล0วแต1กรณี  ท้ังนี้ เม่ือพนักงานเจ0าหน0าท่ีได0ตรวจสอบความครบถ0วนและถูกต0องของ
เอกสารหลักฐานแล0ว ให0พนักงานเจ0าหน0าท่ีท่ีผู0ว1าการมอบหมายออกใบแทนของใบรับแจ0ง ใบรับข้ึน
ทะเบียนหรือใบอนุญาต แล0วแต1กรณี 

 
หมวด ๒ 

หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ัวไปในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส� 
   

 
ข0อ ๙  ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต0องประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติ

ตามแผน นโยบาย มาตรการ และระบบต1าง ๆ ตามท่ีได0ยื่นแจ0งให0ทราบ ข้ึนทะเบียน หรือได0รับ
อนุญาต แล0วแต1กรณี 

 
ข0อ ๑๐  กรณีผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ได0มีการเปลี่ยนแปลงการ

ดําเนินงานไปจากเอกสารท่ีได0ยื่นประกอบการแจ0งให0ทราบ การข้ึนทะเบียน หรือการได0รับอนุญาต
หรือหยุดให0บริการชั่วคราว ให0ผู0ให0บริการดําเนินการ ดังต1อไปนี้ 

(๑) กรณีผู0ให0บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค ย0ายสํานักงานใหญ1 ให0ยื่นขออนุญาต
จาก ธปท. ล1วงหน0าไม1น0อยกว1า ๓๐ วัน ก1อนเริ่มดําเนินการ 

(๒) ผู0 ให0บริการต0องแจ0ง ธปท. ทราบล1วงหน0าไม1น0อยกว1า ๑๕ วัน ก1อนเริ่ม
ดําเนินการในกรณีดังต1อไปนี้ 

(ก) ผู0ให0บริการตามบัญชี ก ย0ายสํานักงานใหญ1 
(ข) ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค เปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ

พร0อมท้ังแสดงแผนภาพของระบบสารสนเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ค) ผู0ให0บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค เพ่ิม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของการให0บริการแตกต1างจากท่ีได0ข้ึนทะเบียนหรือได0รับอนุญาตไว0 แล0วแต1กรณี ให0แจ0ง ธปท. ทราบ
พร0อมข0อมูลรายละเอียดของระบบสารสนเทศ (ถ0ามี) 

(ง) ผู0ให0บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค เปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล 
(จ) ผู0ให0บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค หยุดให0บริการชั่วคราวอันเกิดจากการ

เตรียมการไว0ล1วงหน0า เช1น การปjดปรับปรุงระบบงาน การปjดปรับปรุงพ้ืนท่ีสํานักงาน 
(๓) ผู0ให0บริการต0องแจ0ง ธปท. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ในกรณีดังต1อไปนี้ 
(ก) ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู0

ซ่ึงมีอํานาจจัดการของนิติบุคคล  ท้ังนี้ ผู0ให0บริการจะต0องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของบุคคลท่ี
เป7นกรรมการหรือผู0ซ่ึงมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลว1ามีคุณสมบัติและไม1มีลักษณะต0องห0ามตามข0อ ๓ 
ตามแบบหนังสือรับรองแนบท0ายประกาศฉบับนี้ด0วย 

(ข) ผู0ให0บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนซ่ึงชําระแล0ว 
(๔) กรณีผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค เปjดสํานักงานสาขาแห1งใหม1 

ย0าย หรือปjดสํานักงานสาขา ให0จัดทํารายงานสรุปรายไตรมาส พร0อมจัดส1งให0 ธปท. ภายใน ๓๐ วัน 
นับจากวันสิ้นไตรมาสตามแบบรายงานแนบท0ายประกาศฉบับนี้  ท้ังนี้ สํานักงานสาขาไม1รวมถึงจุด
ให0บริการชั่วคราว หรือสํานักงานหรือจุดให0บริการของตัวแทนท่ีผู0ให0บริการแต1งต้ัง 

(๕) กรณีผู0ให0บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค หยุดให0บริการชั่วคราวซ่ึงส1งผลกระทบ
ในวงกว0างอันเนื่องมาจากเหตุจําเป7นหรือมีพฤติการณ�พิเศษ ซ่ึงไม1ได0มีการเตรียมการไว0ล1วงหน0า ให0
แจ0งฝlายนโยบายระบบการชําระเงิน ธปท. และแจ0งผู0ใช0บริการทราบโดยท่ัวกันภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับ
แต1เวลาท่ีหยุดให0บริการชั่วคราว 

(๖) ผู0ให0บริการต0องแจ0งให0ผู0ใช0บริการทราบล1วงหน0าไม1น0อยกว1า ๑๕ วัน ก1อนเริ่ม
ดําเนินการอย1างน0อย ๒ ช1องทาง โดยอาจแจ0งข0อมูลผ1านช1องทางอิเล็กทรอนิกส� หรือแจ0งเป7นลาย
ลักษณ�อักษรหรือประกาศทางหนังสือพิมพ� หรือปjดประกาศไว0ในท่ีเปjดเผย ณ สถานท่ีทําการหรือจุด
ให0บริการของตัวแทนแต1ละแห1งท่ีให0บริการก็ได0 ในกรณีดังต1อไปนี้ 

(ก) ผู0ให0บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค เปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล 
(ข) ผู0ให0บริการตามบัญชี ข และบัญชี ค หยุดให0บริการชั่วคราวอันเกิดจากการ

เตรียมการไว0ล1วงหน0า เช1น การปjดปรับปรุงระบบงาน การปjดปรับปรุงพ้ืนท่ีสํานักงาน 
(ค) ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ย0าย หรือปjดสํานักงานสาขา 

 
ข0อ ๑๑  ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต0องกําหนดนโยบายในการ

เก็บรักษาข0อมูลของผู0ใช0บริการ การกําหนดชั้นความลับในการเข0าถึงข0อมูล และการระบุตัวบุคคลท่ีมี
สิทธิเข0าถึงข0อมูลดังกล1าวพร0อมท้ังจัดให0มีระบบการจัดเก็บข0อมูลท่ีถูกต0องเชื่อถือได0และป4องกันผู0ท่ีไม1มี
หน0าท่ีเก่ียวข0องเข0าถึงหรือแก0ไขข0อมูลท่ีเก็บรักษา 

 
ข0อ ๑๒  ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต0องรักษาความลับข0อมูลส1วน

บุคคลของผู0ใช0บริการ โดยจะไม1เปjดเผยข0อมูลเหล1านั้นตลอดระยะเวลาการใช0บริการและภายหลังท่ี
เลิกใช0บริการแล0วเว0นแต1กรณีต1อไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) การเปjดเผยโดยได0รับความยินยอมเป7นหนังสือหรือวิธีการ อ่ืนใดทาง
อิเล็กทรอนิกส�ตามท่ีผู0ให0บริการกําหนดจากผู0ใช0บริการ 

(๒) การเปjดเผยเพ่ือประโยชน�แก1การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปjดเผยแก1ผู0สอบบัญชีของผู0ให0บริการ 
(๔) การเปjดเผยเพ่ือประโยชน�ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(๕) การเปjดเผยเพ่ือประโยชน�ในการกํากับดูแลระบบการชําระเงินของ ธปท. 
 
ข0อ ๑๓  ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต0องมีการกําหนดข0อตกลงใน

การให0บริการไว0เป7นลายลักษณ�อักษร และเปjดเผยให0ผู0ใช0บริการทราบอย1างชัดเจน ซ่ึงอย1างน0อยต0อง
ประกอบด0วย 

(๑) สิทธิ หน0าท่ี และความรับผิดของผู0ให0บริการและผู0ใช0บริการ ท้ังในกรณีปกติและ
กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

(๒) หลักเกณฑ� เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการให0บริการ 
(๓) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช0บริการ (ถ0ามี) 
ท้ังนี้ ผู0ให0บริการมีหน0าท่ีติดตามดูแลให0ผู0ใช0บริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ� เง่ือนไขท่ี

กําหนด และกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงทําให0ผู0ใช0บริการเสียประโยชน� ผู0ให0บริการต0องแจ0งให0
ผู0ใช0บริการทราบล1วงหน0า โดยประกาศไว0 ณ สถานท่ีทําการทุกแห1ง หรือด0วยวิธีการอ่ืนใดให0
ผู0ใช0บริการสามารถทราบได0 

 
ข0อ ๑๔  ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต0องดําเนินการเก่ียวกับการ

เปjดเผยค1าธรรมเนียม ดังต1อไปนี้ 
(๑) เปjดเผยรายละเอียดของค1าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บจากผู0ใช0บริการ โดยประกาศ

ไว0 ณ สถานท่ีทําการทุกแห1ง หรือด0วยวิธีการอ่ืนใดให0ผู0ใช0บริการสามารถทราบได0  ท้ังนี้ ในการกําหนด
ค1าธรรมเนียมผู0ให0บริการต0องกําหนดให0เป7นไปตามกลไกตลาดเพ่ือให0เกิดการแข1งขันและต0องคํานึงถึง
ความเป7นธรรมต1อผู0ใช0บริการด0วย 

(๒) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงค1าธรรมเนียม ผู0ให0บริการจะต0องประกาศรายละเอียดไว0 
ณ สถานท่ีทําการทุกแห1ง โดยในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีทําให0ผู0ใช0บริการเสียประโยชน� ผู0ให0บริการ
ต0องแจ0งด0วยวิธีการอ่ืนใด ให0ผู0ใช0บริการทราบล1วงหน0าไม1น0อยกว1า ๓๐ วัน ก1อนการเปลี่ยนแปลงจะมี
ผลใช0บังคับ 

(๓) จัดส1งประกาศค1าธรรมเนียมให0 ธปท. ทราบโดยเร็วในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส� 
นับแต1วันท่ีออกประกาศครั้งแรกและทุก ๆ ครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 
ข0อ ๑๕  ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต0องดําเนินการเม่ือมีการ

ร0องเรียนหรือมีข0อโต0แย0งจากผู0ใช0บริการ รวมท้ังกําหนดกรอบเวลาเพ่ือหาข0อยุติดังนี้ 
(๑) จัดให0มีช1องทางและวิธีการสําหรับการรับข0อร0องเรียนจากผู0ใช0บริการ โดยอย1าง

น0อยต0องจัดให0 มีหมายเลขโทรศัพท�และท่ีอยู1สํานักงานหรือท่ีอยู1สําหรับติดต1อทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส�ท่ีสามารถติดต1อได0 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) กําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับข้ันตอนและการดําเนินการเพ่ือหาข0อยุติเป7นลาย
ลักษณ�อักษรโดยผู0ให0บริการต0องดําเนินการตรวจสอบและแจ0งความคืบหน0า รวมท้ังชี้แจงข้ันตอนการ
ดําเนินการพร0อมท้ังแจ0งกําหนดเวลาในการแก0ไขข0อร0องเรียนให0ผู0ร0องเรียนทราบภายใน ๗ วัน นับจาก
วันท่ีได0รับแจ0งการร0องเรียน 

(๓) ดําเนินการแก0ไขข0อร0องเรียนให0แล0วเสร็จและแจ0งผลการดําเนินการให0ผู0ร0องเรียน
ทราบโดยเร็ว 

 
ข0อ ๑๖  ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต0องจัดทํางบการเงินท่ีแสดง

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน และจัดส1งให0 ธปท. ตามเง่ือนไขดังต1อไปนี้ โดยเริ่มต้ังแต1งวด
แรกท่ีได0ประกอบธุรกิจ 

(๑) งวดบัญชีในรอบระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปhบัญชี ให0ผู0ให0บริการตามบัญชี ข 
และบัญชี ค จัดส1งงบการเงินงวด ๖ เดือนแรกของปhบัญชี ให0 ธปท. ภายใน ๔๕ วัน นับแต1วันสิ้นงวด 

(๒) งวดประจําปhบัญชี ให0ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ซ่ึงเป7นนิติบุคคล 
จัดส1งงบการเงินประจําปhท่ีผ1านการรับรองของผู0สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู0สอบบัญชีภาษีอากร 
แล0วแต1กรณี ให0 ธปท. ภายใน ๙๐ วัน นับแต1วันสิ้นงวด และให0ผู0ให0บริการตามบัญชี ก ที่เป7น
บุคคลธรรมดา จัดส1งสําเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได0บุคคลธรรมดาให0 ธปท. ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต1วันท่ีได0ยื่นเสียภาษีในแต1ละงวด 

 
ข0อ ๑๗  ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต0องจัดทํารายงานท่ีเก่ียวข0อง

ตามแบบและระยะเวลาท่ี ธปท. กําหนด และส1งให0 ธปท. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นงวดท่ี
กําหนดให0จัดทํารายงานนั้น โดยเริ่มต้ังแต1งวดระยะเวลาแรกท่ีผู0ให0บริการเริ่มประกอบธุรกิจ 

ท้ังนี้ ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ทุกประเภท อาจต0องจัดทําข0อมูล
รายงานอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ี ธปท. กําหนดด0วย 

 
ข0อ ๑๘  ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต0องจัดให0มีระบบงานท่ี

สามารถตรวจสอบรายการย0อนหลังได0 
 
ข0อ ๑๙  กรณีผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ให0ผู0ให0บริการรายอ่ืน

หรือบุคคลอ่ืน (Outsourcing) มาดําเนินการแทนในงานระบบสารสนเทศ รวมถึงงานท่ีมีผลกระทบ
อย1างมีนัยสําคัญต1อธุรกิจผู0ให0บริการจะต0องดําเนินการ ดังต1อไปนี้ 

(๑) จัดให0มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังการคัดเลือก ติดตาม ประเมินผล 
และตรวจสอบการให0บริการของผู0ให0บริการรายอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนอย1างเหมาะสม โดยประเมินความ
เสี่ยงของการใช0บริการจากผู0ให0บริการรายอ่ืนอย1างสมํ่าเสมอ 

(๒) จัดให0มีการทําสัญญาการใช0บริการ ซึ่งระบุสิทธิของผู0ตรวจสอบภายใน 
ผู0ตรวจสอบภายนอก และ ธปท. ในการเข0าตรวจสอบการดําเนินงานและการควบคุมภายในของ
ผู0ให0บริการรายอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนนั้นได0 

ท้ังนี้  ผู0ให0บริการยังคงมีความรับผิดต1อผู0ใช0บริการในการให0บริการท่ีต1อเนื่อง 
ปลอดภัย น1าเชื่อถือ และความเสียหายใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เสมือนกับการให0บริการโดยผู0ให0บริการเอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ข0อ ๒๐  กรณีผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค แต1งต้ังตัวแทน (Agent) 

ให0ดําเนินการแทนในการให0บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�แก1ผู0ใช0บริการ ผู0ให0บริการต0อง
ปฏิบัติให0เป7นไปตามหลักเกณฑ�ท่ี ธปท. ประกาศกําหนด 

ท้ังนี้  ผู0ให0บริการยังคงมีความรับผิดต1อผู0ใช0บริการในการให0บริการท่ีต1อเนื่อง 
ปลอดภัย น1าเชื่อถือ และความเสียหายใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เสมือนกับการให0บริการโดยผู0ให0บริการเอง 

 
ข0อ ๒๑  ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต0องจัดให0มีการตรวจสอบ

ระบบสารสนเทศอย1างน0อยปhละหนึ่งครั้ง โดยให0เป7นไปตามแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศตามท่ี ธปท. กําหนด และจัดส1งสําเนาผลการตรวจสอบให0 ธปท. 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต1วันท่ีทําการตรวจสอบแล0วเสร็จ 

 
ข0อ ๒๒  ผู0ให0บริการตามบัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ท่ีเป7นสถาบันการเงินภายใต0

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือท่ีมิใช1สถาบันการเงินตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับท่ี ๕๘ หากมิได0มีการกําหนดหลักเกณฑ�ไว0เป7นการเฉพาะภายใต0กฎหมายดังกล1าวแล0ว ให0
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ� ดังต1อไปนี้ 

(๑) การขออนุญาตหรือแจ0งย0ายสํานักงานใหญ1 ตามข0อ ๑๐ (๑) และข0อ ๑๐ (๒) (ก) 
(๒) การแจ0งเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู0ซ่ึงมีอํานาจจัดการของนิติบุคคล และการ

เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนซ่ึงชําระแล0ว ตามข0อ ๑๐ (๓) 
(๓) การเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล ตามข0อ ๑๐ (๒) (ง) และข0อ ๑๐ (๖) (ก) 
(๔) การหยุดให0บริการชั่วคราว ตามข0อ ๑๐ (๒) (จ) ข0อ ๑๐ (๕) และข0อ ๑๐ (๖) (ข) 
(๕) การรายงานเปjดสํานักงานสาขาแห1งใหม1 หรือย0ายหรือปjดสํานักงานสาขา ตาม

ข0อ ๑๐ (๔) 
(๖) การจัดทําและจัดส1งงบการเงินท่ีแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

ตามข0อ ๑๖ 
(๗) การจัดทําและจัดส1งรายงานท่ีเก่ียวข0องตามแบบและระยะเวลาท่ี ธปท. กําหนด 

ตามข0อ ๑๗ 
(๘) การจัดให0มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศและจัดส1งสําเนาผลการตรวจสอบ 

ตามข0อ ๒๑ 
 
ข0อ ๒๓  ในกรณีมีเหตุจําเป7นหรือพฤติการณ�พิเศษ ท่ีทําให0ผู0ให0บริการไม1สามารถ

ดําเนินการดังต1อไปนี้ได0ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให0ผู0ให0บริการยื่นขออนุญาตขยายระยะเวลาต1อ 
ธปท. พร0อมชี้แจงเหตุผลความจําเป7นและกําหนดเวลาท่ีจะดําเนินการแล0วเสร็จ โดย ธปท. อาจจะ
พิจารณาขยายระยะเวลาหรือไม1ก็ได0  ท้ังนี้ ธปท. มีอํานาจพิจารณาขยายระยะเวลาได0ไม1เกิน ๙๐ วัน 
นับแต1ระยะเวลาท่ีกําหนดสิ้นสุด 

(๑) ยื่นขออนุญาตหรือแจ0งให0 ธปท. ทราบการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน ตามข0อ ๑๐ 
(๒) จัดส1งงบการเงินท่ีแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ตามข0อ ๑๖ 
(๓) จัดส1งรายงานท่ีเก่ียวข0องตามท่ี ธปท. กําหนด ตามข0อ ๑๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๔) จัดส1งสําเนาผลตรวจสอบระบบสารสนเทศ ตามข0อ ๒๑ 
ในกรณีมีเหตุจําเป7นหรือพฤติการณ�พิเศษท่ีทําให0ผู0ให0บริการไม1สามารถให0บริการการ

ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�ได0ตามปกติตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการหรือประกาศของ ธปท. และอาจส1งผลกระทบในการให0บริการอย1างต1อเนื่องหรือต1อ
ความน1าเชื่อถือของระบบการชําระเงิน ให0ผู0ให0บริการยื่นขออนุญาตยกเว0นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ�
ต1อ ธปท. พร0อมชี้แจงเหตุผล ความจําเป7น โดย ธปท. อาจจะพิจารณาอนุญาตหรือไม1ก็ได0  ท้ังนี้ ธปท. 
มีอํานาจพิจารณาอนุญาตได0ไม1เกิน ๙๐ วัน 

ในการอนุญาตขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรืออนุญาตยกเว0นตามวรรคสอง 
ธปท. อาจกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ไว0เป7นรายกรณีด0วยก็ได0 

ในกรณีท่ีผู0ให0บริการเห็นว1าจะไม1สามารถปฏิบัติได0ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตาม
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให0ผู0ให0บริการยื่นขอขยายระยะเวลา พร0อมชี้แจงเหตุผลและความจําเป7นต1อ 
ธปท. และให0 ธปท. เสนอต1อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต1อไป  ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณา
อนุญาตหรือไม1ก็ได0 หรืออาจพิจารณาอนุญาตโดยกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ไว0เป7นรายกรณีด0วยก็ได0  ท้ังนี้ 
ธปท. และคณะกรรมการจะใช0เวลาในการพิจารณาให0แล0วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการ นับแต1วันท่ีได0
รับคําขอขยายระยะเวลาและเอกสารถูกต0องครบถ0วน 

 
หมวด ๓ 

หลักเกณฑ�เฉพาะสําหรับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�แต1ละประเภท 
   

 
ส1วนท่ี ๑ 

การให0บริการเงินอิเล็กทรอนิกส� (e-Money) 
   

 
ข0อ ๒๔  ผู0ให0บริการเงินอิเล็กทรอนิกส�บัญชี ก บัญชี ข และบัญชี ค ต0องให0บริการ

ภายใต0เง่ือนไขดังนี้ 
(๑) การให0บริการเงินอิเล็กทรอนิกส�ต0องบันทึกมูลค1าเป7นเงินสกุลบาท หรือเงินสกุล

ต1างประเทศ 
(๒) ผู0ให0บริการตามบัญชี ข บัญชี ค ต0องกําหนดมูลค1าสูงสุดของเงินอิเล็กทรอนิกส�ท่ี

สามารถใช0ได0ต1อบัตรหรือบัญชี โดยต0องพิจารณาตามความเหมาะสมของผู0ใช0บริการและต0องมีการ
บริหารความเสี่ยงท่ีดี 

(๓) ผู0ให0บริการตามบัญชี ข บัญชี ค ต0องจัดให0มีระบบ กระบวนการหรือเครื่องมือ
การลงทะเบียนหรือวิธีการอ่ืนใดในการใช0บริการเงินอิเล็กทรอนิกส� เพ่ือดูแลผู0ใช0บริการและจํากัด
ความเสียหายข้ันสูงของมูลค1าเงินอิเล็กทรอนิกส� หากเกิดกรณีบัตรสูญหายหรือถูกขโมย เม่ือ
ผู0ใช0บริการร0องขอ โดยผู0ให0บริการต0องชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขดังกล1าวให0
ผู0ใช0บริการทราบล1วงหน0า 

(๔) การให0บริการต0องไม1มีลักษณะเป7นการให0สินเชื่อ 
(๕) ผู0ให0บริการต0องเปjดเผยหลักเกณฑ�และเง่ือนไขในการขอแลกคืนเป7นเงินสดให0

ผู0ใช0บริการทราบ และหากการขอแลกคืนเป7นเงินสดเป7นไปตามหลักเกณฑ�และเงื่อนไขแล0ว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู 0ให0บริการตามบัญชี ค จะต0องจัดให0มีการคืนเงินภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีผู0ใช0บริการได0
ดําเนินการขอแลกคืน 

(๖) ผู0ให0บริการต0องจัดให0มีวิธีการท่ีผู0ใช0บริการสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ 
วันหมดอายุ และแจ0งวิธีการดังกล1าวให0ผู0ใช0บริการทราบ 

(๗) ผู0ให0บริการต0องจัดให0มีระบบงานท่ีสามารถป4องกันไม1ให0ผู0ใช0บริการโอนเงิน
ระหว1างกันโดยไม1ผ1านระบบของผู0ให0บริการ 

(๘) ผู0ให0บริการเงินอิเล็กทรอนิกส�บัญชี ข และบัญชี ค ต0องจัดทําบัญชีเงินรับ
ล1วงหน0าท่ีได0รับจากผู0ใช0บริการแยกไว0ต1างหากจากบัญชีอ่ืนของผู0ให0บริการ และแยกแสดงไว0ในงบ
การเงินต1างหากให0ชัดเจนหรือแสดงไว0ในหมายเหตุประกอบงบการเงินให0ชัดเจนก็ได0 

(๙) ผู0 ให0บริการเ งินอิเล็กทรอนิกส� บัญชี  ค ท่ี มิได0 เป7นสถาบันการเ งินตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะประกอบธุรกิจอ่ืนเพ่ิมเติมได0เฉพาะธุรกิจ
ดังต1อไปนี้เท1านั้น 

(ก) ธุรกิจท่ีบางส1วนหรือท้ังหมดเก่ียวกับหรือเนื่องจากการให0บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส�โดยหากธุรกิจดังกล1าวเป7นธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�ประเภทอ่ืน ให0
ดําเนินการแจ0งให0ทราบข้ึนทะเบียน หรือขอรับใบอนุญาต แล0วแต1กรณี 

(ข) ธุรกิจอ่ืนท่ีสนับสนุนธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� ตราบ
เท1าท่ีไม1ก1อให0เกิดความเสี่ยงอันจะกระทบต1อการดําเนินธุรกิจหลัก และเงินท่ีได0รับล1วงหน0าจาก
ผู0ใช0บริการ 

ท้ังนี้ หากผู0ให0บริการประสงค�จะประกอบธุรกิจตามข0อ (ก) และหรือข0อ (ข) ผู0
ให0บริการต0องขออนุญาตเป7นรายกรณี โดยชี้แจงหลักการ เหตุผล และการประเมินความเสี่ยงต1าง ๆ ท่ี
เก่ียวข0อง พร0อมจัดส1งข0อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาให0 ธปท. โดย ธปท. จะพิจารณาให0แล0ว
เสร็จภายใน ๔๕ วันทําการ นับแต1วันท่ีได0รับคําขอและเอกสารถูกต0องครบถ0วน อย1างไรก็ตาม ธปท. 
อาจพิจารณาอนุญาตหรือไม1ก็ได0 หรืออาจพิจารณาอนุญาตโดยกําหนดเง่ือนไขใด ๆ ไว0เป7นรายกรณี
ด0วยก็ได0หรือสั่งระงับเป7นการชั่วคราว หรือยกเลิกการให0บริการนั้นในภายหลังด0วยก็ได0 หากพบว1ามี
การดําเนินการท่ีไม1เป7นไปตามข0อเท็จจริงท่ีแจ0งเม่ือขออนุญาต หรือไม1ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี ธปท. 
กําหนด 

 
ส1วนท่ี ๒ 

การให0บริการเครือข1ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) 
การให0บริการเครือข1ายอีดีซี (EDC Network) และ 

การให0บริการสวิตช�ชิ่งในการชําระเงิน (Transaction Switching) 
   

 
ข0อ ๒๕  ผู0ให0บริการเครือข1ายบัตรเครดิต ผู0ให0บริการเครือข1ายอีดีซี และผู0ให0บริการ

สวิตช�ชิ่งในการชําระเงินระบบหนึ่งระบบใดหรือผู0ให0บริการสวิตช�ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ ต0อง
กําหนดวัตถุประสงค� หลักเกณฑ� เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการเข0าร1วมและการออกจากระบบของ
ผู0ใช0บริการ (Access and Exit Criteria) ไว0อย1างชัดเจนเป7นลายลักษณ�อักษร และเปjดเผยให0
ผู0ใช0บริการทราบโดยท่ัวถึง เพ่ือให0ม่ันใจว1าการรับผู0ใช0บริการรายใหม1เพ่ิมเติม จะไม1ก1อให0เกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบต1อการใช0บริการของผู0ใช0บริการรายเดิม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
ส1วนท่ี ๓ 

การให0บริการหักบัญชี (Clearing) 
   

 
ข0อ ๒๖  ให0นําความในข0อ ๒๕ มาใช0บังคับกับผู0ให0บริการหักบัญชีด0วย 
 
ข0อ ๒๗  ผู0ให0บริการหักบัญชีต0องจัดให0มีมาตรการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให0การชําระ

ดุลระหว1างผู0ใช0บริการสําเร็จลุล1วง โดยมีการชําระเงินตามภาระผูกพันภายในเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังวิธี
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับกรณีท่ีผู0ใช0บริการรายใดรายหนึ่งไม1สามารถชําระดุลได0 และต0องเปjดเผย
ให0ผู0ใช0บริการทราบโดยท่ัวถึง รวมท้ังมีหน0าท่ีต0องติดตามดูแลให0ผู0ใช0บริการปฏิบัติตามมาตรการและวิธี
ปฏิบัติดังกล1าวด0วย 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการจัดการความเสี่ยง ผู0ให0บริการหักบัญชี
ต0องแจ0งให0ผู0ใช0บริการทราบล1วงหน0า และแจ0ง ธปท. ทราบล1วงหน0าไม1น0อยกว1า ๑๕ วัน ก1อนเริ่ม
ดําเนินการ 

 
ข0อ ๒๘  ผู0ให0บริการหักบัญชีต0องแจ0งให0 ธปท. ทราบด0วยวาจาหรือโดยวิธีอ่ืนใดโดย

ทันทีเม่ือมีเหตุดังนี้ 
(๑) กรณีท่ีผู0ใช0บริการรายใดรายหนึ่งไม1สามารถชําระดุลได0ด0วยวิธีการปกติและตาม

เวลาท่ีกําหนด เช1น มีเงินไม1เพียงพอสําหรับการชําระดุล โดยต0องใช0มาตรการจัดการความเสี่ยงและวิธี
ปฏิบัติท่ีกําหนดเพ่ือให0กระบวนการชําระดุลสําเร็จลุล1วง 

(๒) กรณีท่ีระบบของผู0ให0บริการขัดข0อง ทําให0ไม1สามารถคํานวณยอดเงินแสดงความ
เป7นเจ0าหนี้หรือลูกหนี้ของผู0ใช0บริการ หรือไม1สามารถส1งข0อมูลดังกล1าวไปเพ่ือทําการชําระดุลระหว1าง
เจ0าหนี้และลูกหนี้ได0ด0วยวิธีการปกติและตามเวลาท่ีกําหนด 

ท้ังนี้ ผู0ให0บริการหักบัญชีต0องจัดส1งรายงานป:ญหากรณีเกิดเหตุขัดข0องตามแบบท่ี 
ธปท. กําหนดให0 ธปท. ภายในวันทําการถัดจากวันเกิดเหตุ 

 
ข0อ ๒๙  ในกรณีท่ีผู0ให0บริการหักบัญชีมีการระงับการให0บริการกับผู0ใช0บริการรายใด

รายหนึ่งเป7นการชั่วคราว ผู0ให0บริการต0องแจ0งให0ผู0ใช0บริการรายอ่ืนทราบโดยทันที และในกรณีท่ีมีการ
ยกเลิกการให0บริการกับผู0ใช0บริการรายใดรายหนึ่ง ให0แจ0งผู0ใช0บริการรายอ่ืนทราบล1วงหน0าไม1น0อยกว1า 
๑๕ วัน  ท้ังนี้ ผู0ให0บริการหักบัญชีต0องแจ0ง ธปท. ทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีมีการระงับหรือ
ยกเลิกการให0บริการ แล0วแต1กรณี 

 
ส1วนท่ี ๔ 

การให0บริการชําระดุล (Settlement) 
   

 
ข0อ ๓๐  ให0นําความในข0อ ๒๕ มาใช0บังคับกับผู0ให0บริการชําระดุลด0วย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข0อ ๓๑  ผู0ให0บริการชําระดุลต0องจัดให0มีวิธีการชําระดุลเพ่ือปรับฐานะความเป7น
เจ0าหนี้หรือลูกหนี้ของผู0ใช0บริการท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเสี่ยงจากการชําระดุล (Settlement 
Risk) ท่ีอาจทําให0ไม1สามารถชําระดุลได0สําเร็จลุล1วงและส1งผลกระทบต1อผู0ใช0บริการรายอ่ืน 

 
ข0อ ๓๒  ในกรณีท่ีผู0ให0บริการชําระดุลไม1สามารถดําเนินการปรับฐานะความเป7น

เจ0าหนี้หรือลูกหนี้ของผู0ใช0บริการได0ด0วยวิธีการปกติและตามเวลาท่ีกําหนด ให0ผู0ให0บริการชําระดุลแจ0ง
ให0 ธปท. ทราบด0วยวาจาหรือโดยวิธีอ่ืนใดโดยทันที และต0องจัดส1งรายงานป:ญหากรณีเกิดเหตุขัดข0อง
ตามแบบท่ี ธปท. กําหนด ภายในวันทําการถัดจากวันเกิดเหตุ 

 
ข0อ ๓๓  ในกรณีท่ีผู0ให0บริการชําระดุลมีการระงับการให0บริการกับผู0ใช0บริการรายใด

รายหนึ่งเป7นการชั่วคราว ผู0ให0บริการต0องแจ0งให0ผู0ใช0บริการรายอ่ืนทราบโดยทันที และในกรณีท่ีมีการ
ยกเลิกการให0บริการกับผู0ใช0บริการรายใดรายหนึ่ง ให0แจ0งผู0ใช0บริการรายอ่ืนทราบล1วงหน0าไม1น0อยกว1า ๑๕ วัน 

ท้ังนี้ ผู0ให0บริการชําระดุลต0องแจ0ง ธปท. ทราบภายใน ๑๕ วันนับจากวันท่ีมีการ
ระงับหรือยกเลิกการให0บริการ แล0วแต1กรณี 

 
ส1วนท่ี ๕ 

การให0บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�ผ1านอุปกรณ�อย1างหนึ่งอย1างใดหรือผ1านทางเครือข1าย 
   

 
ข0อ ๓๔  ผู0ให0บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�ผ1านอุปกรณ�อย1างหนึ่งอย1างใดหรือ

ผ1านทางเครือข1ายท่ีมิใช1สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต0อง
บันทึกบัญชีเงินท่ีได0รับจากการรับชําระเงินค1าสินค0า ค1าบริการ หรือค1าอ่ืนใดแยกไว0ต1างหากจากบัญชี
เงินทุนหมุนเวียนอ่ืนของผู0ให0บริการและต0องจัดทําข0อมูลให0มีความถูกต0องและเป7นป:จจุบัน 

 
ส1วนท่ี ๖ 

การให0บริการรับชําระเงินแทน 
   

 
ข0อ ๓๕  ผู0ให0บริการรับชําระเงินแทนต0องออกข0อกําหนดและให0บริการภายใต0เง่ือนไขดังนี้ 
(๑) กําหนดหน0าท่ีและความรับผิดของผู0ให0บริการท่ีมีต1อเจ0าหนี้ซ่ึงผู0ให0บริการรับ

ชําระเงินแทนและผู0ใช0บริการ รวมถึงหน0าท่ีและความรับผิดของตัวแทนท่ีผู0ให0บริการแต1งต้ังด0วย 
(๒) กําหนดวิธีปฏิบัติในการส1งข0อมูลรายการรับชําระเงินให0แก1เจ0าหนี้ 
(๓) ผู0ให0บริการท่ีมิใช1สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 

๒๕๕๑ ต0องบันทึกบัญชีเงินท่ีได0รับจากการรับชําระเงินไว0ต1างหากจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอ่ืนของผู0
ให0บริการและต0องจัดทําข0อมูลให0มีความถูกต0องและเป7นป:จจุบัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ส1วนท่ี ๗๑ 
การให0บริการท่ีเก่ียวข0องกับบัตรเดบิตท่ีออกและมีการใช0จ1ายภายในประเทศ 

   
 

ข0อ ๓๖๒  ในส1วนนี้ 
“ผู0ออกบัตร” (Issuer) หมายความว1า สถาบันการเงินท่ีตกลงและยินยอมออกบัตร

เดบิตให0แก1บุคคลท่ีผูกพันตนตามสัญญาบัตรเดบิต 
“ผู0ให0บริการแก1ผู0รับบัตร” (Acquirer) หมายความว1า ผู0ท่ีทําหน0าท่ีให0บริการรับส1ง

ข0อมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�จากบัตรเดบิตไปยังผู0ออกบัตร และจะจ1ายเงินค1าสินค0าหรือ
ค1าบริการให0แก1ผู0ประกอบกิจการขายสินค0าหรือให0บริการซ่ึงมีสัญญาระหว1างกันว1าจะรับชําระราคา
สินค0าหรือบริการด0วยบัตรเดบิตตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน 

“ผู0ให0บริการ” หมายความว1า 
(๑) ผู0ให0บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�ผ1านอุปกรณ�อย1างหนึ่งอย1างใดหรือ

ผ1านทางเครือข1ายตามบัญชี ค (๓) ท่ีเป7นผู0ออกบัตร (Issuer) และผู0ให0บริการแก1ผู0รับบัตร (Acquirer) 
(๒) ผู0ให0บริการสวิตช�ชิ่งในการชําระเงินระบบหนึ่งระบบใดตามบัญชี ข (๓) หรือ

ผู0ให0บริการสวิตช�ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบตามบัญชี ค (๔) 
(๓) ผู0ให0บริการหักบัญชีตามบัญชี ค (๑) 
(๔) ผู0ให0บริการชําระดุลตามบัญชี ค (๒) 
“เครือข1ายบัตรเดบิต” หมายความว1า เครือข1ายการให0บริการการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส�แก1สมาชิกซ่ึงเป7นผู0ออกบัตรและผู0ให0บริการแก1ผู0รับบัตร โดยอย1างน0อยต0องทําหน0าท่ี
ให0บริการ ดังต1อไปนี้ 

(๑) บริการด0านการตลาดภายใต0ชื่อทางธุรกิจของตน 
(๒) บริการสวิตซ�ชิ่งในการชําระเงิน 
(๓) บริการหักบัญชี 
“มาตรฐานชิปการ�ดกลาง” หมายความว1า มาตรฐานชิปการ�ดท่ี ธปท. ประกาศ

กําหนด โดยได0หารือกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสภาสถาบันการเงินของรัฐ 
เพ่ือใช0เป7นมาตรฐานกลางในการออกบัตรเดบิตของผู0ออกบัตร 

 
ข0อ ๓๗๓  ผู0ให0บริการท่ีเก่ียวข0องกับบัตรเดบิตท่ีออกและใช0จ1ายภายในประเทศ ต0อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ� เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติในการให0บริการ ดังต1อไปนี้ 
(๑) ผู0ออกบัตร 

(ก) ต0องใช0มาตรฐานชิปการ�ดกลาง 

                                                 
๑ หมวด ๓ ส1วนท่ี ๗ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เรื่อง 

หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒ ข0อ ๓๖ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เรื่อง หลักเกณฑ� 

วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓

 ข0อ ๓๗ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เรื่อง หลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ข) ต0องออกบัตรให0ใช0บริการเครือข1ายบัตรเดบิตในประเทศ เว0นแต1ผู0ออกบัตร
ใช0ระบบการรับส1งข0อมูลภายในของตนเอง 

(ค) ในกรณีท่ีออกบัตรเดบิตท่ีใช0บริการเครือข1ายบัตรเดบิตต้ังแต1สองรายข้ึนไป
ในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi-Brand) ต0องปฏิบัติในเรื่องตราสัญลักษณ�ท่ีปรากฏบนบัตรเดบิต ให0
เป7นไปตามข0อตกลงและคํานึงถึงหลักความเท1าเทียมกัน 

(ง) ต0องให0ข0อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับค1าใช0จ1ายของบัตรเดบิตแต1ละประเภท
แก1ผู0ใช0บริการอย1างเพียงพอ ชัดเจน และถูกต0อง เพ่ือให0ผู0ใช0บริการสามารถเลือกใช0บริการได0อย1าง
เหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค�การใช0จ1ายของตนเอง 

ในกรณีท่ีผู0ออกบัตรจะออกบัตรเดบิตท่ีใช0บริการเครือข1ายบัตรเดบิตต้ังแต1สองราย
ข้ึนไปในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi-Brand) การออกบัตรดังกล1าวจะใช0เครือข1ายบัตรเดบิตรายใด
มากกว1าหนึ่งรายก็ได0แต1อย1างน0อยรายหนึ่งต0องเป7นเครือข1ายบัตรเดบิตในประเทศ 

(๒) ผู0ให0บริการแก1ผู0รับบัตร 
(ก) ต0องจัดให0มีอุปกรณ�และระบบท่ีสามารถรองรับบัตรเดบิตท่ีใช0บริการ

เครือข1ายบัตรเดบิตในประเทศ และใช0มาตรฐานชิปการ�ดกลาง 
(ข) ต0องไม1จํากัดสิทธิผู0ประกอบกิจการขายสินค0าหรือให0บริการในการเลือกใช0

เครือข1ายบัตรเดบิต 
(ค) ต0องให0ข0อมูลค1าธรรมเนียมและค1าบริการต1าง ๆ แก1ผู0ประกอบกิจการขาย

สินค0า หรือให0บริการในการใช0บริการอย1างเพียงพอ ชัดเจน และถูกต0อง 
(๓) ผู0ให0บริการสวิตช�ชิ่งในการชําระเงิน ผู0ให0บริการหักบัญชี และผู0ให0บริการชําระดุล 

(ก) ต0องดําเนินการให0ระบบของตนรองรับการใช0บัตรเดบิตได0ทุกเครือข1ายบัตร
เดบิตหรือจัดให0ระบบของตนสามารถเชื่อมโยงกับระบบของผู0ให0บริการสวิตช�ชิ่งในการชําระเงิน 
ผู0ให0บริการหักบัญชีและผู0ให0บริการชําระดุลรายอ่ืนได0ด0วย 

(ข) ต0องดําเนินการให0ระบบของตนสามารถรองรับบัตรเดบิตท่ีใช0บริการ
เครือข1ายบัตรเดบิตต้ังแต1สองรายข้ึนไปในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi-Brand) และต0องไม1ดําเนินการใด ๆ 
อันเป7นการจํากัดสิทธิในการเลือกเครือข1ายบัตรเดบิตของผู0ประกอบกิจการขายสินค0าหรือให0บริการ 

 
ข0อ ๓๘๔  ในกรณีท่ีออกบัตรเดบิตท่ีใช0บริการเครือข1ายบัตรเดบิตต้ังแต1สองรายข้ึนไป

ในบัตรเดบิตเดียวกัน (Multi-Brand) เม่ือผู0ประกอบกิจการขายสินค0าหรือให0บริการเลือกใช0บริการ
เครือข1ายบัตรเดบิตรายใดรายหนึ่งในการทําธุรกรรมแล0ว ผู0ให0บริการจะคิดค1าธรรมเนียมหรือค1าใช0จ1าย
อ่ืนเพ่ิมเติมได0เฉพาะเครือข1ายบัตรเดบิตท่ีใช0เท1านั้น 

 
ข0อ ๓๘/๑๕  ในการให0บริการท่ีเก่ียวข0องกับบัตรเดบิตท่ีออกและมีการใช0จ1าย

ภายในประเทศผู0ให0บริการต0องดําเนินการเหล1านี้ภายในประเทศเท1านั้น 

                                                 
๔

 ข0อ ๓๘ แก0ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เรื่อง หลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๕

 ข0อ ๓๘/๑ เพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ 
และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) การรับส1งข0อมูลการใช0บัตรเดบิตระหว1างผู0ให0บริการแก1ผู0รับบัตร (Acquirer) 
และผู0ออกบัตร (Issuer) 

(๒) การให0บริการสวิตช�ชิ่งในการชําระเงิน (Transaction Switching) 
(๓) การให0บริการหักบัญชี (Clearing) 
(๔) การให0บริการชําระดุล (Settlement) 
 
ข0อ ๓๘/๒๖  ในกรณีท่ีผู0ให0บริการรายใดเห็นว1ามีความจําเป7นและไม1สามารถ

ดําเนินการให0เป7นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดตามข0อ ๓๗ ข0อ ๓๘ และข0อ ๓๘/๑ ได0 
ให0ขออนุญาตขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศนี้เป7นการชั่วคราวจนกว1าเหตุจําเป7นจะหมดไป 
โดยชี้แจงเหตุผลและความจําเป7นต1อ ธปท. เป7นรายกรณี และให0 ธปท. มีอํานาจพิจารณาขยาย
ระยะเวลาได0คราวละไม1เกิน ๑๘๐ วัน นับแต1ระยะเวลาท่ีกําหนดสิ้นสุด 

ให0 ธปท. พิจารณาให0แล0วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการ นับแต1วันท่ีได0รับคําขอและ
เอกสารถูกต0องครบถ0วน 

 
ข0อ ๓๘/๓๗  ในกรณีท่ีผู0ให0บริการประสงค�จะใช0บริการจากผู0ให0บริการรายอ่ืนหรือ

บุคคลอ่ืนด0านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ตามข0อ ๓๘/๑ (๑) - (๔) ให0ผู0ให0บริการยื่น
ขออนุญาต ต1อ ธปท. พร0อมชี้แจงเหตุผลและความจําเป7น 

ให0 ธปท. พิจารณาให0แล0วเสร็จภายใน ๔๕ วันทําการ นับแต1วันท่ีได0รับคําขอและ
เอกสารถูกต0องครบถ0วน 

การยื่นขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให0กระทําได0เฉพาะการใช0บริการจากผู0ให0บริการรายอ่ืน
หรือบุคคลอ่ืนด0านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในประเทศ เว0นแต1เป7นการดําเนินการ
ตามข0อ ๓๘/๑ (๑) ผู0ให0บริการอาจขออนุญาตใช0บริการจากผู0ให0บริการรายอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนด0านงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ในต1างประเทศได0 

ในกรณีท่ีผู0ให0บริการตามข0อ ๓๖ (๑) เป7นสถาบันการเงินตามกฎหมายว1าด0วยธุรกิจ
สถาบันการเงินและได0ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�การใช0บริการจากผู0ให0บริการรายอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนด0าน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) ที่ออกตามกฎหมายว1าด0วยธุรกิจสถาบันการเงิน
แล0ว ให0ถือว1าได0รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง 

 
ข0อ ๓๘/๔๘  ในระหว1างท่ี ธปท. พิจารณาตามข0อ ๓๘/๒ วรรคสอง และข0อ ๓๘/๓ 

วรรคสอง ให0ผู0ให0บริการยังคงให0บริการต1อไปได0 จนกว1า ธปท. จะมีคําสั่งในเรื่องดังกล1าว 
 

                                                 
๖

 ข0อ ๓๘/๒ เพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ 
และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๗

 ข0อ ๓๘/๓ เพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ 
และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๘

 ข0อ ๓๘/๔ เพ่ิมโดยประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ 
และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ข0อ ๓๙  ผู0ให0บริการรายใดท่ีได0รับอนุญาต ได0ข้ึนทะเบียน หรือแจ0งให0ทราบไว0อยู1
ก1อนท่ีประกาศฉบับนี้มีผลใช0บังคับ ให0ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ผู0ให0บริการต0องดําเนินการเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต0องห0ามของกรรมการ
หรือผู0ซ่ึงมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลของผู0ให0บริการ ให0เป7นไปตามหลักเกณฑ�ในประกาศฉบับนี้
ภายใน ๑๘o วัน นับจากวันท่ีประกาศมีผลใช0บังคับ 

(๒) ผู0ให0บริการต0องดําเนินการจัดทําบันทึกบัญชีเงินท่ีได0รับจากการประกอบธุรกิจ
การรับชําระเงินแยกไว0ต1างหากจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอ่ืนของผู0ให0บริการภายใน ๑๘๐ วัน นับจาก
วันท่ีประกาศมีผลใช0บังคับ 

(๓) ผู0ให0บริการต0องดําเนินการจัดให0มีระบบ กระบวนการหรือเครื่องมือการ
ลงทะเบียนหรือวิธีการอ่ืนใดในการใช0บริการเงินอิเล็กทรอนิกส� ตามท่ีกําหนดไว0ในประกาศฉบับนี้
ภายใน ๑ ปh นับจากวันท่ีประกาศมีผลใช0บังคับ 

 
ข0อ ๔๐๙  ประกาศนี้ให0ใช0บังคับนับแต1วันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป7นต0นไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว1าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� 

                                                 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล1ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๘๔ ง/หน0า ๕/๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

[เอกสารแนบท0าย] 
 

๑. แบบการแจ0งให0ทราบ การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� 
(บัญชี ก) 

๒.  แบบการขอข้ึนทะเ บียน การประกอบธุ ร กิจบริการการชํ าระเ งินทาง
อิเล็กทรอนิกส� (บัญชี ข) 

๓. แบบการขอรับใบอนุญาต การประกอบธุร กิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส� (บัญชี ค) 

๔. แบบการขอรับใบแทน กรณีท่ีใบรับแจ0ง ใบรับการข้ึนทะเบียน หรือใบอนุญาต 
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายใน
สาระสําคัญ 

๕. แบบหนังสือรับรองคุณสมบัติผู0ประสงค�จะเป7นผู0ให0บริการ ผู0ให0บริการ กรรมการ
หรือผู0ซ่ึงมีอํานาจจัดการของผู0ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� 

 
(ดูข0อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� เรื่อง หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๐ 
 

ข0อ ๓  ผู0ออกบัตรจะต0องดําเนินการเปลี่ยนบัตรเดบิตให0เป7นไปตามหลักเกณฑ� 
วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว0ในข0อ ๓๗ ภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

บรรดาบัตรเดบิตดังกล1าวท่ีได0ออกและใช0อยู1ก1อนวันท่ีประกาศนี้ใช0บังคับ ให0สามารถ
ใช0ต1อไปได0แต1ไม1เกินวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

บัตรเดบิตท่ีออกใหม1ต้ังแต1วันท่ีประกาศนี้ใช0บังคับ จะต0องเป7นไปตามหลักเกณฑ� 
วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว0ในข0อ ๓๗ 

 
ข0อ ๔  ผู0ให0บริการตามประกาศนี้ท่ีได0รับอนุญาตหรือได0ข้ึนทะเบียนไว0อยู1ก1อนวันท่ี

ประกาศนี้ใช0บังคับ ให0สามารถให0บริการต1อไปได0 
สําหรับกรณีผู0ออกบัตรและผู0ให0บริการแก1ผู0รับบัตรจะต0องดําเนินการให0เป7นไปตาม

หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว0ในประกาศนี้ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต1วันท่ีประกาศนี้ใช0
บังคับ 

 
ข0อ ๕  ประกาศนี้ให0ใช0บังคับต้ังแต1วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป7น

ต0นไป 
 

 
ปริยานุช/จัดทํา 

๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

ปุณิกา/ตรวจ 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
กัญฑรัตน�/เพ่ิมเติม 
๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
ป:ญญา/ตรวจ 

๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล1ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง/หน0า ๓๒/๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 


