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บันทึกวิเคราะห�สรุป 
สาระสําคัญของร$างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... 

   
 
  คณะรัฐมนตรีได�มีมติให�เสนอร�างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  
พ.ศ. .... ต�อสภาผู�แทนราษฎร และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได�จัดทําบันทึกวิเคราะห/สรุป
สาระสําคัญของร�างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๒ วรรคห�า ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
ดังต�อไปนี้ 
 
๑. เหตุผลและความจําเป1นในการเสนอร$างพระราชบัญญัติ 
  โดยท่ีในป8จจุบันการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีผู�ประกอบธุรกิจสองประเภทคือ  
ผู�ประกอบธุรกิจท่ีเป:นสถาบันการเงินและผู�ประกอบธุรกิจท่ีเป:นนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช�สถาบันการเงิน  
ซ่ึงการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกรณีท่ีเป:นสถาบันการเงินเป:นไปตามกฎหมาย 
ว�าด�วยธุรกิจสถาบันการเงิน ส�วนกรณีท่ีเป:นนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช�สถาบันการเงินเป:นไปตามประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทําให�การกํากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตของผู�ประกอบธุรกิจท้ังสองประเภทมีหลักเกณฑ/ท่ีแตกต�างกัน ประกอบกับในป8จจุบัน 
มีการใช�บัตรเครดิตกันอย�างแพร�หลาย แต�ยังไม�มีมาตรการในการคุ�มครองผู�บริโภคเก่ียวกับการใช� 
บัตรเครดิตไว�เป:นการเฉพาะ รวมท้ังยังไม�มีหลักเกณฑ/เก่ียวกับการรับส�งข�อมูลธุรกรรมการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส/สําหรับการใช�บัตรเครดิตท่ีออกและใช�จ�ายภายในประเทศ สมควรกําหนด
หลักเกณฑ/ในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไว�เป:นการเฉพาะ  จึงจําเป:นต�องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. สาระสําคัญของร$างพระราชบัญญัติ 
  ๒.๑ ขอบเขตการบังคับใช�กฎหมาย  

      กําหนดหลักเกณฑ/เก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตใช�บังคับแก�ผู�ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิต ผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร และผู�รับบัตร โดยมีข�อยกเว�นไม�ใช�บังคับแก�ผู�ท่ีออกบัตรท่ีมี
ลักษณะเดียวกับบัตรเครดิตให�แก�ผู�อ่ืนเพ่ือชําระค�าสินค�า ค�าบริการ หรือค�าใช�จ�ายอ่ืนใดอันเป:นธุรกิจ
ของตนเอง (ร�างมาตรา ๔) 
  ๒.๒ การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
        ๒.๒.๑ ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
       กําหนดให�การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะกระทําได�ต�อเม่ือได�รับ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังโดยคําแนะนําของธนาคารแห�งประเทศไทย  
โดยผู�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต�องเป:นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด (ร�างมาตรา ๗) กําหนดลักษณะต�องห�ามของกรรมการ ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการ
จัดการของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (ร�างมาตรา ๘) และกําหนดเก่ียวกับการแจ�งเปGดสํานักงานใหญ�
หรือสํานักงานสาขาของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใช�สถาบันการเงิน (ร�างมาตรา ๙) 
 



 ๒ 

        ๒.๒.๒ หลักเกณฑ/การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
        กําหนดห�ามมิให�ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกบัตรเครดิตให�แก�ผู�ใด
โดยท่ีผู�นั้นมิได�มีคําขอ เว�นแต�เป:นการออกบัตรใหม�แทนบัตรเดิมท่ีหมดอายุ หรือมีเหตุอ่ืนใดตามท่ี
ธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนด (ร�างมาตรา ๑๑) กําหนดให�ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
ต�องจัดทําบัญชีและรายงานผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑ/ท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศ
กําหนด (ร�างมาตรา ๑๒) กําหนดห�ามมิให�ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตลดทุนโดยไม�ได�รับอนุญาตจาก
ธนาคารแห�งประเทศไทยหรือหยุดหรือระงับการประกอบธุรกิจเก่ียวกับบัตรเครดิตโดยไม�ได� 
รับอนุญาต (ร�างมาตรา ๑๓) และกําหนดให�ธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนดหลักเกณฑ/
เก่ียวกับการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต การต้ังตัวแทน
ของผู�ประกอบธุรกิจ การใช�บริการจากบุคคลภายนอก การออกบัตรเครดิต การกําหนดประเภทบัตร
เครดิต การเปGดเผยเง่ือนไขในสัญญาบัตรเครดิต การกําหนดวงเงิน การเรียกเก็บดอกเบ้ีย 
ค�าธรรมเนียม ค�าปรับและค�าใช�จ�ายอ่ืนใด การยกเลิกการใช�บัตรเครดิต การบังคับชําระหนี้ หรือ 
กรณีอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (ร�างมาตรา ๑๔) 
        ๒.๒.๓ หน�าท่ีของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการคุ�มครองผู�ถือบัตร 
        กําหนดให�ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีหน�าท่ีแจ�ง เปGดเผย หรือ 
ให�ข�อมูลแก�ผู�ถือบัตรรวมท้ังการเตือนเก่ียวกับการทุจริตต�าง ๆ ในการใช�ข�อมูลหรือใช�บัตรเครดิต  
(ร�างมาตรา ๒๒) และแจ�งให�ผู�ถือบัตรทราบโดยไม�ชักช�าถึงการโจรกรรมข�อมูลเครดิตหรือการทํา
ธุรกรรมท่ีไม�ปกติ (ร�างมาตรา ๒๓) กําหนดห�ามมิให�ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเรียกเก็บเงินจาก 
ผู�ถือบัตรก�อนถึงวันครบกําหนดระยะเวลา (ร�างมาตรา ๒๔) และกําหนดให�ธนาคารแห�งประเทศไทย
กําหนดหลักเกณฑ/ให�ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและผู�รับบัตรมีหน�าท่ีอ่ืนใดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัด 
ให�มีศูนย/บริการลูกค�า การรับพิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการใช�บัตรเครดิต และกรณีอ่ืนใด 
เพ่ือประโยชน/ในการคุ�มครองผู�ถือบัตร (ร�างมาตรา ๒๕) 
  ๒.๓ การให�บริการแก�ผู�รับบัตร 
        ๒.๓.๑ ผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร 
        กําหนดให�การให�บริการแก�ผู�รับบัตรจะกระทําได�ต�อเม่ือได�รับอนุญาต 
จากธนาคารแห�งประเทศไทย โดยผู�ยื่นคําขอรับอนุญาตจะต�องเป:นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด (ร�างมาตรา ๑๐) 
        ๒.๓.๒ หลักเกณฑ/การให�บริการแก�ผู�รับบัตร 
        กําหนดให�กรณีท่ีธุรกรรมเกิดจากการใช�บัตรเครดิตท่ีออกและใช�จ�าย
ภายในประเทศ ให�ผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตรทําการรับส�งข�อมูลธุรกรรมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส/
จากบัตรเครดิตของผู�ถือบัตรไปยังผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตซ่ึงออกบัตรเครดิตนั้น (Issuer) หรือผ�าน
ศูนย/กลางหรือจุดเชื่อมต�อรับส�งข�อมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส/ (Transaction Switching) 
ท่ีจัดต้ังและดําเนินการภายในประเทศ ตามหลักเกณฑ/ท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนดโดย
ได�รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง (ร�างมาตรา ๑๕) และกําหนดให�ธนาคาร
แห�งประเทศไทยกําหนดหลักเกณฑ/เก่ียวกับการพิจารณาคุณสมบัติและการคัดเลือกผู�รับบัตร  
การกําหนดเง่ือนไขในการดําเนินธุรกิจของผู�รับบัตร เช�น การแสดงเครื่องหมายการยอมรับการใช� 
บัตรเครดิต การเรียกเก็บค�าธรรมเนียมจากการใช�บัตรเครดิต การเพ่ิมราคาสินค�าหรือค�าบริการอ่ืนใด
อันเนื่องมาจากการใช�บัตรเครดิต หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร 
(ร�างมาตรา ๑๖) 



 ๓ 

  ๒.๔ การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการให�บริการแก�ผู�รับบัตร 
        ๒.๔.๑ การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
        กําหนดให�กรณีท่ีผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีฐานะการเงินอันน�าจะเป:น
เหตุให�เกิดความเสียหายแก�ประชาชน หรือไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ/ตามพระราชบัญญัตินี้ ให�ธนาคาร
แห�งประเทศไทยมีคําสั่งให�ผู�ประกอบธุรกิจแก�ไขฐานะการเงินหรือการดําเนินงานให�ถูกต�องตาม
หลักเกณฑ/และภายในระยะเวลาท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยกําหนด โดยกรณีท่ีผู�ประกอบธุรกิจบัตร
เครดิตไม�สามารถแก�ไขฐานะการเงินหรือการดําเนินงานให�ถูกต�องได� ให�ธนาคารแห�งประเทศไทยมี
คําสั่งให�ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตระงับการประกอบธุรกิจท้ังหมด หรือแต�บางส�วนเป:นการชั่วคราว
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือดําเนินการแก�ไขให�ถูกต�องต�อไป และให�ธนาคารแห�งประเทศไทย
รายงานให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังทราบโดยไม�ชักช�า และกรณีท่ีธนาคารแห�งประเทศไทย
พิจารณาแล�วเห็นว�าผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไม�สามารถแก�ไขฐานะการเงินหรือการดําเนินงานให�
ถูกต�องได� ให�ธนาคารแห�งประเทศไทยเสนอให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังมีคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตได� (ร�างมาตรา ๑๗) 
        ๒.๔.๒ การเลิกประกอบธุรกิจของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและผู�ให�บริการ
แก�ผู�รับบัตร 
        กําหนดให�กรณีท่ีผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีความประสงค/จะเลิก
ประกอบธุรกิจ ให�ยื่นคําขอเลิกประกอบธุรกิจไปยังธนาคารแห�งประเทศไทยเพ่ือเสนอให�
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังพิจารณาอนุญาต (ร�างมาตรา ๑๘) และกรณีท่ีผู�ให�บริการแก� 
ผู�รับบัตรมีความประสงค/จะเลิกประกอบธุรกิจ ให�แจ�งไปยังธนาคารแห�งประเทศไทยเพ่ือทราบล�วงหน�า
ไม�น�อยกว�าสามสิบวัน (ร�างมาตรา ๑๙)  
        ๒.๔.๓ พนักงานเจ�าหน�าท่ี  
        กําหนดให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจสั่งให�กรรมการ พนักงาน หรือ
ลูกจ�างของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร ผู�สอบบัญชีของผู�ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตหรือผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร และผู�รวบรวมหรือประมวลข�อมูลของผู�ประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิตหรือผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตรด�วยระบบคอมพิวเตอร/หรือด�วยอุปกรณ/อ่ืนใด มาให�ถ�อยคํา
เก่ียวกับกิจการ สินทรัพย/และหนี้สินของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร 
ส�งสําเนาหรือแสดงข�อมูลบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอ่ืน มีอํานาจเข�าไปในสถานท่ีประกอบ
ธุรกิจของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร หรือในสถานท่ีประกอบธุรกิจของ 
ผู�ให�บริการธุรกิจท่ีเป:นการสนับสนุนแก�ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตรเพ่ือ
ตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร และเข�าไป
ในสถานท่ีใด ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือการให�บริการแก�ผู�รับบัตรเพ่ือ
ตรวจสอบในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว�ามีการประกอบธุรกิจอันเป:นการฝ]าฝ^นพระราชบัญญัตินี้  
หรือมีหลักฐานหรือเอกสารท่ีเก่ียวกับการกระทําดังกล�าว ในเวลาระหว�างพระอาทิตย/ข้ึนจนถึง 
พระอาทิตย/ตก หรือในระหว�างเวลาทําการของสถานท่ีนั้น และดําเนินการต�อไปในเวลากลางคืนหรือ
นอกเวลาทําการของสถานท่ีนั้นได� หากได�รับอนุญาตจากธนาคารแห�งประเทศไทย และมีอํานาจยึด
หรืออายัดทรัพย/สิน เอกสารหรือสิ่งของท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
เพ่ือประโยชน/ในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี (ร�างมาตรา ๒๐) 
 
 



 ๔ 

 ๒.๕ บทกําหนดโทษ  
       กําหนดบทกําหนดโทษอาญาสําหรับความผิดฐานประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
โดยมิได�รับใบอนุญาตหรือให�บริการแก�ผู�รับบัตรโดยมิได�รับอนุญาต (ร�างมาตรา ๒๖) ความผิดของ 
ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีไม�ได�แจ�งการเปGดสํานักงานใหญ�หรือสํานักงานสาขาแก�ธนาคาร 
แห�งประเทศไทยทราบล�วงหน�า หรือออกบัตรเครดิตให�แก�ผู�ใดโดยท่ีผู�นั้นมิได�มีคําขอ หรือไม�ได�แจ�ง 
เปGดเผย หรือให�ข�อมูลแก�ผู� ถือบัตรรวมท้ังการเตือนเก่ียวกับการทุจริตต�าง ๆ ในการใช�ข�อมูล 
หรือใช�บัตรเครดิต หรือไม�แจ�งให�ผู�ถือบัตรทราบถึงการโจรกรรมข�อมูลเครดิตหรือการทําธุรกรรม 
ท่ีไม�ปกติ หรือเรียกเก็บเงินจากผู�ถือบัตรก�อนถึงวันครบกําหนดระยะเวลา (ร�างมาตรา ๒๗) ความผิด
ของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีแต�งต้ังหรือยอมให�บุคคลซ่ึงมีลักษณะต�องห�ามตามท่ีกฎหมายกําหนด
เป:นกรรมการ ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือไม�ได�จัดทํา
บัญชีและรายงานผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑ/ท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนด หรือ
ลดทุนโดยไม�ได�รับอนุญาตจากธนาคารแห�งประเทศไทย หรือหยุดหรือระงับการประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับบัตรเครดิตโดยไม�ได�รับอนุญาต หรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของธนาคารแห�งประเทศไทยท่ีสั่งให�
แก�ไขฐานะการเงินหรือการดําเนินงานให�ถูกต�อง หรือเลิกประกอบธุรกิจบัตรเครดิตโดยไม�ได�ยื่น 
คําขออนุญาต หรือผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตรท่ีเลิกประกอบธุรกิจโดยไม�ได�ยื่นคําขอเลิกประกอบธุรกิจ  
(ร�างมาตรา ๒๘) ความผิดของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ/การประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนด หรือความผิดของผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร
ท่ีไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ/การให�บริการแก�ผู�รับบัตรท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนด 
หรือไม�ปฏิบั ติตามหลักเกณฑ/เ ก่ียวกับการรับส�งข�อมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส/ 
(Transaction Switching) (ร�างมาตรา ๒๙) กําหนดโทษสําหรับผู�แทนนิติบุคคล (ร�างมาตรา ๓๐) 
และผู�ท่ีขัดขวางหรือไม�อํานวยความสะดวกแก�พนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ (ร�างมาตรา ๓๑) และโทษสําหรับผู�ท่ีล�วงรู�หรือได�มาซ่ึง
ข�อมูลบัตรเครดิตหรือข�อมูลเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และนําข�อมูลนั้นไปเปGดเผยหรือมอบ
ให�แก�ผู�อ่ืนในประการท่ีน�าจะเกิดความเสียหายแก�ผู�ถือบัตร เว�นแต�เป:นกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให�
เปGดเผยได� (ร�างมาตรา ๓๒) 
  ๒.๖ บทเฉพาะกาล 
        กําหนดให�ผู�ท่ีประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือเป:นผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตรอยู�แล�ว
ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับและประสงค/จะประกอบธุรกิจต�อไปให�ดําเนินการยื่นคําขอ
ใบอนุญาตหรือคําขอรับอนุญาต แล�วแต�กรณี ภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ 
ใช�บังคับ และเม่ือได�ยื่นคําขอแล�วให�ประกอบกิจการต�อไปได�จนกว�ารัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง
หรือธนาคารแห�งประเทศไทยแล�วแต�กรณีจะแจ�งไม�อนุญาต (ร�างมาตรา ๓๔) และกําหนดให�นําบรรดา
ประกาศกระทรวงการคลังและประกาศธนาคารแห�งประเทศไทย หนังสือเวียน คําสั่ง หรือข�อกําหนด
ของธนาคารแห�งประเทศไทยในส�วนท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีออกตามประกาศของ 
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช�บังคับเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว�าจะได�มีการออกประกาศ 
หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ (ร�างมาตรา ๓๕) 
 

   



ร$างฯ ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล5ว 
เรื่องเสร็จท่ี ๓๖๒/๒๕๕๔  

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร$างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

  ให�มีกฎหมายว�าด�วยการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีในป8จจุบันการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีผู�ประกอบธุรกิจสองประเภทคือ  
ผู�ประกอบธุรกิจท่ีเป:นสถาบันการเงินและผู�ประกอบธุรกิจท่ีเป:นนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช�สถาบันการเงิน  
ซ่ึงการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกรณีท่ีเป:นสถาบันการเงินเป:นไปตามกฎหมาย 
ว�าด�วยธุรกิจสถาบันการเงิน ส�วนกรณีท่ีเป:นนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช�สถาบันการเงินเป:นไปตามประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทําให�การกํากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตของผู�ประกอบธุรกิจท้ังสองประเภทมีหลักเกณฑ/ท่ีแตกต�างกัน ประกอบกับในป8จจุบัน 
มีการใช�บัตรเครดิตกันอย�างแพร�หลาย แต�ยังไม�มีมาตรการในการคุ�มครองผู�บริโภคเก่ียวกับ 
การใช�บัตรเครดิตไว�เป:นการเฉพาะ รวมท้ังยังไม�มีหลักเกณฑ/เก่ียวกับการรับส�งข�อมูลธุรกรรม 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส/สําหรับการใช�บัตรเครดิตท่ีออกและใช�จ�ายภายในประเทศ  
สมควรกําหนดหลักเกณฑ/ในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไว�เป:นการเฉพาะ  
จึงจําเป:นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 



ร�าง 
พระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
พ.ศ. .... 

   
 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
 
  .................................................................................................................................... 
................................................ 
 
  โดยท่ีเป:นการสมควรมีกฎหมายว�าด�วยการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ 
แห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 
 
  .................................................................................................................................... 
................................................ 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิต พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดเก�าสิบวันนับแต�วันประกาศ
ในราชกิจานุเบกษาเป:นต�นไป 
   
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “บัตรเครดิต” หมายความว�า  บัตรอิเล็กทรอนิกส/ท่ีผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
ออกให�แก�ผู�ถือบัตรเพ่ือใช�ชําระค�าสินค�า ค�าบริการ ค�าใช�จ�ายอ่ืนใด หรือทําธุรกรรมทางการเงิน 
ตามท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนดแทนการชําระด�วยเงินสด หรือเพ่ือใช�ถอนเงิน  
และผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะเรียกให�ผู�ถือบัตรชําระเงินคืนในภายหลัง 
  “ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต” หมายความว�า  ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีได�รับ 
ใบอนุญาตให�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “ผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร” หมายความว�า  ผู�ท่ีทําหน�าท่ีให�บริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส/โดยทดรองจ�ายเงินชําระค�าสินค�าหรือค�าบริการแก�ผู�รับบัตรและจะเรียกให�ผู�ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตชําระเงินคืนในภายหลัง 



 ๒ 

  “สถาบันการเงิน” หมายความว�า  สถาบันการเงินตามกฎหมายว�าด�วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน และสถาบันการเงินของรัฐท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนตามท่ีธนาคารแห�งประเทศไทย
ประกาศกําหนด 
  “ผู�ถือบัตร” หมายความว�า  บุคคลท่ีผูกพันตนตามสัญญาบัตรเครดิตของ 
ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตยินยอมออกบัตรเครดิตให� 
  “ผู�รับบัตร” หมายความว�า  ผู�ประกอบกิจการขายสินค�าหรือให�บริการซ่ึงมีสัญญา
กับผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตรว�าจะรับชําระราคาสินค�าหรือค�าบริการด�วยบัตรเครดิต 
  “พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า  ผู�ซ่ึงรัฐมนตรีแต�งต้ังให�ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  “รัฐมนตรี” หมายความว�า  รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให�ใช�บังคับแก�ผู�ท่ีออกบัตรท่ีมีลักษณะเดียวกับ 
บัตรเครดิตให�แก�ผู�อ่ืนเพ่ือชําระค�าสินค�า ค�าบริการ หรือค�าใช�จ�ายอ่ืนใดอันเป:นธุรกิจของตนเอง 
  
  มาตรา ๕  ประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทยท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้  
เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 
  มาตรา ๖  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให�มีอํานาจแต�งต้ังหรือมอบหมายให�ธนาคารแห�งประเทศไทยแต�งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี  
และออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ประกาศตามวรรคหนึ่ง เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 

หมวด ๑ 
การจัดต้ังและการขออนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการให�บริการแก�ผู�รับบัตร 

   
 

ส�วนท่ี ๑  
การจัดต้ังและการขออนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

   
 

  มาตรา ๗  การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะกระทําได�ต�อเม่ือได�รับใบอนุญาตจาก
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคารแห�งประเทศไทย 
  ผู�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามวรรคหนึ่งจะต�องเป:นสถาบัน
การเงิน หรือนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และค�าธรรมเนียมใบอนุญาตให�เป:นไปตาม
หลักเกณฑ/ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของธนาคารแห�งประเทศไทย    
 



 ๓ 

  มาตรา ๘  ห�ามมิให�ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตแต�งต้ังหรือยอมให�บุคคลซ่ึงมี
ลักษณะดังต�อไปนี้เป:นกรรมการ ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการของผู�ประกอบธุรกิจ  
บัตรเครดิตตามท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนด 
  (๑) เป:นบุคคลล�มละลายหรือพ�นจากการเป:นบุคคลล�มละลายมาแล�วไม�ถึงห�าปa 
  (๒) เคยต�องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย/ท่ีกระทําโดยทุจริต 
ไม�ว�าจะมีการรอการลงโทษหรือไม�ก็ตาม 
  (๓) เคยเป:นกรรมการ ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการของผู�ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตซ่ึงดํารงตําแหน�งอยู�ในขณะท่ีบริษัทถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาต เว�นแต�ได�รับอนุญาต 
จากธนาคารแห�งประเทศไทย 
  (๔) เคยเป:นกรรมการ ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการซ่ึงดํารงตําแหน�ง 
อยู�ในขณะท่ีสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว�นแต�ได�รับอนุญาตจากธนาคารแห�งประเทศไทย 
 
  มาตรา ๙  ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใช�สถาบันการเงินจะต�องแจ�งการเปGด
สํานักงานใหญ�หรือสํานักงานสาขาแก�ธนาคารแห�งประเทศไทยทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�าสิบห�าวัน
ก�อนเปGดทําการ  
 

ส�วนท่ี ๒ 
การจัดต้ังและการขออนุญาตเป:นผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร 

   
 
  มาตรา ๑๐  การให�บริการแก�ผู�รับบัตรจะกระทําได�ต�อเม่ือได�รับอนุญาตจากธนาคาร
แห�งประเทศไทย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ/ท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนด 

  ผู�ยื่นคําขอรับอนุญาตให�บริการแก�ผู�รับบัตรตามวรรคหนึ่งจะต�องเป:นสถาบันการเงิน 
หรือนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 

หมวด ๒ 
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการให�บริการแก�ผู�รับบัตร 

   
 

ส�วนท่ี ๑ 
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

   
 

  มาตรา ๑๑  ห�ามมิให�ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกบัตรเครดิตให�แก�ผู�ใด 
โดยท่ีผู�นั้นมิได�มีคําขอ เว�นแต�เป:นการออกบัตรใหม�แทนบัตรเดิมท่ีหมดอายุ หรือมีเหตุอ่ืนใดตามท่ี 
ธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนด 
 
  มาตรา ๑๒  ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต�องจัดทําบัญชีและรายงานผล 
การดําเนินงานตามหลักเกณฑ/ท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนด 



 ๔ 

  มาตรา ๑๓  ห�ามมิให�ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกระทําการ ดังต�อไปนี้ 
  (๑) ลดทุนโดยไม�ได�รับอนุญาตจากธนาคารแห�งประเทศไทย 

  (๒) หยุดหรือระงับการประกอบธุรกิจเก่ียวกับบัตรเครดิตโดยไม�ได�รับอนุญาต 
  
  มาตรา ๑๔  การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจของผู�ประกอบธุรกิจ  
บัตรเครดิต การต้ังตัวแทน การใช�บริการจากบุคคลภายนอก การออกบัตรเครดิต การกําหนดประเภท
บัตรเครดิต การเปGดเผยเง่ือนไขในสัญญาบัตรเครดิต การกําหนดวงเงิน การเรียกเก็บดอกเบ้ีย 
ค�าธรรมเนียม ค�าปรับและค�าใช�จ�ายอ่ืนใด การยกเลิกการใช�บัตรเครดิต การบังคับชําระหนี้ หรือกรณีอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ให�เป:นไปตามหลักเกณฑ/ท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศ
กําหนด 
 

ส�วนท่ี ๒ 
การให�บริการแก�ผู�รับบัตร 

   
 

  มาตรา ๑๕  ในกรณีท่ีธุรกรรมเกิดจากการใช�บัตรเครดิตท่ีออกและใช�จ�าย
ภายในประเทศ ให�ผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตรทําการรับส�งข�อมูลธุรกรรมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส/
จากบัตรเครดิตของผู�ถือบัตรไปยังผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตซ่ึงออกบัตรเครดิตนั้น ผ�านศูนย/กลาง
หรือจุดเชื่อมต�อรับส�งข�อมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส/ท่ีจัดต้ังและดําเนินการภายในประเทศ  
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ/ท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนดโดยได�รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
 
  มาตรา ๑๖  การพิจารณาคุณสมบัติและการคัดเลือกผู�รับบัตร การกําหนดเง่ือนไข
ในการดําเนินธุรกิจของผู�รับบัตร เช�น การแสดงเครื่องหมายการยอมรับการใช�บัตรเครดิต การเรียกเก็บ
ค�าธรรมเนียมจากการใช�บัตรเครดิต การเพ่ิมราคาสินค�าหรือค�าบริการอ่ืนใดอันเนื่องมาจากการใช� 
บัตรเครดิต หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการให�บริการแก�ผู�รับบัตร ให�เป:นไปตามหลักเกณฑ/ท่ีธนาคาร
แห�งประเทศไทยประกาศกําหนด 
 

หมวด ๓ 
การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการให�บริการแก�ผู�รับบัตร 

   
  

  มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีฐานะการเงินอันน�าจะเป:นเหตุ 
ให�เกิดความเสียหายแก�ประชาชน หรือไม�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ/ตามพระราชบัญญัตินี้ ให�ธนาคาร 
แห�งประเทศไทยมีคําสั่งให�ผู�ประกอบธุรกิจนั้นแก�ไขฐานะการเงินหรือการดําเนินงานให�ถูกต�อง   
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ/และภายในระยะเวลาท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยกําหนด 
  ในกรณีท่ีผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไม�สามารถแก�ไขฐานะการเงินหรือ 
การดําเนินงานให�ถูกต�องตามวรรคหนึ่ง ให�ธนาคารแห�งประเทศไทยมีคําสั่งให�ผู�ประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิตระงับการประกอบธุรกิจท้ังหมดหรือแต�บางส�วนเป:นการชั่วคราวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
เพ่ือดําเนินการแก�ไขให�ถูกต�องต�อไป และให�ธนาคารแห�งประเทศไทยรายงานให�รัฐมนตรีทราบโดยไม�ชักช�า  



 ๕ 

  ในกรณีท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยพิจารณาแล�วเห็นว�า ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
ไม�สามารถแก�ไขฐานะการเงินหรือการดําเนินงานให�ถูกต�องตามวรรคสอง ให�ธนาคารแห�งประเทศไทย
เสนอให�รัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได� 
   
  มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ีผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีความประสงค/จะเลิกประกอบธุรกิจ  
ให�ยื่นคําขอเลิกประกอบธุรกิจไปยังธนาคารแห�งประเทศไทยเพ่ือเสนอให�รัฐมนตรีพิจารณาอนุญาต 
  เม่ือได�รับคําขอตามวรรคหนึ่งให�ธนาคารแห�งประเทศไทยเสนอความเห็นต�อรัฐมนตรี
โดยไม�ชักช�า  ท้ังนี้ ต�องไม�เกินสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับคําขอ  
  ให�รัฐมนตรีพิจารณาคําขอดังกล�าวให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับ
รายงานจากธนาคารแห�งประเทศไทยตามวรรคสอง เว�นแต�มีเหตุจําเป:นไม�อาจพิจารณาให�แล�วเสร็จ  
ก็ให�ขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไปได�อีกไม�เกินสามสิบวันแต�จะต�องแจ�งการขยายระยะเวลานั้น
ให�ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทราบก�อนครบกําหนดระยะเวลา  
 
  มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตรมีความประสงค/จะเลิกประกอบธุรกิจ  
ให�แจ�งไปยังธนาคารแห�งประเทศไทยเพ่ือทราบล�วงหน�าไม�น�อยกว�าสามสิบวัน  
 
   มาตรา ๒๐  เพ่ือปฏิบัติการให�เป:นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมี
อํานาจหน�าท่ี ดังต�อไปนี้ 
  (๑) สั่งให�กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ�างของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือ 
ผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร ผู�สอบบัญชีของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร  
และผู�รวบรวมหรือประมวลข�อมูลของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร 
ด�วยระบบคอมพิวเตอร/หรือด�วยอุปกรณ/อ่ืนใด มาให�ถ�อยคําเก่ียวกับกิจการ สินทรัพย/ และหนี้สินของ 
ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร หรือส�งสําเนาหรือแสดงข�อมูลบัญชี เอกสาร  
ดวงตรา หรือหลักฐานอ่ืน 
  (๒) เข�าไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผู�ให�บริการ 
แก�ผู�รับบัตร หรือในสถานท่ีประกอบธุรกิจของผู�ให�บริการธุรกิจท่ีเป:นการสนับสนุนแก�ผู�ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตหรือผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร เพ่ือตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติของผู�ประกอบธุรกิจ  
บัตรเครดิตหรือผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตรให�เป:นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๓) เข�าไปในสถานท่ีใด ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือการ
ให�บริการแก�ผู�รับบัตร เพ่ือตรวจสอบในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว�า มีการประกอบธุรกิจอันเป:นการ 
ฝ]าฝ^นพระราชบัญญัตินี้หรือมีหลักฐานหรือเอกสารท่ีเก่ียวกับการกระทําดังกล�าว  ท้ังนี้ ในเวลาระหว�าง 
พระอาทิตย/ข้ึนจนถึงพระอาทิตย/ตกหรือในระหว�างเวลาทําการของสถานท่ีนั้น  และเม่ือได�เข�าไป 
และลงมือทําการตรวจสอบดังกล�าวแล�ว ถ�ายังดําเนินการไม�เสร็จจะกระทําต�อไปในเวลากลางคืน 
หรือนอกเวลาทําการของสถานท่ีนั้นได�ต�อเม่ือได�รับอนุญาตจากธนาคารแห�งประเทศไทย 
  (๔) ยึดหรืออายัดทรัพย/สิน เอกสาร หรือสิ่งของท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือประโยชน/ในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี ในการออกคําสั่งยึดหรืออายัด
ดังกล�าวจะต�องระบุเหตุผล ความจําเป:น และสิทธิของผู�ถูกยึดหรืออายัดนั้น 
 



 ๖ 

  มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
เป:นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  ในการปฏิบัติหน�าท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องแสดงบัตรประจําตัวแก�บุคคลท่ีเก่ียวข�อง 
  บัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ีให�เป:นไปตามแบบท่ีธนาคารแห�งประเทศไทย 
ประกาศกําหนด 
 

หมวด ๔ 
หน�าท่ีของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการคุ�มครองผู�ถือบัตร 

   
 

 มาตรา ๒๒  ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีหน�าท่ีแจ�ง เปGดเผย หรือให�ข�อมูล 
แก�ผู�ถือบัตร รวมท้ังการเตือนเก่ียวกับการทุจริตต�าง ๆ ในการใช�ข�อมูลหรือใช�บัตรเครดิต   
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ/ท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนด 
 
  มาตรา ๒๓  เม่ือผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทราบหรือมีเหตุอันควรทราบว�า 
มีการโจรกรรมข�อมูลเครดิตหรือการทําธุรกรรมท่ีไม�ปกติ ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีหน�าท่ีแจ�งให� 
ผู�ถือบัตรทราบโดยไม�ชักช�า  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ/ท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนด 
 
  มาตรา ๒๔  ห�ามมิให�ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเรียกเก็บเงินจากผู�ถือบัตรก�อนถึงวัน
ครบกําหนดระยะเวลา  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ/ท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนด 
 
  มาตรา ๒๕  การจัดให�มีศูนย/บริการลูกค�า การรับพิจารณาเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับ
การใช�บัตรเครดิตของผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน/ในการคุ�มครอง 
ผู�ถือบัตร ธนาคารแห�งประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑ/ให�ผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและผู�รับบัตร 
มีหน�าท่ีอ่ืนใดเพ่ิมเติมด�วยก็ได�  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ/ท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยประกาศกําหนด 
 

หมวด ๕ 
บทกําหนดโทษ 

   
 
  มาตรา ๒๖  ผู�ใดประกอบธุรกิจบัตรเครดิต โดยมิได�รับใบอนุญาตตามมาตรา ๗  
หรือให�บริการแก�ผู�รับบัตรโดยมิได�รับอนุญาตตามมาตรา ๑๐ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�สองปaถึงสิบปa 
และปรับต้ังแต�สองแสนบาทถึงหนึ่งล�านบาท  
 
  มาตรา ๒๗  ผู�ใดฝ]าฝ^นหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 
๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ต�องระวางโทษปรับไม�เกินสามแสนบาท 
 



 ๗ 

  มาตรา ๒๘  ผู�ใดฝ]าฝ^นหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓  
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต�องระวางโทษปรับไม�เกินหนึ่งล�านบาทและปรับอีกไม�เกิน 
วันละหนึ่งหม่ืนบาท ตลอดเวลาท่ียังฝ]าฝ^นอยู�หรือจนกว�าจะปฏิบัติให�ถูกต�อง 
 
  มาตรา ๒๙  ผู�ใดฝ]าฝ^นหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือ
มาตรา ๒๕ ต�องระวางโทษปรับไม�เกินห�าแสนบาทและปรับอีกไม�เกินวันละห�าพันบาท ตลอดเวลา 
ท่ียังฝ]าฝ^นอยู�หรือจนกว�าจะปฏิบัติให�ถูกต�อง 
 
  มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีผู�กระทําผิดตามมาตรา ๒๖ เป:นนิติบุคคล กรรมการ ผู�จัดการ 
หรือผู�มีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลนั้น ต�องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดนั้นๆ ด�วย 
เว�นแต�จะพิสูจน/ได�ว�าตนมิได�มีส�วนในการกระทําความผิดนั้น 
  ในกรณีท่ีมีผู�กระทําความผิดตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙  
กรรมการ ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลนั้น ต�องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับ
ความผิดนั้นๆ ด�วย เว�นแต�จะพิสูจน/ได�ว�าตนมิได�มีส�วนในการกระทําความผิดนั้น  
 
  มาตรา ๓๑  ผู�ใดขัดขวางหรือไม�อํานวยความสะดวกแก�พนักงานเจ�าหน�าท่ีหรือ 
ไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ีซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรา ๒๐ ต�องระวางโทษจําคุก 
ไม�เกินหนึ่งปa หรือปรับไม�เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
 
  มาตรา ๓๒  ผู�ใดล�วงรู�หรือได�มาซ่ึงข�อมูลบัตรเครดิตหรือข�อมูลเก่ียวกับ 
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต อันเนื่องมาจากการเป:นผู�ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  
ผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตร ผู�รับบัตร หรือพนักงานหรือลูกจ�างของบุคคลดังกล�าว หรือจากการปฏิบัติการ
ตามอํานาจหน�าท่ีท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัตินี้ นําข�อมูลนั้นไปเปGดเผยหรือมอบให�แก�ผู�อ่ืนไม�ว�าด�วยเหตุใด
ในประการท่ีน�าจะเกิดความเสียหายแก�ผู�ถือบัตร ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสองปaหรือปรับไม�เกิน 
สองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
  ความในวรรคหนึ่งมิให�ใช�บังคับในกรณี ดังต�อไปนี้ 
  (๑) การเปGดเผยโดยได�รับคํายินยอมเป:นหนังสือจากผู�ถือบัตร 
  (๒) การเปGดเผยตามหน�าท่ี หรือเพ่ือประโยชน/แก�การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
  (๓) การเปGดเผยแก�ผู�สอบบัญชีของผู�ประกอบธุรกิจนั้น 
  (๔) การจัดส�งข�อมูลเครดิตให�แก�บริษัทข�อมูลเครดิต 
  (๕) การเปGดเผยเพ่ือประโยชน/ในการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว� 
 
  มาตรา ๓๓  ความผิดตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ วรรคสอง
ให�คณะกรรมการท่ีรัฐมนตรีแต�งต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได� 
  คณะกรรมการท่ีรัฐมนตรีแต�งต้ังตามวรรคหนึ่งให�มีจํานวนสามคน โดยอย�างน�อย 
ต�องเป:นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน 



 ๘ 

  เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได�ทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผู�ต�องหาได�ชําระ
ค�าปรับตามจํานวนและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนดแล�ว ให�ถือว�าคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

   
  มาตรา ๓๔  ผู�ท่ีประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือเป:นผู�ให�บริการแก�ผู�รับบัตรอยู�แล�ว 
ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ หากประสงค/จะประกอบธุรกิจนั้นต�อไปให�ดําเนินการ 
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอรับอนุญาต แล�วแต�กรณี ภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต�วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ และเม่ือได�ยื่นคําขอแล�วให�ประกอบกิจการต�อไปได�จนกว�ารัฐมนตรีหรือ
ธนาคารแห�งประเทศไทย แล�วแต�กรณี จะแจ�งไม�อนุญาต 
 
  มาตรา ๓๕  บรรดาประกาศกระทรวงการคลังและประกาศธนาคารแห�งประเทศไทย 
หนังสือเวียน คําสั่ง หรือข�อกําหนดของธนาคารแห�งประเทศไทยในส�วนท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิตท่ีออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕  และ
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให�ยังคงใช�บังคับได�ต�อไปเพียงเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับ
พระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ จนกว�าจะได�มีการออกประกาศหรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
   ...................................... 
         นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


