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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓๒
วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ วรรคสอง และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญั ติใ ห กระทํา ไดโ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญญั ติแ ห งกฎหมาย จึง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ
ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เ รี ย กว า “พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการควบคุ ม ดู แ ล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดหนึ่ ง ร อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต วั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การโอนสิทธิการถือครองเงินหรือการโอน
สิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่เปดไวกับผูใหบริการดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสทั้งหมดหรือบางสวน
“บัตรอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา บัตรอิเล็กทรอนิกสตามประมวลกฎหมายอาญา
“บัตรเครดิต” หมายความวา บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการเพื่อใชชําระ
คาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใด แทนการชําระดวยเงินสด หรือเพื่อใชเบิก ถอน โอน หรือทําธุรกรรม
อื่นใดที่เกี่ยวกับเงิน และผูใหบริการจะเรียกใหผูใชบริการชําระเงินในภายหลัง
“บัตรเดบิต” หมายความวา บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการเพื่อใชชําระ
คาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใด แทนการชําระดวยเงินสด หรือเพื่อใชเบิก ถอน โอน หรือทําธุรกรรม
อื่นใดที่เกี่ยวกับเงิน ตามมูลคาของเงินที่ผูใชบริการไดฝากไวกับผูใหบริการ
“เงินอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการ
ซึ่งจะระบุชื่อหรือไมก็ตาม โดยมีการชําระเงินใหแกผูใหบริการไวลวงหนา เพื่อนําไปใชชําระคาสินคา
คาบริการ หรือคาอื่นใดแทนการชําระดวยเงินสด และไดมีการบันทึกมูลคาหรือจํานวนเงินที่ชําระไว
ลวงหนา
“อีดีซี” (Electronic Data Capture : EDC) หมายความวา อุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับการ
รับสงขอมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินอิเล็กทรอนิกส หรือบัตร
อิเล็กทรอนิกสอื่นใด ไปยังผูใหบริการซึ่งออกบัตร
“เครือขายอีดีซี” (EDC Network) หมายความวา เครือขายรับสงขอมูลอีดีซีที่มีศูน ยกลาง
หรือจุดเชื่อมตอการรับสงขอมูลระหวางผูใชบริการเครือขาย
“เครือขายบัตรเครดิต” หมายความวา เครือขายการใหบริการรับสงขอมูลการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิตของผูถือบัตรไปยังผูใหบริการซึ่งออกบัตรเชนวานั้น เพื่ออนุมัติการใช
บัต รในการทํ า รายการแต ล ะรายการ หรื อ รั บ ส งข อ มู ล เรี ย กเก็ บ เงิ น อั น เกิ ด จากการชํ า ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหวางกัน
“บริ ก ารสวิ ต ช ชิ่ ง ในการชํ า ระเงิ น ” (Transaction Switching) หมายความว า บริ การเป น
ศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอรับสงขอมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูใหบริการตามที่ตกลงกัน
“บริการรับชําระเงินแทน” หมายความวา บริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแทนเจาหนี้
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“บริการหักบัญชี” (Clearing) หมายความวา บริการรับสง ตรวจสอบ และยืนยันขอมูลตาม
คําสั่งการชําระเงินสําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความเปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้ของผูใชบริการ
เพื่อ ใชขอมูลดังกลาวไปทําการชําระดุลระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ ทั้งนี้ รวมถึงการจัดการเพื่อให
กระบวนการชําระดุลสําเร็จลุลวงดวย
“บริ การชํา ระดุ ล” (Settlement) หมายความว า บริ การระบบการชํ าระเงิ น ที่ ต กลงกัน ไว
ลวงหนาระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการเพื่อใหผูใหบริการปรับฐานะความเปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้
ของผูใชบริการโดยผูใหบริการจะทําการหักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซึ่งมีฐานะเปนลูกหนี้ หรือรับ
ชําระหนี้โดยวิธีอื่นใดตามที่ตกลงกัน แลวปรับบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซึ่งมีฐานะเปนเจาหนี้ หรือ
ชําระเงินดวยวิธีอื่นใด เพื่อใหหนี้ดังกลาวระงับไป
“ผูใหบริการ” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามที่
กําหนดไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้
“ธปท.” หมายความวา ธนาคารแหงประเทศไทย ตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
“พนักงานเจา หนาที่ ” หมายความวา ผูว าการธนาคารแหง ประเทศไทยหรือ ผูซึ่งผู วาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ให ธปท. เปน ผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกานี้ไมใชบังคับกับการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ที่ ธปท. เปนผูใหบริการ
มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๗ ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ผูใหบริการจะตองแจงใหทราบ
ขึ้นทะเบียน หรือไดรับใบอนุญาต ใหเปนไปตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้
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หลักเกณฑ วิธีการ และแบบการแจงใหทราบ การขึ้น ทะเบียน และการขอรับใบอนุญาต
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา ๘ ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี ก จะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ตามมาตรา ๙ (๒) ก็ได
ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี ข หรือบัญชี ค ตองเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๙ (๒)
มาตรา ๙ ผู ป ระสงค จ ะเป น ผู ใ ห บ ริ ก ารต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า ม
ดังตอไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(ข) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
(ค) ไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพย หรือไมเปน บุคคลลม ละลายหรือเคยเปน บุคคล
ลมละลายและยังไมพนกําหนดสองปนับแตวันที่มีคําสั่งยกเลิกการลมละลายหรือปลดจากลมละลาย
(ง) ไมเปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(จ) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอม
และการแปลง ลั ก ทรั พ ย วิ่ ง ราวทรั พ ย กรรโชก รี ด เอาทรั พ ย ชิ ง ทรั พ ย ปล น ทรั พ ย ฉ อ โกง
โกงเจาหนี้ ยักยอก หรือรับของโจร หรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรตามกฎหมายวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(ฉ) ไมเคยถูกสั่งหามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสและยังไมพน
กําหนดหาปนับถึงวันแจงใหทราบ
(ช) ไมเปน กรรมการหรือผูซึ่งมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลที่เคยถูกสั่งหามประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือเพิกถอนใบอนุญาตและยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวัน
แจงใหทราบ วันขอขึ้นทะเบียน หรือวันขอรับใบอนุญาต แลวแตกรณี
(๒) นิติบุคคล
(ก) เปนนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือ
บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด และมี วั ต ถุ ป ระสงค เ กี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารการชํ า ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ ในการนี้ คณะกรรมการจะประกาศ
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กําหนดจํานวนทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแลวดวยก็ได ทั้งนี้ ในกรณีผูที่ประสงคจะเปนผูใหบริการตาม
บัญชี ค ตองมิใชนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด
(ข) กรรมการหรือผูซึ่งมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติแ ละไมมีลักษณะ
ตองหามตาม (๑)
(ค) ไมอยูในระหวางถูกพักใชใบอนุญาต
(ง) ไมเคยถูกสั่งหามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือเพิกถอน
ใบอนุญ าตและยั งไมพน กํา หนดห าป นับ ถึงวั น แจง ให ทราบ วั น ยื่ น ขอจดทะเบียน หรื อวั น ขอรั บ
ใบอนุญาต แลวแตกรณี
คณะกรรมการอาจออกประกาศกํา หนดคุ ณสมบัติ ห รือ ลั กษณะต องห ามประการอื่ น ของ
ผูใหบริการแตละบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้เพิ่มเติมตามความเหมาะสมอีกก็ได
มาตรา ๑๐ ผูป ระสงค จ ะเป น ผู ใ ห บ ริก ารให ยื่น แบบการแจ ง ให ท ราบ แบบการขอขึ้ น
ทะเบียน หรือแบบการขอรับใบอนุญาต แลวแตกรณี พรอมดวยเอกสารที่มีรายการดังตอไปนี้
(๑) ผูใหบริการตามบัญชี ก ไดแก
(ก) แผนฉุกเฉินหรือระบบใหบริการสํารองเพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
(ข) นโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศซึ่งอยางนอย
ตองมีมาตรฐานตามที่ ธปท. ประกาศกําหนด
(๒) ผูใหบริการตามบัญชี ข และบัญชี ค ไดแก
(ก) เอกสารตาม (๑)
(ข) นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(ค) แผนปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มการรองรั บ การประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารการชํ า ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส
(ง) ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
(จ) ระบบการควบคุมภายใน
(ฉ) ผลการศึกษาความเปนไปไดและประเมิน ความเสี่ยงในการใหบริการ รวมทั้งแผน
ฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดปญหา
เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการใหบริการของผูใหบริการแตละบัญชี ธปท. จะประกาศ
กําหนดใหยื่นเอกสารที่มีรายการเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งก็ได
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มาตรา ๑๑ ใหผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ยื่นแบบการแจงใหทราบ
หรือแบบการขอขึ้นทะเบียน แลวแตกรณี พรอมทั้งเอกสารตามมาตรา ๑๐ ตอผูวาการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมาย และหากปรากฏวาผูประสงคจะเปนผูใหบริการนั้นยื่นเอกสารครบถวน
รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ วรรคสองแลว
ใหออกใบรับแจงหรือใบรับการขึ้นทะเบียนให แลวแตกรณี
ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบวาผูใหบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ผูใดยื่นเอกสารหรือ
หลักฐานใดไมถูกตองหรือไมครบถวน หรือมีกรณีที่มิไดปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม ใหผูวาการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายแจงใหผูใหบริการนั้นทราบ เพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือครบถวน
แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
ในกรณีที่ผูใหบริการนั้นไมปฏิบัติตามคําสั่ง หรือไมปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตาม
วรรคสอง ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายรายงานตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
และใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูใหบริการนั้นดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือเหมาะสมก็ได
ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบวาผูใหบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ผูใดขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามซึ่งไมอาจจะแกไขได ใหคณะกรรมการมีคําสั่งหามผูใหบริการนั้น ประกอบ
ธุรกิจตามที่ได แ จงหรือขึ้น ทะเบียน และเพิกถอนการแจงหรือการขึ้ น ทะเบียนของผูใ หบริการนั้ น
แลวแตกรณี
มาตรา ๑๒ ในกรณี ที่ ผู ป ระสงค จ ะเป น ผู ใ ห บ ริ ก ารตามบั ญ ชี ค ได ยื่ น แบบการขอ
ใบอนุญาตพรอมทั้งเอกสารตามมาตรา ๑๐ (๒) แลว ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการ
มอบหมายตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของเอกสารตามมาตรา ๑๐ และการดําเนิน การตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ วรรคสอง ในกรณีที่พบวาเอกสาร
หรือหลักฐานใดไมครบถวนหรือไมถูกตอง หรือยังมิไดปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายแจงใหผูประสงค
จะเปน ผูใ หบริ การทราบ เพื่อดําเนิน การแกไขใหถูกต อง หรือครบถวนกอ นเสนอคณะกรรมการ
เพื่อออกใบอนุญาต
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ในกรณีที่ปรากฏวาผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี ค ยื่นเอกสารครบถวนและถูกตอง
และปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือได
ดําเนิน การแกไขใหถูกตองหรือครบถวนตามที่ผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมาย
มีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตตอไป
มาตรา ๑๓ เพื่ อ ประโยชนใ นการควบคุม ดู แ ลการใหบ ริ ก ารของผูใ ห บ ริก ารแตล ะราย
คณะกรรมการอาจกําหนดขอปฏิบัติในการใหบริการของผูใหบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข หรือจะ
กําหนดเงื่อนไขในการใหบริการไวในใบอนุญาตของผูใหบริการตามบัญชี ค ก็ได
ข อ ปฏิ บั ติ แ ละเงื่ อ นไขตามวรรคหนึ่ ง ต อ งไม เ ป น ภาระหรื อ อุ ป สรรคเกิ น สมควรในการ
ใหบริการของผูใหบริการ
มาตรา ๑๔ ใบอนุญาตของผูใหบริการตามบัญชี ค มีอายุสิบป
ผูใหบริการตามบัญชี ค อาจยื่นขอตออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาเกาสิบวันแตไมนอยกวา
หกสิบวัน กอนวัน ที่ใ บอนุญาตนั้น สิ้น อายุ โดยยื่น คําขอตออายุใ บอนุญาตตอผูวาการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมาย พรอมทั้งเอกสารที่แสดงหลักฐานการไดรับใบอนุญาตเดิม
ใหคณะกรรมการพิจารณาการตออายุใบอนุญาตหรือการไมตออายุใบอนุญาตใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําขอตออายุใบอนุญาตตามวรรคสอง โดยแจงเปนหนังสือใหแ ก
ผูใหบริการซึ่งยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ในกรณีที่คณะกรรมการแจงการไมตออายุใบอนุญาตตามวรรคสอง และใบอนุญาตเดิมยังไมสิ้น
อายุ ใหผูใหบริการนั้นยังคงใหบริการตามใบอนุญาตเดิมไดตอไปจนกวาใบอนุญาตสิ้นอายุ ในการนี้
คณะกรรมการจะสั่งใหผูใหบริการตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูใชบริการ
ดวยก็ได
หลักเกณฑ วิธีการ และแบบในการขอตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ใบรับแจง ใบรับขึ้นทะเบียน หรือใบอนุญาตเปนผูใหบริการสูญหาย
ถูกทํา ลาย หรือชํ ารุด เสีย หายในสาระสํ าคัญ ใหผูใ หบริ การยื่น คํา ขอรั บใบแทนตอผู วาการ หรื อ
พนักงานเจาหนาที่ ที่ผูวาการมอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
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หมวด ๒
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๑๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไข
การใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามความจําเปนและเหมาะสมกับประเภทธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแตละบัญชี โดยอาจประกอบดวยเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การเก็บรักษาและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ
(๒) การตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบการใหบริการที่นาเชื่อถืออยาง
สม่ําเสมอ
(๓) การปฏิบัติตามแผน นโยบาย มาตรการและระบบตาง ๆ ที่ผูใหบริการยื่นตามมาตรา ๑๐
แลวแตกรณี
(๔) การกําหนดคาธรรมเนียมในการใหบริการอยางชัดเจน
(๕) การรับคํารองเมื่อมีการรองเรียน หรือมีขอโตแยงจากผูใชบริการ และการดําเนิน การ
รวมทั้งกรอบเวลาเพื่อหาขอยุติ
(๖) การจัดทําบัญชีและรายงานการปฏิบัติการ
(๗) การสงงบการเงินและผลการดําเนินงานตอ ธปท.
(๘) เรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจการใหบริการแตละ
ประเภท
มาตรา ๑๗ เพื่อ ประโยชนใ นการควบคุม ดู แ ลการประกอบธุ รกิจ ของผูใ ห บริก ารแตล ะ
ประเภท ธปท. จะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหบริการเพิ่มเติมที่จําเปนใหเกิดความ
เรียบรอย ในเรื่องดังตอไปนี้ก็ได
(๑) การออกหลักฐานการชําระเงิน
(๒) การเก็บรักษาเงินที่จะตองสงมอบ
(๓) การกํ า หนดผลสิ้ น สุ ด ของการโอนเงิ น ซึ่ง ผู รับ สามารถใชเ งิ น ได ทัน ที โดยปราศจาก
เงื่อนไข
(๔) การดําเนินการเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินของผูใหบริการ หรือ
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(๕) การจัดใหมีผูตรวจสอบอิสระทางดานความมั่นคงปลอดภัย
ผูตรวจสอบอิสระทางดานความมั่นคงปลอดภัยตาม (๕) ใหเปนไปตามรายชื่อที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๘ ใหผูใหบริการตามบัญชี ข และบัญชี ค ตองปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เกิดปญหา หรือความบกพรองในการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ใหแจง ธปท. ทราบโดยเร็ว
(๒) จัดทําขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไวใหพรอมที่
พนักงานเจาหนาที่จะเขาตรวจสอบได รวมทั้งอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ใ นการเขา
ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้
(๓) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือผูซึ่งมีอํานาจจัดการของนิติบุคคล ใหแจงให
ธปท. ทราบ โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ (๒) (ข)
ในวันที่แจงการเปลี่ยนแปลงนั้น
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผูใหบริการรายใดประสงคจะเลิกการใหบริการ ใหผูใหบริการรายนั้น
แจงให ธปท. ทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันเลิกการใหบริการ และใหสงคืนใบรับแจง
ใบขึ้นทะเบียน หรือใบอนุญาต แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกการใหบริการดวย ทั้งนี้
หากผูประสงคจะเลิกการใหบริการนั้นเปนผูใหบริการตามบัญชี ข หรือบัญชี ค ให ธปท. ประกาศ
ใหทราบโดยทั่วกัน
ให ธปท. มีอํานาจสั่งใหผใู หบริการที่ประสงคจะเลิกการใหบริการตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติ
อยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูใชบริการกอนเลิกการใหบริการก็ได
ในกรณีที่ ธปท. ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหรายงานใหคณะกรรมการทราบโดยเร็ว
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจเรียกใหผูใหบริการมาใหขอมูล หรือสงเอกสารใด ๆ ในการควบคุมดูแลการประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ผูใ หบริการรายใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศ
ของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี้ ให ธปท. มีอํานาจสั่งใหแกไขหรือ
ใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดได
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หมวด ๓
การหามประกอบธุรกิจ การพักใช และเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ผูใหบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
ประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี้ ใหผูวาการหรือพนักงาน
เจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายรายงานตอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติใ นมาตรา ๓๓
วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยเร็ว
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผูใหบริการตามบัญชี ค ผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี้ จนเปน เหตุใ หเชื่อไดวา
อาจสงผลกระทบตอระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ ธปท. ที่สั่ง
ใหแกไขใหถูกตองตามมาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๔ วรรคสี่
แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และจะสั่งพักใชใ บอนุญาตได
จนกวาผูใหบริการผูนั้นจะดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดดวยก็ได
มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูใหบริการตามบัญชี ค
เมื่อปรากฏวาผูใหบริการตามบัญชี ค นั้น กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) กระทําการตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๔ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙
(๓) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ
หรือพระราชกฤษฎีกานี้ หรือกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑ ซ้ําอีก จนเปนเหตุใหเชื่อไดวาอาจสงผล
กระทบอยางรายแรงตอระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๕ ผูซึ่งประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎีกา
นี้ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหยังคงดําเนินการตอไปไดเปนระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
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ในกรณี ที่ ผู ใ ห บ ริ การตามวรรคหนึ่ งประสงค จ ะประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารการชํ า ระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎี กานี้ต อไปภายหลั งครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผู ใ ห
บริการนั้นแจงใหทราบ ขอขึ้นทะเบียน หรือขอรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ภายในระยะเวลาเกาสิบวัน
แตไมนอยกวาหกสิบวันกอนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๑

บัญชี ก
ธุรกิจบริการที่ตองแจงใหทราบกอนใหบริการ
การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคาหรือรับบริการเฉพาะอยางตาม
รายการที่กําหนดไวลว งหนา จากผูใหบริการเพียงรายเดียว ทั้งนี้ เวนแตการใหบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกสที่ใชจํากัดเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริโภคโดยมิไดแสวงหากําไรจากการออก
บัตร ตามที่ ธปท. ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัญชี ข
ธุรกิจบริการที่ตองขอขึ้นทะเบียนกอนใหบริการ
(๑) การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต
(๒) การใหบริการเครือขายอีดีซี
(๓) การใหบริการสวิตชชิ่งในการชําระเงินระบบหนึง่ ระบบใด
(๔) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบริการเฉพาะ
อยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูใหบริการหลายราย ณ สถานที่ที่อยูภายใตระบบการ
จัดจําหนายและการใหบริการเดียวกัน
บัญชี ค
ธุรกิจบริการที่ตองไดรับอนุญาตกอนใหบริการ
(๑) การใหบริการหักบัญชี
(๒) การใหบริการชําระดุล
(๓) การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณอยางหนึง่ อยางใด
หรือผานทางเครือขาย
(๔) การใหบริการสวิตชชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ
(๕) การใหบริการรับชําระเงินแทน
(๖) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบริการเฉพาะ
อยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูใหบริการหลายราย โดยไมจํากัดสถานที่และไมอยู
ภายใตระบบการจัดจําหนายและการใหบริการเดียวกัน
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
มีความกาวหนามากขึ้น ซึ่งธุรกิจบริการเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปนธุรกิจที่ตองใชเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสที่มีความซับซอนและหลากหลาย และเปนธุรกิจที่มีมูลคาโดยรวมทางเศรษฐกิจคอนขางสูงและ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ผูใหบริการในธุรกิจการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสในขณะนี้
มิไดมีเพียงสถาบันการเงินเทานั้นแตยังรวมถึงผูใหบริการที่มิไดมีกฎหมายใดควบคุมดูแล จึงอาจสงผลกระทบ
ตอความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย ความนาเชื่อถือและยอมรับในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส และอาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณชน ประกอบกับเพื่อบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนฉบับเดียวกัน อันจะชวยกอใหเกิดประสิทธิภาพในการควบคุมดูแล
และเปนมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการสงเสริมการใชบริก ารการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
และเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของภาคธุรกิจหรือการใหบริการภาครัฐ จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้

