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รการประกอบธุ
างพระราชบัญญัติ
รกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... มีผูเสนอใหสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา รวม ๓ ฉบับ คือ
๑. รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
(ชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันศุกรที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และไดรับ
การบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญทั่วไป)
เปนเรื่องดวน เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒. รางพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... เสนอโดยนางสาวปาริชาติ
ชาลีเครือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันพุธที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่
๓๐ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๓. รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... เสนอโดยนายอรรถวิชช
สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร
เมือ่ วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ โดยทีป่ ระชุมสภาผูแทนราษฎรไดมีมติเห็นชอบ
ใหนํารางพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอขึ้นมา
พิจารณารวมกันไป และไดลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
*ขอมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗.
ก.ค. - ส.ค. ๕๗
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บัตรเครดิต พ.ศ. ..... ทั้ง ๓ ฉบับ พรอมกันไป โดยที่ประชุมไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอารางพระราชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา และกําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแตวันถัดจาก
วันที่สภาผูแทนราษฎรรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว
เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแลว ไดเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้
พร อ มด ว ยรายงานการพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ ต อ ประธานสภาผู แ ทนราษฎร
เมือ่ วันจันทรที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแ ทนราษฎรชุดที่ ๒๔
ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ แตโดยเหตุที่ปรากฏวาได
มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงเปนเหตุให
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวยังคางการพิจารณาอยูในขั้นตอนการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวของสภาผูแทนราษฎร

ข. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

เหตุผล
โดยที่ ใ นป จ จุ บั น การประกอบธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต มี ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ สองประเภทคื อ
ผูประกอบธุรกิจที่เปนสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจที่เปนนิติบุคคลอื่นที่มิใชสถาบันการเงิน
ซึ่ ง การกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต กรณี ที่ เ ป น สถาบั น การเงิ น เป น ไปตามกฎหมาย
ว า ด ว ยธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น ส ว นกรณี ที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ มิ ใ ช ส ถาบั น การเงิ น เป น ไปตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทําใหการกํากับดูแล
การประกอบธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต ของผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ทั้ ง สองประเภทมี ห ลั ก เกณฑ ที่ แ ตกต า งกั น
ประกอบกับในปจจุบนั มีการใชบตั รเครดิตกันอยางแพรหลาย แตยงั ไมมมี าตรการในการคุม ครองผูบ ริโภค
เกี่ ย วกั บ การใช บั ต รเครดิ ต ไว เ ป น การเฉพาะ รวมทั้ ง ยั ง ไม มี ห ลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การรั บ ส ง ข อ มู ล
ธุ ร กรรมการชํ า ระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สํ า หรั บ การใช บั ต รเครดิ ต ที่ อ อกและใชจ า ยภายใน
ประเทศ สมควรกําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไวเปนการเฉพาะ
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
“บัตรเครดิต” หมายความวา บัตรอิเล็กทรอนิกสทผี่ ปู ระกอบธุรกิจบัตรเครดิต ออกให
แกผูถือบัตรเพื่อใชชําระคาสินคา คาบริการ คาใชจายอื่นใด หรือทําธุรกรรมทางการเงินตามที่ธนาคาร

๔๘
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แหงประเทศไทยประกาศกําหนดแทนการชําระดวยเงินสด หรือเพือ่ ใชถอนเงิน และผูป ระกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตจะเรียกใหผูถือบัตรชําระเงินคืนในภายหลัง
“ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทีไ่ ดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู ใ ห บ ริ ก ารแก ผู รั บ บั ต ร” หมายความว า ผู ท ที ่ ํา หน า ทีใ่ ห บ ริ ก ารชํ า ระเงิ น
ทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก สโ ดยทดรองจ า ยเงิ น ชํ า ระค า สิ น ค า หรื อ ค า บริ ก ารแก ผู รั บ บั ต รและจะเรี ย กให
ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตชําระเงินคืนในภายหลัง
“สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน
การเงิน และสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนด
“ผูถือบัตร” หมายความวา บุคคลที่ผูกพันตนตามสัญญาบัตรเครดิตของผูประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตและผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตยินยอมออกบัตรเครดิตให
“ผูรับบัตร” หมายความวา ผูประกอบกิจการขายสินคาหรือใหบริการซึ่งมีสัญญากับ
ผูใหบริการแกผูรับบัตรวาจะรับชําระราคาสินคาหรือคาบริการดวยบัตรเครดิต
“พนัก งานเจ า หน า ที ่” หมายความว า ผู ซึ ่ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั ้ง ให ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๓)
๒) พระราชบัญญัตนิ ้มี ิใหใชบงั คับแกผทู ่ีออกบัตรที่มลี กั ษณะเดียวกับบัตรเครดิตใหแกผอู ่นื
เพื่อชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาใชจายอื่นใดอันเปนธุรกิจของตนเอง (รางมาตรา ๔)
๓) ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได (รางมาตรา ๕)
๔) ผูรักษาการตามกฎหมาย
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตัง้ หรือมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยแตงตัง้ พนักงานเจาหนาทีแ่ ละออกประกาศเพือ่ ปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศตามวรรคหนึ่ง เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(รางมาตรา ๖)
๕) การจัดตั้งและการขออนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการใหบริการแกผรู บั บัตร
(หมวด ๑ รางมาตรา ๗ ถึงรางมาตรา ๑๐)
๕.๑) การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะกระทําได้ต่อเมือ่ ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ยนื่ คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
จะต้องเป็นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด โดยการขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่รี ฐั มนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย (ร่างมาตรา ๗)
ก.ค. - ส.ค. ๕๗
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๕.๒) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถงึ ๕ ปี
(๒) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทํา
โดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม
(๓) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะที่บริษัทถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทย
(๔) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในขณะที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(รางมาตรา ๘)
๕.๓) ผูป ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตทีม่ ใิ ชสถาบันการเงินจะตองแจงการเปดสํานักงานใหญ
หรือสํานักงานสาขาแกธนาคารแหงประเทศไทยทราบลวงหนาไมนอ ยกวา ๑๕ วันกอนเปดทําการ (ราง
มาตรา ๙)
๕.๔) การใหบริการแกผูรับบัตรจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทย ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑทธี่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด โดยผูย นื่ คําขอรับอนุญาต
ใหบริการแกผรู บั บัตรจะตองเปนสถาบันการเงินหรือนิตบิ คุ คลประเภทบริษทั จํากัดหรือบริษทั มหาชนจํากัด
(รางมาตรา ๑๐)
๖) การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการใหบริการแกผรู บั บัตร (หมวด ๒ รางมาตรา ๑๑
ถึงรางมาตรา ๑๖)
๖.๑) หามมิใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกบัตรเครดิตใหแกผูใดโดยที่ผูนั้นมิได
มีคําขอ เวนแตเปนการออกบัตรใหมแทนบัตรเดิมที่หมดอายุ หรือมีเหตุอื่นใดตามที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๑๑)
๖.๒) ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตองจัดทําบัญชีและรายงานผลการดําเนินงานตาม
หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๑๒)
๖.๓) หามมิใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกระทําการ ดังตอไปนี้
(๑) ลดทุนโดยไมไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
(๒) หยุดหรือระงับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตโดยไมไดรับอนุญาต
(รางมาตรา ๑๓)
๖.๔) การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
การตั้งตัวแทน การใชบริการจากบุคคลภายนอก การออกบัตรเครดิต การกําหนดประเภทบัตรเครดิต
การเปดเผยเงื่อนไขในสัญญาบัตรเครดิต การกําหนดวงเงิน การเรียกเก็บดอกเบี้ย คาธรรมเนียม
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คาปรับและคาใชจายอื่นใด การยกเลิกการใชบัตรเครดิต การบังคับชําระหนี้ หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ใหเปนไปตามหลักเกณฑทธี่ นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
(รางมาตรา ๑๔)
๖.๕) ในกรณีทธี่ ุรกรรมเกิดจากการใชบัตรเครดิตทีอ่ อกและใชจายภายในประเทศ
ใหผใู หบริการแกผูรับบัตรทําการรับสงขอมูลธุรกรรมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิต
ของผูถอื บัตรไปยังผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งออกบัตรเครดิตนั้น ผานศูนยกลางหรือจุดเชื่อมตอรับสง
ขอมูลรายงานการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่จี ดั ตั้งและดําเนินการภายในประเทศ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี (รางมาตรา ๑๕)
๖.๖) การพิจารณาคุณสมบัติและการคัดเลือกผูรับบัตร การกําหนดเงื่อนไขในการ
ดําเนินธุรกิจของผูรับบัตร เชน การแสดงเครื่องหมายการยอมรับการใชบัตรเครดิต การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจากการใชบัตรเครดิต การเพิ่มราคาสินคาหรือคาบริการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช
บัตรเครดิต หรือกรณีอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการใหบริการแกผรู บั บัตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ธี นาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๑๖)
๗) การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการใหบริการแกผรู บั บัตร (หมวด ๓
รางมาตรา ๑๗ ถึงรางมาตรา ๒๑)
๗.๑) ในกรณีทผี่ ปู ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีฐานะการเงินอันนาจะเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกประชาชน หรือไมปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ใหธนาคารแหงประเทศไทย
มีคาํ สัง่ ใหผปู ระกอบธุรกิจนั้นแกไขฐานะการเงินหรือการดําเนินงานใหถกู ตอง ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑและ
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
ในกรณีทผ่ี ปู ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตไมสามารถแกไขฐานะการเงินหรือการดําเนินงาน
ใหถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตระงับการ
ประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือแตบางสวนเปนการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กาํ หนด เพื่อดําเนินการแกไข
ใหถูกตองตอไป และใหธนาคารแหงประเทศไทยรายงานใหรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา
ในกรณีทธ่ี นาคารแหงประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นวา ผูป ระกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ไมสามารถแกไขฐานะการเงินหรือการดําเนินงานใหถูกตองตามวรรคสอง ใหธนาคารแหงประเทศไทย
เสนอใหรัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได (รางมาตรา ๑๗)
๗.๒) ในกรณีทีผ่ ูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีความประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจ
ใหย่นื คําขอเลิกประกอบธุรกิจไปยังธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อเสนอใหรฐั มนตรีพจิ ารณาอนุญาตและ
เมือ่ ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับคําขอดังกลาวแลว ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีโดยไมชักชา ทั้งนี้
ตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีพิจารณาคําขอดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวัน
ทีไ่ ดรับรายงานจากธนาคารแหงประเทศไทย เวนแตมีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จก็ให
ขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไปไดอีกไมเกิน ๓๐ วันแตจะตองแจงการขยายระยะเวลานั้น
ใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทราบกอนครบกําหนดระยะเวลา (รางมาตรา ๑๘)
ก.ค. - ส.ค. ๕๗
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๗.๓) ในกรณีที่ผูใหบริการแกผูรับบัตรมีความประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจ ใหแจง
ไปยังธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน (รางมาตรา ๑๙)
๗.๔) เพือ่ ปฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหพนักงานเจาหนาทีม่ อี าํ นาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือ
ผูใหบริการแกผูรับบัตร ผูสอบบัญชีของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผูใหบริการแกผูรับบัตรและ
ผูรวบรวมหรือประมวลขอมูลของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผูใหบริการแกผูรับบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอรหรือดวยอุปกรณอื่นใด มาใหถอยคําเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย และหนี้สินของผูประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตหรือผูใ หบริการแกผรู บั บัตร หรือสงสําเนาหรือแสดงขอมูลบัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือ
หลักฐานอื่น
(๒) เขาไปในสถานทีป่ ระกอบธุรกิจของผูป ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผูใ หบริการ
แกผูรับบัตร หรือในสถานที่ประกอบธุรกิจของผูใหบริการธุรกิจที่เปนการสนับสนุนแกผูประกอบธุรกิจ
บั ต รเครดิ ต หรื อ ผู ใ ห บ ริ ก ารแก ผู รั บ บั ต ร เพื่ อ ตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ข องผู ป ระกอบธุ ร กิ จ
บัตรเครดิตหรือผูใหบริการแกผูรับบัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เขาไปในสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือ
การใหบริการแกผรู บั บัตร เพือ่ ตรวจสอบในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรสงสัยวา มีการประกอบธุรกิจอันเปนการ
ฝาฝนพระราชบัญญัตินี้หรือมีหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการกระทําดังกลาว ทั้งนี้ ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการของสถานที่นั้น และเมื่อไดเขาไปและ
ลงมือทําการตรวจสอบดังกลาวแลว ถายังดําเนินการไมเสร็จจะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอก
เวลาทําการของสถานที่นั้นไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
(๔) ยึดหรืออายัดทรัพยสนิ เอกสาร หรือสิง่ ของทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้เพือ่ ประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี ในการออกคําสั่งยึดหรืออายัด
ดังกลาวจะตองระบุเหตุผล ความจําเปน และสิทธิของผูถูกยึดหรืออายัดนั้น
อนึ่ง ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บัตรประจําตัวแกบคุ คลทีเ่ กีย่ วของ โดยบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาทีใ่ หเปนไปตามแบบทีธ่ นาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๐ และรางมาตรา ๒๑)
๘) หน า ที่ ข องผู ป ระกอบธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต และการคุ ม ครองผู ถื อ บั ต ร (หมวด ๔
รางมาตรา ๒๒ ถึงรางมาตรา ๒๕)
๘.๑) ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีหนาที่แจง เปดเผย หรือใหขอมูลแกผูถือบัตร
รวมทั้งการเตือนเกี่ยวกับการทุจริตตาง ๆ ในการใชขอมูลหรือใชบัตรเครดิต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๒)
๘.๒) เมื่อผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทราบหรือมีเหตุอันควรทราบวามีการโจรกรรม
ขอมูลเครดิตหรือการทําธุรกรรมที่ ไมปกติ ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีหนาที่แจงใหผูถือบัตรทราบ
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โดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๓)
๘.๓) หามมิใหผูประกอบธุรกิจ บัตรเครดิตเรียกเก็บเงินจากผูถือบัตรกอนถึงวัน
ครบกําหนดระยะเวลา ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑท่ธี นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๔)
๘.๔) การจัดใหมีศูนยบริการลูกคา การรับพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใช
บัตรเครดิตของผูป ระกอบธุรกิจบัตรเครดิต และกรณีอนื่ ใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูถือบัตร
ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑใหผูป ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตและผูร ับบัตรมีหนาที่
อื่นใดเพิ่มเติมดวยก็ได ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๕)
๙) บทกําหนดโทษ (หมวด ๕ รางมาตรา ๒๖ ถึงรางมาตรา ๓๓)
๙.๑) ผูใดประกอบธุรกิจบัตรเครดิต โดยมิไดรบั ใบอนุญาตตามขอ ๕.๑) หรือใหบริการ
แกผูรับบัตรโดยมิไดรับอนุญาตตามขอ ๕.๔) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๒ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต
๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๒๖)
๙.๒) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๕.๓) ขอ ๖.๑) ขอ ๘.๑) ขอ ๘.๒) หรือขอ ๘.๓)
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๒๗)
๙.๓) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๕.๒) ขอ ๖.๒) ขอ ๖.๓) ขอ ๗.๑) ขอ ๗.๒) หรือ
ขอ ๗.๓) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไมเกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอด
เวลาที่ยังฝาฝนอยูหรือจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง (รางมาตรา ๒๘)
๙.๔) ผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๖.๔) ขอ ๖.๕) ขอ ๖.๖) หรือขอ ๘.๔)
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไมเกินวันละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
หรือจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง (รางมาตรา ๒๙)
๙.๕) ในกรณีทผี่ กู ระทําผิดตามขอ ๙.๑) เปนนิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมี
อํานาจในการจัดการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น
ในกรณีท่ีมีผกู ระทําความผิดตามขอ ๙.๒) ขอ ๙.๓) หรือขอ ๙.๔) กรรมการผูจดั การ
หรือผูมีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น (รางมาตรา ๓๐)
๙.๖) ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่หรือไมปฏิบตั ติ าม
คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาทีต่ ามขอ ๗.๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (รางมาตรา ๓๑)
๙.๗) ผูใ ดลวงรูหรือไดมาซึ่งขอมูลบัตรเครดิตหรือขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต อันเนื่องมาจากการเปนผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ผูใหบริการแกผูรับบัตร ผูรับบัตร
หรือพนักงานหรือลูกจางของบุคคลดังกลาว หรือจากการปฏิบัติการตามอํานาจหนาทีท่ บี่ ัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้ นําขอมูลนัน้ ไปเปดเผยหรือมอบใหแกผูอื่นไมวาดวยเหตุใด ในประการที่นา
จะเกิดความเสียหายแกผูถือบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ปหรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ก.ค. - ส.ค. ๕๗
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รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) การเปดเผยโดยไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากผูถือบัตร
(๒) การเปดเผยตามหนาที่ หรือเพือ่ ประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของผูประกอบธุรกิจนั้น
(๔) การจัดสงขอมูลเครดิตใหแกบริษัทขอมูลเครดิต
(๕) การเปดเผยเพือ่ ประโยชนในการปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว (รางมาตรา ๓๒)
๙.๘) ความผิ ด ตามข อ ๙.๒) ข อ ๙.๓) ข อ ๙.๔) และข อ ๙.๕) วรรคสอง
ให ค ณะกรรมการที่ รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บได ทั้ ง นี้ ให ค ณะกรรมการดั ง กล า ว
มีจาํ นวน ๓ คน โดยอยางนอยตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
๑ คน และเมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหาไดชําระคาปรับ
ตามจํานวนและภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการกําหนดแลว ใหถอื วาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (รางมาตรา ๓๓)
๑๐) บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๓๔ ถึงรางมาตรา ๓๕)
๑๐.๑) ผูที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือเปนผูใหบริการแกผูรับบัตรอยูแลว ในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากประสงคจะประกอบธุรกิจนั้นตอไปใหดําเนินการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตหรือคําขอรับอนุญาต แลวแตกรณี ภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
และเมื่อไดยื่นคําขอแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวารัฐมนตรีหรือธนาคารแหงประเทศไทย
แลวแตกรณี จะแจงไมอนุญาต (รางมาตรา ๓๔)
๑๐.๒) บรรดาประกาศกระทรวงการคลังและประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
หนังสือเวียน คําสั่ง หรือขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕
และพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการออกประกาศหรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
(รางมาตรา ๓๕)

ทานผูอ า นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ ดมีความประสงคตอ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
รางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๕๔
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