รางฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแลว
เรื่องเสร็จที่ ๓๕๙/๒๕๕๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ....

หลักการ
ใหมีการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
เหตุผล
โดยที่ปจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสมีความกาวหนามากขึ้น ซึ่งธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปนธุรกิจที่ตองใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสที่มีความ
ซับซอนและหลากหลาย และเปนธุรกิจที่มีมูลคาโดยรวมทางเศรษฐกิจคอนขางสูงและมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึน้ อยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ผูใหบริการในธุรกิจการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใน
ขณะนี้มิไดมีเพียงสถาบันการเงินเทานั้นแตยังรวมถึงผูใหบริการที่มิไดมีกฎหมายใดควบคุมดูแล
จึงอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย ความนาเชื่อถือและยอมรับใน
ระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส และอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณชน ประกอบกับเพื่อ
บูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนฉบับ
เดียวกัน อันจะชวยกอใหเกิดประสิทธิภาพในการควบคุมดูแล และเปนมาตรการสําคัญประการ
หนึ่งในการสงเสริมการใชบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น และเปนการเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันของภาคธุรกิจหรือการใหบริการภาครัฐ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

ราง
พระราชกฤษฎีกา
วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ....

........................
ใหไว ณ วันที่ ........................ พ.ศ. ....
เปนปที่ .. ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ วรรคสอง และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การโอนสิทธิการถือครองเงิน
หรือการโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่เปดไวกับผูใหบริการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือบางสวน

๒

“บัตรอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา บัตรอิเล็กทรอนิกสตามประมวลกฎหมาย
อาญา
“บัตรเครดิต” หมายความวา บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหแก
ผูใชบริการเพื่อใชชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใด แทนการชําระดวยเงินสด หรือเพื่อใชเบิก
ถอน โอน หรือทําธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับเงิน และผูใหบริการจะเรียกใหผูใชบริการชําระเงินใน
ภายหลัง
“บัตรเดบิต” หมายความวา บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหแก
ผูใชบริการเพื่อใชชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใด แทนการชําระดวยเงินสด หรือเพื่อใชเบิก
ถอน โอน หรือทําธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับเงิน ตามมูลคาของเงินที่ผใู ชบริการไดฝากไวกับ
ผูใหบริการ
“เงินอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหแก
ผูใชบริการซึ่งจะระบุชื่อหรือไมก็ตาม โดยมีการชําระเงินใหแกผูใหบริการไวลวงหนา เพื่อนําไปใช
ชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใดแทนการชําระดวยเงินสด และไดมีการบันทึกมูลคาหรือ
จํานวนเงินที่ชําระไวลว งหนา
“อีดีซ”ี (Electronic Data Capture : EDC) หมายความวา อุปกรณหรือเครื่องมือ
สําหรับการรับสงขอมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงิน
อิเล็กทรอนิกส หรือบัตรอิเล็กทรอนิกสอื่นใด ไปยังผูใหบริการซึ่งออกบัตร
“เครือขายอีดีซ”ี (EDC Network) หมายความวา เครือขายรับสงขอมูลอีดีซีที่มี
ศูนยกลาง หรือจุดเชื่อมตอการรับสงขอมูลระหวางผูใชบริการเครือขาย
“เครือขายบัตรเครดิต” หมายความวา เครือขายการใหบริการรับสงขอมูลการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิตของผูถือบัตรไปยังผูใหบริการซึ่งออกบัตรเชนวานั้น
เพื่ออนุมัติการใชบัตรในการทํารายการแตละรายการ หรือรับสงขอมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจาก
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหวางกัน
“บริการสวิตชชิ่งในการชําระเงิน” (Transaction Switching) หมายความวา
บริการเปนศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอรับสงขอมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูให
บริการตามที่ตกลงกัน
“บริการรับชําระเงินแทน” หมายความวา บริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
แทนเจาหนี้
“บริการหักบัญชี” (Clearing) หมายความวา บริการรับสง ตรวจสอบ และยืนยัน
ขอมูลตามคําสั่งการชําระเงินสําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความเปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้
ของผูใชบริการเพื่อใชขอมูลดังกลาวไปทําการชําระดุลระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการ
จัดการเพื่อใหกระบวนการชําระดุลสําเร็จลุลวงดวย

๓

“บริการชําระดุล” (Settlement) หมายความวา บริการระบบการชําระเงินที่ตกลง
กันไวลวงหนาระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการเพื่อใหผูใหบริการปรับฐานะความเปนเจาหนี้ หรือ
ลูกหนี้ของผูใชบริการโดยผูใหบริการจะทําการหักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซึ่งมีฐานะเปนลูกหนี้
หรือรับชําระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกัน แลวปรับบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซึ่งมีฐานะเปน
เจาหนี้ หรือชําระเงินดวยวิธีอื่นใด เพื่อใหหนี้ดังกลาวระงับไป
“ผูใหบริการ” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจใหบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้
“ธปท.” หมายความวา ธนาคารแหงประเทศไทย ตามกฎหมายวาดวยธนาคาร
แหงประเทศไทย
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยหรือผูซึ่ง
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ให ธปท. เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกานี้ไมใชบังคับกับการใหบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ ธปท. เปนผูใหบริการ
มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

มาตรา ๗ ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ผูใหบริการจะตอง
แจงใหทราบ ขึ้นทะเบียน หรือไดรับใบอนุญาต ใหเปนไปตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้
หลักเกณฑ วิธีการ และแบบการแจงใหทราบ การขึ้นทะเบียน และการขอรับ
ใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

๔

มาตรา ๘ ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี ก จะเปนบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลตามมาตรา ๙ (๒) ก็ได
ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี ข หรือบัญชี ค ตองเปนนิติบุคคลตาม
มาตรา ๙ (๒)
มาตรา ๙ ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(ข) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
(ค) ไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพย หรือไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคย
เปนบุคคลลมละลายและยังไมพนกําหนดสองปนับแตวันที่มีคําสั่งยกเลิกการลมละลายหรือปลด
จากลมละลาย
(ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(จ) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิด
เกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย
ปลนทรัพย ฉอโกง โกงเจาหนี้ ยักยอก หรือรับของโจร หรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรตาม
กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(ฉ) ไมเคยถูกสั่งหามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันแจงใหทราบ
(ช) ไมเปนกรรมการหรือผูซึ่งมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลที่เคยถูกสั่งหาม
ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือเพิกถอนใบอนุญาตและยังไมพนกําหนด
หาปนับถึงวันแจงใหทราบ วันขอขึ้นทะเบียน หรือวันขอรับใบอนุญาต แลวแตกรณี
(๒) นิติบุคคล
(ก) เปนนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด และมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ ในการนี้
คณะกรรมการจะประกาศกําหนดจํานวนทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวดวยก็ได ทั้งนี้ ในกรณีผูที่
ประสงคจะเปนผูใหบริการตาม
บัญชี ค ตองมิใชนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด
(ข) กรรมการหรือผูซึ่งมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตาม (๑)
(ค) ไมอยูในระหวางถูกพักใชใบอนุญาต

๕
(ง) ไมเคยถูกสั่งหามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
หรือเพิกถอนใบอนุญาตและยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันแจงใหทราบ วันยื่นขอจดทะเบียน หรือ
วันขอรับใบอนุญาต แลวแตกรณี
คณะกรรมการอาจออกประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามประการ
อื่นของผูใหบริการแตละบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้เพิ่มเติมตามความเหมาะสมอีกก็ได
มาตรา ๑๐ ผูประสงคจะเปนผูใหบริการใหยื่นแบบการแจงใหทราบ แบบการ
ขอขึ้นทะเบียน หรือแบบการขอรับใบอนุญาต แลวแตกรณี พรอมดวยเอกสารที่มีรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ผูใหบริการตามบัญชี ก ไดแก
(ก) แผนฉุกเฉินหรือระบบใหบริการสํารองเพื่อใหสามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง
(ข) นโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศซึ่ง
อยางนอยตองมีมาตรฐานตามที่ ธปท. ประกาศกําหนด
(๒) ผูใหบริการตามบัญชี ข และบัญชี ค ไดแก
(ก) เอกสารตาม (๑)
(ข) นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส
(ค) แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส
(ง) ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
(จ) ระบบการควบคุมภายใน
(ฉ) ผลการศึกษาความเปนไปไดและประเมินความเสี่ยงในการใหบริการ
รวมทั้งแผนฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดปญหา
เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการใหบริการของผูใหบริการแตละบัญชี ธปท.
จะประกาศกําหนดใหยื่นเอกสารที่มีรายการเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งก็ได
มาตรา ๑๑ ใหผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ยื่นแบบ
การแจงใหทราบ หรือแบบการขอขึ้นทะเบียน แลวแตกรณี พรอมทั้งเอกสารตามมาตรา ๑๐
ตอผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมาย และหากปรากฏวาผูประสงคจะเปน
ผูใหบริการนั้นยื่นเอกสารครบถวน รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ วรรคสองแลว ใหออกใบรับแจงหรือใบรับการขึ้นทะเบียนให
แลวแตกรณี
ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบวาผูใหบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ผูใดยื่น
เอกสารหรือหลักฐานใดไมถูกตองหรือไมครบถวน หรือมีกรณีที่มิไดปฏิบัติใหถูกตองตาม

๖
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม
ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายแจงใหผูใหบริการนั้นทราบ เพื่อดําเนินการ
แกไขใหถูกตอง หรือครบถวน แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
ในกรณีที่ผูใหบริการนั้นไมปฏิบัติตามคําสั่ง หรือไมปฏิบัติภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวตามวรรคสอง ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายรายงานตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูใหบริการนั้น
ดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือเหมาะสมก็ได
ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบวาผูใหบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ผูใด
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามซึ่งไมอาจจะแกไขได ใหคณะกรรมการมีคําสั่งหาม
ผูใหบริการนั้นประกอบธุรกิจตามที่ไดแจงหรือขึ้นทะเบียน และเพิกถอนการแจงหรือการขึ้น
ทะเบียนของผูใหบริการนั้น แลวแตกรณี
มาตรา ๑๒ ในกรณีทผี่ ูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี ค ไดยื่นแบบการ
ขอใบอนุญาตพรอมทั้งเอกสารตามมาตรา ๑๐ (๒) แลว ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่
ที่ผูวาการมอบหมายตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของเอกสารตามมาตรา ๑๐ และการ
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ วรรคสอง
ในกรณีที่พบวาเอกสาร หรือหลักฐานใดไมครบถวนหรือไมถูกตอง หรือยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่
ผูวาการมอบหมายแจงใหผูประสงคจะเปนผูใหบริการทราบ เพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือ
ครบถวนกอนเสนอคณะกรรมการเพื่อออกใบอนุญาต
ในกรณีทปี่ รากฏวาผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี ค ยื่นเอกสารครบถวน
และถูกตองและปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๗
วรรคสอง หรือไดดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนตามที่ผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่
ที่ผูวาการมอบหมายมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการ
มอบหมายเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตตอไป
มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการใหบริการของผูใหบริการ
แตละราย คณะกรรมการอาจกําหนดขอปฏิบัติในการใหบริการของผูใหบริการตามบัญชี ก หรือ
บัญชี ข หรือจะกําหนดเงื่อนไขในการใหบริการไวในใบอนุญาตของผูใหบริการตามบัญชี ค ก็ได
ขอปฏิบัติและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งตองไมเปนภาระหรืออุปสรรคเกินสมควรใน
การใหบริการของผูใหบริการ

๗
มาตรา ๑๔ ใบอนุญาตของผูใหบริการตามบัญชี ค มีอายุสิบป
ผูใหบริการตามบัญชี ค อาจยื่นขอตออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาเกาสิบวัน
แตไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ โดยยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอผูวาการ
หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมาย พรอมทั้งเอกสารที่แสดงหลักฐานการไดรับ
ใบอนุญาตเดิม
ใหคณะกรรมการพิจารณาการตออายุใบอนุญาตหรือการไมตออายุใบอนุญาต
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอตออายุใบอนุญาตตามวรรคสอง โดยแจงเปน
หนังสือใหแกผูใหบริการซึ่งยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ในกรณีที่คณะกรรมการแจงการไมตออายุใบอนุญาตตามวรรคสอง และ
ใบอนุญาตเดิมยังไมสิ้นอายุ ใหผูใหบริการนั้นยังคงใหบริการตามใบอนุญาตเดิมไดตอไปจนกวา
ใบอนุญาตสิ้นอายุ ในการนี้ คณะกรรมการจะสั่งใหผใู หบริการตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
เพื่อคุมครองประโยชนของผูใชบริการดวยก็ได
หลักเกณฑ วิธีการ และแบบในการขอตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ใบรับแจง ใบรับขึ้นทะเบียน หรือใบอนุญาตเปน
ผูใหบริการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ใหผูใหบริการยื่นคําขอรับใบแทน
ตอผูวาการ หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หมวด ๒
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส

มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามความจําเปนและเหมาะสมกับประเภท
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแตละบัญชี โดยอาจประกอบดวยเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การเก็บรักษาและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ
(๒) การตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบการใหบริการที่
นาเชื่อถืออยางสม่ําเสมอ
(๓) การปฏิบัติตามแผน นโยบาย มาตรการและระบบตาง ๆ ที่ผูใหบริการยื่น
ตามมาตรา ๑๐ แลวแตกรณี
(๔) การกําหนดคาธรรมเนียมในการใหบริการอยางชัดเจน

๘
(๕) การรับคํารองเมื่อมีการรองเรียน หรือมีขอโตแยงจากผูใชบริการ และการ
ดําเนินการ รวมทั้งกรอบเวลาเพื่อหาขอยุติ
(๖) การจัดทําบัญชีและรายงานการปฏิบัติการ
(๗) การสงงบการเงินและผลการดําเนินงานตอ ธปท.
(๘) เรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจการ
ใหบริการแตละประเภท
มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผูใหบริการ
แตละประเภท ธปท. จะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหบริการเพิ่มเติมที่จําเปนให
เกิดความเรียบรอย ในเรื่องดังตอไปนีก้ ไ็ ด
(๑) การออกหลักฐานการชําระเงิน
(๒) การเก็บรักษาเงินที่จะตองสงมอบ
(๓) การกําหนดผลสิ้นสุดของการโอนเงินซึ่งผูรับสามารถใชเงินไดทันทีโดย
ปราศจากเงื่อนไข
(๔) การดําเนินการเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินของผูใหบริการ หรือ
(๕) การจัดใหมีผูตรวจสอบอิสระทางดานความมั่นคงปลอดภัย
ผูตรวจสอบอิสระทางดานความมั่นคงปลอดภัยตาม (๕) ใหเปนไปตามรายชื่อที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๑๘ ใหผูใหบริการตามบัญชี ข และบัญชี ค ตองปฏิบัติในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เกิดปญหา หรือความบกพรองในการใหบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส ใหแจง ธปท. ทราบโดยเร็ว
(๒) จัดทําขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ไวใหพรอมที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาตรวจสอบได รวมทั้งอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่ในการเขาตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้
(๓) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผูซึ่งมีอํานาจจัดการของ
นิติบุคคล ใหแจงให ธปท. ทราบ โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๙ (๒) (ข) ในวันที่แจงการเปลี่ยนแปลงนั้น
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผูใหบริการรายใดประสงคจะเลิกการใหบริการ ให
ผูใหบริการรายนั้นแจงให ธปท. ทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันเลิกการใหบริการ
และใหสงคืนใบรับแจง ใบขึ้นทะเบียน หรือใบอนุญาต แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันเลิก
การใหบริการดวย ทั้งนี้ หากผูประสงคจะเลิกการใหบริการนั้นเปนผูใหบริการตามบัญชี ข หรือ
บัญชี ค ให ธปท. ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

๙
ให ธปท. มีอํานาจสั่งใหผูใหบริการที่ประสงคจะเลิกการใหบริการตามวรรคหนึ่ง
ตองปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูใชบริการกอนเลิกการใหบริการก็ได
ในกรณีที่ ธปท. ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหรายงานใหคณะกรรมการ
ทราบโดยเร็ว
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกใหผูใหบริการมาใหขอมูล หรือสงเอกสารใด ๆ ในการ
ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ผูใหบริการรายใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี้ ให ธปท. มีอํานาจสั่งให
แกไขหรือใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดได
หมวด ๓
การหามประกอบธุรกิจ การพักใช และเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ผูใหบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ผูใดฝาฝน หรือไม
ปฏิบัติตามประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี้ ใหผูวาการ
หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายรายงานตอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตาม
บทบัญญัติในมาตรา ๓๓ วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเร็ว
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผูใหบริการตามบัญชี ค ผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี้ จนเปนเหตุ
ใหเชื่อไดวาอาจสงผลกระทบตอระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของ ธปท. ที่สั่งใหแกไขใหถูกตองตามมาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการดําเนินการตามบทบัญญัติใน
มาตรา ๓๔ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และจะ
สัง่ พักใชใบอนุญาตไดจนกวาผูใหบริการผูนั้นจะดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนดดวยก็ได

๑๐
มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูใหบริการตาม
บัญชี ค เมื่อปรากฏวาผูใหบริการตามบัญชี ค นั้น กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) กระทําการตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๔ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙
(๓) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของ ธปท. ประกาศของ
คณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี้ หรือกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑ ซ้ําอีก จนเปนเหตุให
เชื่อไดวาอาจสงผลกระทบอยางรายแรงตอระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๒๕ ผูซึ่งประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหยังคงดําเนินการตอไปไดเปนระยะเวลา
หนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
ในกรณีที่ผูใหบริการตามวรรคหนึ่งประสงคจะประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎีกานี้ตอไปภายหลังครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหผูใหบริการนั้นแจงใหทราบ ขอขึ้นทะเบียน หรือขอรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ภายใน
ระยะเวลาเกาสิบวันแตไมนอยกวาหกสิบวันกอนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

.................................
นายกรัฐมนตรี

๑๑
บัญชีทายพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....

บัญชี ก
ธุรกิจบริการที่ตองแจงใหทราบกอนใหบริการ
การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคาหรือรับบริการเฉพาะอยางตาม
รายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูใ หบริการเพียงรายเดียว ทั้งนี้ เวนแตการใหบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกสที่ใชจํากัดเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริโภคโดยมิไดแสวงหากําไรจากการออก
บัตร ตามที่ ธปท. ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัญชี ข
ธุรกิจบริการที่ตองขอขึ้นทะเบียนกอนใหบริการ
(๑) การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต
(๒) การใหบริการเครือขายอีดีซี
(๓) การใหบริการสวิตชชิ่งในการชําระเงินระบบหนึ่งระบบใด
(๔) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบริการเฉพาะ
อยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูใหบริการหลายราย ณ สถานที่ที่อยูภายใตระบบการ
จัดจําหนายและการใหบริการเดียวกัน
บัญชี ค
ธุรกิจบริการที่ตองไดรับอนุญาตกอนใหบริการ
(๑) การใหบริการหักบัญชี
(๒) การใหบริการชําระดุล
(๓) การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณอยางหนึ่งอยางใด
หรือผานทางเครือขาย
(๔) การใหบริการสวิตชชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ
(๕) การใหบริการรับชําระเงินแทน
(๖) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบริการเฉพาะ
อยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูใหบริการหลายราย โดยไมจํากัดสถานที่และไมอยู
ภายใตระบบการจัดจําหนายและการใหบริการเดียวกัน

