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นางสาวสายใจ เกษสุวรรณ
นิติกร สำ นักกฎหมาย

 *ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐.

ก.	 ประวัติ	ความเป็นมา	และสถานะของร่างพระราชบัญญัติ	ณ	ปัจจุบัน* 
 ร่างพระราชบัญญัติระบบการช�าระเงิน พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มี  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) โดยได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 
สภานติิบัญญัติแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๒๑/๒๕๖๐ เมือ่วันพธุที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๖๐ ซึง่ท่ีประชมุสภานติบัิญญตัแิห่งชาติ 
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการช�าระเงิน พ.ศ. .... ในวาระที่หน่ึง และลงมติรับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวไว้พจิารณา และตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหน่ึง มจี�านวน ๑๕ คน 
เพื่อพิจารณา โดยมีก�าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน และท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบให ้ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้ 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบ ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงได้เชิญ
หน่วยงานและผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะส่งผลให้กระบวนการตรา
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอขยายระยะเวลา 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน ซ่ึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเมื่อ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๖๐ วัน ตามที่ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอ ซึ่งจะครบก�าหนดในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 คณะกรรมาธิการวิสามญัฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว
ออกไปอีก ๓๐ วัน ทั้งนี้ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ซึ่งใช้บังคับกับผู้เกี่ยวข้อง 
ทกุภาคส่วน ดงันัน้ จงึต้องพจิารณาด้วยความละเอยีดรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่จะต้องรับฟังความเห็น  

รา่งพระราชบัญญัต	ิ
ระบบการชำาระเงิน	พ.ศ.	....
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สภาพปัญหาและอุปสรรค เพื่อน�าข้อมูลไปบัญญัติกฎหมายและสร้างความเข้าใจ รวมทั้งเพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายอันจะท�าให้กฎหมายใช้บังคับได้ตรงตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้มีมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ขยายระยะเวลา 
การพิจารณาออกไปอีก ๓๐ วัน ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอ ซึ่งจะครบก�าหนดในวันศุกร์ที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  

 ป ัจจุบันร ่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู ่ ระหว ่างการพิจารณาในวาระที่สองของ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

  
ข.	หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติระบบการชำาระเงิน	พ.ศ.	....

หลักการ
 ให้มีกฎหมายว่าด้วยระบบการช�าระเงิน

เหตุผล
 เนือ่งจากในปัจจบุนัการก�ากับดูแลระบบการช�าระเงนิของสถาบนัการเงนิเป็นบทบาทส�าคัญ

ประการหนึง่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับได้มกีารก�าหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้ก�ากับดูแลหรือรับผิดชอบระบบการช�าระเงินตามกฎหมายอื่นอีกด้วยเพื่อประโยชน์ในการก�ากับดูแล
ระบบการช�าระเงินและบริการการช�าระเงินอย่างเป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  สมควรก�าหนดให้การ
ก�ากับดูแลระบบการช�าระเงินและบริการการช�าระเงินอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับเดียวกัน  
โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับดูแล และมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ตาม
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลทางกฎหมายที่ส�าคัญของการช�าระเงิน 
ตลอดจนการให้ความคุม้ครองมใิห้การช�าระเงนิมกีารยกเลกิเพกิถอน ในกรณทีีศ่าลมคี�าสัง่ให้ฟ้ืนฟกูจิการ
หรือสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย อันจะท�าให้ระบบการช�าระเงินของประเทศเกิด
เสถียรภาพและความมั่นคงและด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ค.	 สาระสำาคัญโดยสรุป  
	 ๑)	 บทนิยาม	(ร่างมาตรา ๓)
	 	 ในพระราชบัญญัตินี้	
   “ระบบการช�าระเงิน” หมายความว่า ระบบหรือกระบวนการจัดการอื่นใด 

เพื่อการโอนเงิน การหักบัญชี หรือการช�าระดุล
  “การหักบัญชี” หมายความว่า การรับส่ง ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลตามค�าส่ัง 

การช�าระเงนิส�าหรบัน�าไปค�านวณหายอดเงนิแสดงความเป็นเจ้าหน้ี หรอืลูกหน้ีเพือ่ใช้ข้อมลูดงักล่าวไป
ท�าการช�าระดุลระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้  
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  “การช�าระดลุ” หมายความว่า การช�าระเงนิทีม่กีารตกลงกันไว้ล่วงหน้าเพือ่ปรบัฐานะ
ความเป็นเจ ้าหนี้หรือลูกหนี้  ด ้วยการปรับบัญชีเงินฝากโดยใช ้ข ้อมูลที่ ได ้จากการหักบัญชี 
เพื่อให้หนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนระงับไป

  “ระบบการช�าระเงินท่ีมีความส�าคัญ” หมายความว่า ระบบการช�าระเงินท่ีม ี
ความส�าคัญต ่อความมั่นคงหรือเสถียรภาพของระบบการช�าระเงิน ระบบสถาบันการเงิน  
หรือระบบการเงินของประเทศ

	 	 “ระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ” หมายความว่า  ระบบการช�าระเงินที่จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

	 	 “บริการการช�าระเงิน” หมายความว่า  การให้บริการสื่อการช�าระเงิน หรือช่องทาง 
การช�าระเงนิใด ๆ  ไม่ว่าจะมรีปูร่างหรอืไม่มรีปูร่าง เพือ่ช�าระค่าสนิค้าหรอืค่าบริการ หรอืใช้เพือ่การโอน
เงินหรือการท�าธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ

	 	 “บริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ” หมายความว่า บริการการช�าระเงิน 
ที่จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ธปท. แล้วแต่กรณี

  “บตัรอเิลก็ทรอนกิส์” หมายความว่า บตัรอเิล็กทรอนกิส์ตามประมวลกฎหมายอาญา  
  “เงินรับล่วงหน้า” หมายความว่า  เงินที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้
การก�ากบัได้รบัไว้ล่วงหน้าจากผูใ้ช้บริการ ซ่ึงประกอบด้วย ยอดคงค้างทีผู่ใ้ช้บรกิารได้ให้เงนิไว้ล่วงหน้า
แก่ผู้ประกอบธุรกิจ และเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินที่ได้รับมาล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ   
  “สมาชิก” หมายความว่า  ผู้ใช้บริการที่ยินยอมผูกพันตามหลักเกณฑ์ในการใช้บริการ
ระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญ

  “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้

	 	 “ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

	 	 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
	 ๒)	 ผู้รักษาการตามกฎหมาย	(ร่างมาตรา ๔)
  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 ๓)	 ระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญ	(หมวด ๑ ร่างมาตรา ๕ ถึงร่างมาตรา ๑๑)
   ๓.๑ ลักษณะของระบบการช�าระเงินท่ีมีความส�าคัญ ระบบการช�าระเงินที่มี 

ความส�าคัญ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๕)
   (๑) เป็นระบบการช�าระเงินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ ซึ่งหาก

เกิดปัญหาหรือการหยุดชะงัก อาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกในระบบอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง  
    (๒) เป็นระบบการช�าระเงินที่รองรับการโอนเงินมูลค่าสูง หรือที่ใช้ส�าหรับ 
การหักบัญชีหรือการช�าระดุลระหว่างสมาชิก
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   อนึ่ง ให้ระบบการช�าระเงินที่ ธปท. จัดตั้งและด�าเนินการ หรือระบบการช�าระ
เงินอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดโดยค�าแนะน�าของ ธปท. เป็นระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญ 
(ร่างมาตรา ๖)

  ๓.๒ การก�ากับดูแล	และการประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์
   ให้ ธปท. มีหน้าที่ก�ากับดูแลระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญเพ่ือให้ระบบมี

ความมั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยให ้มีอ�านาจประกาศก�าหนดหลักเกณฑ ์
ในเรื่องดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๗)

    (๑) กระบวนการในการปฏิบัติงานของระบบ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับผลสมบูรณ์ของการโอนเงิน 

     (๒) หลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก
      (๓) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการระบบการช�าระเงินที่มี 

ความส�าคัญและสมาชิก
      (๔) มาตรการบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบ 
      (๕)  มาตรการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ
      (๖)  การจัดการกรณีฉุกเฉิน 
     (๗)  เรื่องอื่นใดตามที่ ธปท. ประกาศก�าหนด 
  ๓.๓	 กรณีการถูกฟ้องล้มละลาย	และขอให้ฟื้นฟูกิจการ
     - เม่ือสมาชิกรายใดยื่นค�าร้องหรือถูกร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการและศาล 

มีค�าสั่งรับค�าร้องขอให้ฟื ้นฟูกิจการ ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้สมาชิก 
รายนั้นแจ้งให้ ธปท. และผู ้ให้บริการของระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญทราบโดยทันที 
ตามวิธีการที่ ธปท. ประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๘)

     - ในกรณีทีศ่าลมคี�าสัง่รบัค�าร้องขอให้ฟ้ืนฟกิูจการหรอืมคี�าสัง่พทิกัษ์ทรพัย์ของ
สมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ให้การโอนเงิน การช�าระดุล หรือการหักบัญชีของสมาชิกผ่าน
ระบบการช�าระเงนิทีมี่ความส�าคญัทีไ่ด้ด�าเนินการก่อนเวลาทีศ่าลมคี�าสัง่สามารถด�าเนินการได้ต่อไปจน
เสรจ็สิน้ตามหลกัเกณฑ์ของระบบ แต่ไม่เกนิสิน้วนัของวนัทีศ่าลมคี�าสัง่น้ัน และมผีลสมบรูณ์ไม่สามารถ
เพิกถอน กลับรายการ แก้ไข หยุด หรือระงับได้ (ร่างมาตรา ๙)

     - ให้เงิน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใดที่สมาชิกได้ด�ารงไว้เพื่อเป็นหลักประกัน
การใช้สภาพคล่อง การช�าระดุล หรือเพื่อการอ่ืนใดในระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญได้รับ 
ความคุ้มครอง โดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ของสมาชิกในคดีล้มละลาย และเมื่อ ธปท.  
ได้ด�าเนนิการบงัคบักบัหลักประกนัแล้วเหลอืเป็นจ�านวนเท่าใด ให้น�าส่งกองทรพัย์สนิของลกูหนี ้(ร่างมาตรา ๑๐)  

    - การใช้สิทธิเพิกถอนการฉ้อฉล การโอน หรือการกระท�าอื่นใดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายว่าด้วยล้มละลายสามารถกระท�าได้ แต่การใช้สิทธิเช่นว่าน้ีไม่
กระทบต่อผลสมบรูณ์ของการด�าเนนิการผ่านระบบการช�าระเงนิทีม่คีวามส�าคญัตามมาตรา ๙ (ร่างมาตรา ๑๑)
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 ๔)	 ระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ (หมวด ๒ ร่างมาตรา ๑๒ ถึงร่างมาตรา ๑๕)
  ๔.๑	 ลักษณะของระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญ 
     รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของ ธปท. มีอ�านาจประกาศก�าหนดให้ระบบการช�าระ

เงินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ (ร่างมาตรา ๑๒)  
     (๑) ระบบการช�าระเงินที่เป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายระหว่างผู้ใช้บริการของ

ระบบ เพื่อรองรับการโอนเงิน การหักบัญชี หรือการช�าระดุล เช่น ระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้ 
บริการของระบบ ระบบเครือข่ายบัตร ระบบการช�าระดุล หรือ

     (๒) ระบบการช�าระเงินอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  
ความเชื่อมั่นของสาธารณชน หรือเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการช�าระเงิน 

  ๔.๒	 การขออนุญาตและการอนุญาต 
     การประกอบธุรกิจระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับจะกระท�าได้เฉพาะ 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัด หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ ธปท. ประกาศก�าหนด 
โดยได้รบัอนญุาตจากรฐัมนตรโีดยค�าแนะน�าของ ธปท.  ทัง้น้ี ในการอนุญาตดงักล่าวรฐัมนตรีจะก�าหนด
เงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

   การขออนุญาตและการอนุญาต ตลอดจนการเสียค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่ ธปท. ประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๑๓)  

  ๔.๓ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ 
     ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ

แต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือท�าหน้าที่กรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอ�านาจจัดการ
ของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๔)

     (๑) อยูใ่นระหว่างถกูพทิกัษ์ทรพัย์ หรอืเป็นบคุคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบคุคล
ล้มละลายและยังไม่พ้นก�าหนดสองปีนับแต่วันที่มีค�าสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากล้มละลาย

     (๒) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
     (๓) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิดเกี่ยวกับ 

การปลอมและการแปลงเอกสาร ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอกหรือรับของโจร หรือความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วย 
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

     (๔) เคยต้องค�าพพิากษาหรอืค�าสัง่ของศาลให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ หรอื
เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท�าความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือเคยเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท�าอันเป็นการก่อการร้าย 
หรอืต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุว่ากระท�าความผดิฐานสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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     (๕) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลท่ีเคยถูกส่ังห้ามประกอบธุรกิจ
ระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับหรือธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับหรือถูกเพิกถอน 
การอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน

     (๖) เป็นบุคคลที่มลีักษณะต้องห้ามหรือขาดคณุสมบัติอืน่ใด  ทัง้นี้ ตามที ่ธปท. 
ประกาศก�าหนด

	 	 ๔.๔	 การแจ้งเลิกประกอบธุรกิจ
     ผูไ้ด้รบัอนญุาตให้ประกอบธุรกิจระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับผูใ้ดประสงค์

จะเลิกประกอบธุรกิจ ต้องแจ้ง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ธปท. ประกาศก�าหนด  
เพือ่เสนอให้รฐัมนตรพิีจารณาอนญุาต  ทัง้นี ้ในการอนุญาต รัฐมนตรจีะก�าหนดเงือ่นไขให้ต้องปฏิบตัด้ิวย
ก็ได้ ทั้งนี้ ภายหลังได้รับแจ้งดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันเลิกประกอบธุรกิจ ธปท. มีอ�านาจส่ังให ้
ผูป้ระกอบธุรกจิระบบการช�าระเงนิต้องปฏบัิตอิย่างหนึง่อย่างใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูใ้ช้บรกิารก็ได้ 
(ร่างมาตรา ๑๕)

	 ๕)	 บริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ (หมวด ๓ ร่างมาตรา ๑๖ ถึงร่างมาตรา ๒๓)
  ๕.๑ การประกาศก�าหนดให้เป็นบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ 
     รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของ ธปท. มีอ�านาจประกาศก�าหนดให้บริการ 

การช�าระเงินดังต่อไปนี้ เป็นบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับที่ต้องขออนุญาต (ร่างมาตรา ๑๖)
     (๑) การให้บริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม 
     (๒) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อน�าไปซื้อสินค้า หรือรับ

บริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหลายราย 
     (๓) การให้บริการรับช�าระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้า 

หรือผู้ให้บริการหรือเจ้าหนี้
     (๔) การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
     (๕) การให้บริการการช�าระเงินอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน  

หรือประโยชน์สาธารณะ 
     นอกจากน้ี รฐัมนตรโีดยค�าแนะน�าของ ธปท. มอี�านาจก�าหนดให้บรกิารการช�าระเงนิ 

ภายใต้การก�ากับตาม (๒) (๔) หรือ (๕) ที่เป็นบริการการช�าระเงินที่เป็นนวัตกรรมซึ่งน�าเทคโนโลยีใหม่
มาใช้และอยู่ระหว่างการทดสอบการให้บริการ หรือบริการการช�าระเงินที่ให้บริการลูกค้าในวงจ�ากัด 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการช�าระเงินหรือประโยชน์สาธารณะในวงกว้างเป็นบริการการช�าระเงิน
ภายใต้การก�ากบัทีจ่ะต้องขึน้ทะเบยีนกับ ธปท. โดยการประกาศดงักล่าวข้างต้น รฐัมนตรโีดยค�าแนะน�า
ของ ธปท. จะก�าหนดประเภทหรือลักษณะของการประกอบธุรกิจด้วยก็ได้

	 	 ๕.๒	 การขออนุญาต	และการอนุญาต	
     การประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับจะกระท�าได้เฉพาะ

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชนจ�ากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ ธปท. ประกาศก�าหนด  
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของ ธปท. หรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ธปท. ทั้งนี้  
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ในการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน รัฐมนตรี หรือ ธปท. จะก�าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ การขออนุญาต การอนุญาต และการขึ้นทะเบียน ตลอดจนการเสียค่าธรรมเนียมให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่ ธปท. ประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๑๗)

    นอกจากนี้ ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการหรือ 
ผู้ซึ่งมีอ�านาจจัดการของผู้ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๘)

  ๕.๓	 การบริหารจัดการเงินรับล่วงหน้า
     ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินซึ่งมีการรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ 

ต้องจดัท�าบัญชีเงินรบัล่วงหน้าของผูใ้ช้บรกิารแยกแต่ละราย และต้องเก็บรกัษาเงนิรบัล่วงหน้าแยกออก
จากทรพัย์สินของตน โดยไม่อาจน�าไปใช้เพือ่การอืน่ใดได้  ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์ที ่ธปท. ประกาศก�าหนด

       เพื่อประโยชน์ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ให้ถือว่าเงินรับล่วงหน้ายังคงเป็น
ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ แต่หากมีดอกผลเกิดขึ้นให้ดอกผลนั้นตกเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ 
(ร่างมาตรา ๑๙)

	 	 ๕.๔	 กรณีการถูกฟ้องล้มละลาย	และขอให้ฟื้นฟูกิจการ
     - เมือ่ผูป้ระกอบธรุกจิบรกิารการช�าระเงนิตามมาตรา ๑๙ ถกูสัง่ระงบัการด�าเนนิ

กิจการทั้งหมดหรือบางส่วนตามกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น มีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ถูกฟ้อง 
ล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้เงินรับล่วงหน้าที่อยู่ในการครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจ 
ดงักล่าวได้รบัการคุม้ครองโดยไม่ถอืเป็นทรพัย์สนิทีอ่ยูภ่ายใต้การห้ามจ�าหน่าย จ่าย หรอืโอน ตามค�าสัง่ 
อันชอบด้วยกฎหมายที่ให้ระงับการด�าเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(ร่างมาตรา ๒๐)  

     - เมื่อผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินตามมาตรา ๑๙ ตกเป็นลูกหนี้ตาม 
ค�าพิพากษา หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ให้เงินรับล่วงหน้าที่อยู่ในการครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การยึดหรืออายัดในคดีแพ่ง หรือเป็น
ทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย 

        ในกรณีที่ผู ้ประกอบธุรกิจดังกล่าวถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง  
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และ ธปท. เป็นผู้มีอ�านาจด�าเนินการจัดการเงินรับล่วงหน้า โดยต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศก�าหนด ดังต่อไปนี้ 

        (๑) รวบรวมเงินรับล่วงหน้าและจัดสรรเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ
        (๒) โอนบญัชแีละเงนิรบัล่วงหน้าไปให้ผูป้ระกอบธรุกิจบรกิารการช�าระเงนิรายอืน่
        (๓) ด�าเนินการอื่นใดเพื่อให้การจัดการเงินรับล่วงหน้าเสร็จสิ้นไป
       ในการด�าเนินการตามวรรคสอง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และ ธปท. จะมอบ

อ�านาจให้บุคคลใดด�าเนินการแทนก็ได้
       ในการจัดการเงินรับล่วงหน้าตามวรรคสอง ให้ผู้ใช้บริการซึ่งไม่มีประโยชน์

เกี่ยวข้องกับผู ้ประกอบธุรกิจดังกล่าวในลักษณะตามที่ ธปท. ประกาศก�าหนด มีสิทธิได้รับ 
จัดสรรเงินคืนก่อน
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       เม่ือได้มีการจดัสรรเงนิรบัล่วงหน้าตามมาตราน้ีแล้ว หากผูใ้ช้บรกิารได้รบัเงนิคนื
ไม่ครบจ�านวน ให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวมีสิทธิขอรับช�าระหนี้ส�าหรับจ�านวนที่ยังขาดอยู่ในคดีล้มละลาย
ของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ต้องยื่นขอรับช�าระหนี้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยล้มละลาย (ร่างมาตรา ๒๑)  

  - เมื่อผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินตามมาตรา ๑๙ ซึ่งถูกสั่งระงับการด�าเนิน
กิจการทั้งหมดหรือบางส่วนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน มีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ  
ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวแจ้งให้ ธปท. ทราบทันที  
ตามวิธีการที่ ธปท. ประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๒๒)

	 	 ๕.๕	 การแจ้งเลิกประกอบธุรกิจ 
     ผู ้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับใดประสงค์จะเลิก 

ประกอบธุรกจิ ต้องแจ้ง ธปท. ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเง่ือนไข ท่ี ธปท. ประกาศก�าหนด และภายหลงั
ได้รับแจ้งจนถึงเลิกประกอบธุรกิจ ธปท. มีอ�านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการช�าระเงินดังกล่าว 
ต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการก็ได้ 

     ในกรณท่ีีผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูป้ระกอบธรุกจิบรกิารการช�าระเงนิทีไ่ด้รบัอนญุาต
จากรัฐมนตรี ให้ ธปท. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ ในการอนุญาต  
รัฐมนตรีจะก�าหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ (ร่างมาตรา ๒๓)  

 ๖)	 การก�ากับดูแล	การตรวจสอบ	และการแก้ไขฐานะหรือการด�าเนินงาน 
  (หมวด ๔ ร่างมาตรา ๒๔ ถึงร่างมาตรา ๓๔)
  ๖.๑ การประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการ
      ให้ ธปท. มีอ�านาจประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการระบบการช�าระเงิน

ภายใต้การก�ากับและบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ ในเรื่องดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๒๔) 
      (๑) การดูแลฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
      (๒) มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ
      (๓) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
     (๔) การบริหารจัดการความเสี่ยง
      (๕) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ
      (๖) การใช้บริการจากบุคคลภายนอก 
      (๗) การเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
      (๘) การตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
      (๙) การคุ้มครองผู้ใช้บริการ
           (๑๐) การจดัท�าบญัช ีการส่งงบแสดงฐานะทางการเงนิ และผลการด�าเนนิงานต่อธปท.
           (๑๑) การเก็บรักษาเงินส�าหรับบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ
           (๑๒) เรื่องอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดูแล ความมั่นคง หรือความปลอดภัยของ

ระบบการช�าระเงิน หรือเพื่อการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
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	 	 ๖.๒	 การจัดเก็บ	และรายงานข้อมูล	(ร่างมาตรา ๒๕ ถึงร่างมาตรา ๒๖)    
      - ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บข้อมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอื่น 

อันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย์ และหน้ีสินเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ ธปท. ประกาศก�าหนด 

       -  ธปท. อาจก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งงบการเงิน รายงาน หรือข้อมูลไม่ว่า
ในรูปสื่อใด ๆ หรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราว รวมทั้งให้ชี้แจงเพื่ออธิบายหรือ
ขยายความรายงานหรือข้อมูล หรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศก�าหนด 

        ธปท. อาจมีค�าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือ
ลกูจ้างของผูป้ระกอบธุรกิจ มาให้ถ้อยค�า แสดงข้อมลู บญัชี เอกสารและหลกัฐานอืน่อนัเกีย่วกบักจิการ
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก�าหนดได้

       งบการเงนิ รายงาน ข้อมูล บญัช ีเอกสาร หรอืค�าชีแ้จงทีส่่งหรอืแสดงตามวรรคหนึง่ 
และวรรคสอง ผู้ประกอบธุรกิจต้องท�าให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริง ในกรณีที่ ธปท. เห็นว่า  
งบการเงิน รายงาน ข้อมูล บัญชี เอกสาร หรือค�าชี้แจงที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งหรือแสดงตามวรรคหนึ่ง  
มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ธปท. เห็นว่าจ�าเป็นหรือสมควร  
ให้ ธปท. มีอ�านาจแต่งต้ังผู้สอบบัญชหีรอืผูช้�านาญการเฉพาะด้านเพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบและรายงานผล 
ให้ ธปท. ทราบ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

		 	 ๖.๓ ผู้ตรวจการ (ร่างมาตรา ๒๘ ถึงร่างมาตรา ๓๐)  
      ให้ ธปท. มีอ�านาจแต่งตั้งพนักงาน ธปท. เป็นผู้ตรวจการ เพื่อตรวจสอบกิจการ 

สินทรัพย์ และหนี้สินของผู้ประกอบธุรกิจเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะก็ได้ 
			 				 	 ๖.๓.๑	 อ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ (ร่างมาตรา ๒๘)  
         ให้ผู้ตรวจการมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) สัง่ให้กรรมการ ผูจั้ดการ พนักงาน ลกูจ้างของผูป้ระกอบธุรกจิ และ

ผูร้วบรวมหรอืประมวลข้อมลูของผูป้ระกอบธรุกจิ ด้วยระบบคอมพวิเตอร์หรอืด้วยอปุกรณ์อืน่ใด มาให้
ถ้อยค�าเกีย่วกบักจิการ สนิทรพัย์ และหนีส้นิของผูป้ระกอบธรุกจิ ส่งส�าเนาหรอืแสดงข้อมลู บญัช ีเอกสาร 
ดวงตรา หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          (๒) เข้าไปในสถานทีป่ระกอบธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจหรอืในสถานที่ 
ประกอบธุรกจิของผูร้วบรวมหรอืประมวลข้อมลูของผูป้ระกอบธรุกจิ ด้วยระบบคอมพวิเตอร์หรอือุปกรณ์
อื่นใดเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู ้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
ในเวลาระหว่างพระอาทติย์ขึน้จนถงึพระอาทติย์ตก หรอืในระหว่างเวลาท�าการของสถานทีน้ั่น และเมือ่
ได้เข้าไปและลงมือท�าการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ถ้ายังด�าเนินการไม่เสร็จจะกระท�าต่อไปในเวลา 
กลางคืนหรือนอกเวลาท�าการของสถานที่นั้นก็ได้

        (๓) เข้าไปในสถานทีใ่ด ๆ  ในกรณทีีม่เีหตอุนัควรสงสยัว่ามกีารประกอบ
ธุรกิจอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี หรือมีหลักฐานหรือเอกสารที่เก่ียวกับการกระท�าดังกล่าว 
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ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท�าการของสถานที่น้ัน และ 
เม่ือได้เข้าไปและลงมือท�าการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ถ้ายังด�าเนินการไม่เสร็จจะกระท�าต่อไปในเวลา
กลางคืนหรือนอกเวลาท�าการของสถานที่นั้นก็ได้ 

       (๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระท�า 
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด�าเนินคดี  ทั้งนี้ การออกค�าสั่งยึด
หรืออายัดดังกล่าวต้องระบุเหตุผล ความจ�าเป็น และสิทธิของผู้ถูกยึดหรืออายัดนั้น

     การใช้อ�านาจหน้าท่ีของผูต้รวจการตาม (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ธปท. ประกาศก�าหนด ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการ ให้ผู้ตรวจการ
มีอ�านาจมอบหมายให้บุคคลใดเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการเพื่อท�าหน้าที่ช่วยเหลือตนในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการได้ โดยให้ผู้ตรวจการรายงานการตรวจสอบต่อ ธปท. ตามแบบที่ ธปท. ประกาศก�าหนด

      อนึง่ ในการปฏบิติัหน้าทีข่องผูต้รวจการและผูช่้วยผูต้รวจการ ให้บคุคล
ที่เกี่ยวข้องอ�านวยความสะดวกตามสมควร 

	 				 	 ๖.๓.๒  การแสดงตนในระหว่างการปฏบัิตหิน้าที	่(ร่างมาตรา ๒๙ ถงึร่างมาตรา ๓๐)
        ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ ผู้ตรวจการต้องแสดงบัตรประจ�า

ตัวที่ ธปท. เป็นผู้ออกแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บัตรประจ�าตัวผู้ตรวจการให้เป็นไปตามแบบที่ ธปท. 
ประกาศก�าหนด และให้ผู้ตรวจการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

	 	 ๖.๔ การเพิกถอนการอนุญาต	(ร่างมาตรา ๓๑ ถึงร่างมาตรา ๓๒)
   - เม่ือปรากฏว่าผู ้ประกอบธุรกิจไม่ประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบธุรกิจ  

ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศก�าหนด ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจเพิกถอนการอนุญาตหรือ ธปท.  
มีอ�านาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจน้ันได้ แล้วแต่กรณี และธปท. มีอ�านาจส่ังให ้
ผูป้ระกอบธรุกิจทีห่ยดุประกอบธรุกจิต้องปฏบิตัอิย่างหน่ึงอย่างใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูใ้ช้บรกิาร
ด้วยก็ได้ 

      - เมือ่ปรากฏว่าผูป้ระกอบธุรกิจมฐีานะทางการเงนิหรอืการด�าเนินงานทีอ่าจก่อ
ให้เกิดความเสยีหายแก่ประชาชน หรอืฝ่าฝืนหรอืละเลยไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ที ่ธปท. ประกาศก�าหนด 
ธปท. อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ทั้งนี้ หากเป็นการสั่งให้
แก้ไขฐานะทางการเงินหรือการด�าเนินงานส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ให้ ธปท. รายงานให้
รัฐมนตรีทราบด้วย

        หากผูป้ระกอบธุรกิจไม่ด�าเนินการตามวรรคหน่ึง ธปท. อาจสัง่ให้ผูป้ระกอบธรุกิจ
ระงับการด�าเนนิงานทัง้หมดหรอืแต่บางส่วนเป็นการชัว่คราวภายในระยะเวลาทีก่�าหนดเพือ่ด�าเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง ในการนี้ ธปท. จะก�าหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ด้วยก็ได้ ทั้งน้ี หากเป็นการสั่งระงับ 
การด�าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวส�าหรับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี  
ให้ ธปท. รายงานให้รัฐมนตรีทราบด้วย
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        หากผู้ประกอบธรุกิจยงัคงฝ่าฝืนไม่ด�าเนินการตามความในวรรคสอง หรอืกระท�า
ความผิดซ�้าอีก ธปท. อาจเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต หรือ ธปท. มีค�าสั่งเพิกถอน
การขึ้นทะเบียน แล้วแต่กรณี  ในการนี้ ธปท. หรือรัฐมนตรีอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจน้ันต้องปฏิบัติ 
อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการก่อนก็ได้

   ในกรณีท่ี ธปท. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงินหรือ 
การด�าเนนิงานทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหายแก่ประชาชน หรอืฝ่าฝืนหรอืละเลยไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ที่ ธปท. ประกาศก�าหนดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือระบบการช�าระเงินโดยรวมของประเทศ
อย่างร้ายแรง ให้รฐัมนตรโีดยค�าแนะน�าของ ธปท. มอี�านาจสัง่เพกิถอนการอนุญาต หรอื ธปท. มอี�านาจ
สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจได้ แล้วแต่กรณี 

  ๖.๕	 การสั่งให้ชี้แจง	และห้ามการท�าธุรกรรม (ร่างมาตรา ๓๓ ถึงร่างมาตรา ๓๔)
       - เพือ่ประโยชน์ในการดแูลเสถยีรภาพระบบการช�าระเงนิ หรอืเพือ่การคุม้ครอง

ผู้บริโภค เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการให้บริการระบบการช�าระเงิน หรือมีบริการการช�าระเงิน 
ในประเทศไทยที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ให้ ธปท. มีอ�านาจสั่งให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
กับระบบหรือบริการดังกล่าว ชี้แจง ส่งเอกสาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

     - ให้รฐัมนตรโีดยค�าแนะน�าของ ธปท. มอี�านาจประกาศห้ามการท�าธรุกรรมใด ๆ  
เกี่ยวกับระบบการช�าระเงินและบริการการช�าระเงินกับผู้ซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ 
ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

๗)	 การอุทธรณ ์(หมวด ๕ ร่างมาตรา ๓๕)
 ผู้รับค�าสั่งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ 

ผู้ใดไม่เห็นด้วยกับค�าสั่ง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อบุคคล ดังต่อไปนี้ (ร่างมาตรา ๓๕)  
 (๑) ในกรณีที่ ธปท. เป็นผู้ออกค�าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตร ี
 (๒)  ในกรณีที่รัฐมนตรีเป็นผู้ออกค�าสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง
 ให้น�ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
๘)	 บทก�าหนดโทษ (หมวด ๖)
 ๘.๑	 ส่วนที่	๑	โทษทางปกครอง
     ๘.๑.๑ ให้มคีณะกรรมการพจิารณาโทษปรบัทางปกครองคณะหน่ึงจ�านวนสามคน 

ประกอบด้วย  ผู้แทนกระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทน ธปท. และผูแ้ทนส�านักงานอยัการ
สูงสุดเป็นกรรมการ มีอ�านาจในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง โดยให้ ธปท. แต่งตั้งพนักงาน 
ธปท. คนหนึ่งเป็นเลขานุการ

   ให้ ธปท. เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท�าความผิดที่มีโทษทางปกครอง
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองเพื่อพิจารณา
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   การพจิารณาและการมคี�าส่ังลงโทษทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีร่ฐัมนตรี
ประกาศก�าหนด (ร่างมาตรา ๓๖) 

      ๘.๑.๒ ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับ
ทางปกครองต้องค�านึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระท�า ความเสียหายที่เกิดจากการกระท�านั้น ตลอดจน
ความหนักเบาของโทษที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ (ร่างมาตรา ๓๗) 

    ๘.๑.๓ ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช�าระค่าปรับทางปกครอง  
ให้น�าบทบญัญตัเิกีย่วกบัการบงัคบัทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครองมาใช้
บงัคบั และในกรณีทีไ่ม่มีเจ้าหน้าทีด่�าเนนิการบงัคบัตามค�าสัง่ หรอืมแีต่ไม่สามารถด�าเนินการบงัคบัทาง
ปกครองได้ ให้ ธปท. มีอ�านาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับช�าระค่าปรับ ในการนี้ ถ้าศาลปกครอง
เห็นว่าค�าส่ังให้ช�าระค่าปรบันัน้ชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมอี�านาจพจิารณาพพิากษาและบังคับ
ให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช�าระค่าปรับได้ (ร่างมาตรา ๓๘)

    ๘.๑.๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง 
ไม่เกินสามล้านบาท (ร่างมาตรา ๓๙)  

      ๘.๑.๕ ในกรณีที่ ผู ้ประกอบธุรกิจที่ ได ้รับอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจระบบ 
การช�าระเงินภายใต้การก�ากับ หรือประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือค�าสั่งที่ก�าหนดตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖  
มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองล้านบาท (ร่างมาตรา ๔๐)  

    ๘.๑.๖ ในกรณีท่ีผู ้ประกอบธุรกิจที่ ได ้ขึ้นทะเบียนประกอบธุร กิจบริการ 
การช�าระเงินภายใต้การก�ากับฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือค�าสั่ง
ที่ก�าหนดตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖  
มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท (ร่างมาตรา ๔๑)  

 		 	 ๘.๑.๗  ในกรณทีีผู่ป้ระกอบธรุกจิซ่ึงต้องรบัโทษปรบัทางปกครองตามพระราชบญัญตันิี ้
เป็นนติิบคุคล ถ้าการกระท�าความผดิของนิตบิคุคลน้ันเกดิจากการสัง่การหรอืการกระท�าของกรรมการ
หรือผูจั้ดการ หรอืบคุคลใดซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนินงานของนิตบิคุคลน้ัน หรือในกรณทีีบ่คุคลดงักล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท�าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น
กระท�าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (ร่างมาตรา ๔๒) 

 ๘.๒		ส่วนที่	๒	โทษอาญา
   ๘.๒.๑ ผู้ใดประกอบธุรกิจระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับโดยมิได้รับอนุญาต

ตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๔๓)  

     ๘.๒.๒ ผู้ใดประกอบธรุกิจบรกิารการช�าระเงนิภายใต้การก�ากับโดยมไิด้ขึน้ทะเบยีน
ตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
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     ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับโดยมิได้รับอนุญาต
ตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท  
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๔๔) 

   ๘.๒.๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๔๕)  

      ๘.๒.๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๔๖)   

   ๘.๒.๕ ผู้ใดรู้ว่ามีหรือจะมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของสมาชิกแล้ว โดยทุจริต ยักย้าย 
ซุกซ่อน รับ จ�าหน่าย หรือจัดการทรัพย์สินของสมาชิกดังกล่าวต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองล้านบาทถึงสิบล้านบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

     เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ได้โฆษณาค�าส่ังพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวันแล้ว บุคคลทุกคนได้
ทราบว่ามีค�าสั่งนั้น (ร่างมาตรา ๔๗)  

      ๘.๒.๖ ผู้ใดรู้ว่ามีหรือจะมีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระ
เงินภายใต้การก�ากับแล้ว โดยทุจริต ยักย้าย ซุกซ่อน รับ หรือจัดการเงินรับล่วงหน้าที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้รับไว้ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท หรือทั้ง
จ�าทั้งปรับ

     เพือ่ประโยชน์แห่งมาตราน้ี ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าเมือ่เจ้าพนักงานพทิกัษ์ทรพัย์ 
ได้โฆษณาค�าสั่งพิทกัษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาและหนังสอืพมิพ์รายวนัแลว้ บุคคลทกุคนไดท้ราบว่า
มีค�าสั่งนั้น (ร่างมาตรา ๔๘) 

     ๘.๒.๗ ผู้ใดขัดขวางหรอืไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่ หรอืไม่อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจการ 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๔๙)  

		 		 	 ๘.๒.๘ ผูใ้ดให้ถ้อยค�าอนัเป็นเทจ็ต่อผูต้รวจการโดยประการทีน่่าจะเกดิความเสยีหาย
แก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�า 
ทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๕๐)

     ๘.๒.๙ ผูใ้ดถอน ท�าให้เสยีหาย ท�าลาย หรอืท�าให้ไร้ประโยชน์ซึง่ตราหรอืเครือ่งหมาย 
ซึ่งผู้ตรวจการได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๕๑)

   ๘.๒.๑๐ ผู้ใดท�าให้เสียหาย ท�าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท�าให้สูญหายหรือไร้
ประโยชน์ซึง่ทรพัย์สินหรอืเอกสารใด ๆ  อนัผูต้รวจการ ได้ยดึ อายดั รกัษาไว้ หรอืสัง่ให้ส่งเพือ่เป็นพยาน
หลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าผู้ตรวจการจะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารนั้น
ไว้เอง หรือส่ังให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  
หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๕๒)
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ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำาระเงิน พ.ศ. ....

จุลนิติ

		 	 ๘.๒.๑๑ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของผู้ประกอบธุรกิจเนื่องจากการปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่
ทีก่�าหนดในกฎหมายหรอืเนือ่งจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการช่วยเหลอืผูท่ี้ปฏบิตัติามอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนด
ในกฎหมายอันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นน�าไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น  
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๕๓)

    ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือ 

การพิจารณาคดี 
    (๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
    (๓) การเปิดเผยแก่หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศทีม่อี�านาจหน้าที่ 

ในการก�ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจนั้น
    (๔) การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 

ในประเทศและต่างประเทศทีม่อี�านาจหน้าทีใ่นการก�ากับดแูลผูป้ระกอบธรุกจิตามข้อตกลงทีม่รีะหว่างกนั 
    (๕) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการด�าเนินงานของ 

ผู้ประกอบธุรกิจ
    (๖) การเปิดเผยความลบัของผูใ้ช้บรกิารซ่ึงผู้ใช้บรกิารให้ความยนิยอมแล้ว
    (๗) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
			 	 ๘.๒.๑๒ ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้ประกอบธุรกิจโดยเหตุที่เป็นกรรมการ 

ผูจ้ดัการ พนกังาน หรอืลกูจ้าง ของผูป้ระกอบธุรกิจ และเปิดเผยความลบัน้ันในประการทีน่่าจะก่อให้เกดิ
ความเสยีหายแก่บคุคลอืน่หรอืประชาชน ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิหนึง่ปีหรือปรบัไม่เกินหนึง่แสนบาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๕๔) 

    ความในวรรคหน่ึงมใิห้ใช้บงัคบักับการเปิดเผยตามกรณใีนมาตรา ๕๓ วรรคสอง
	 	 ๘.๒.๑๓ ในกรณทีีผู่ก้ระท�าความผดิเป็นนติบุิคคล ถ้าการกระท�าความผดิของนติบิคุคล

นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท�าของกรรมการหรือผู ้จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการด�าเนนิงานของนติิบคุคลนัน้ หรอืในกรณทีีบ่คุคลดงักล่าวมหีน้าทีต้่องสัง่การหรอืกระท�าการและ
ละเว้นไม่ส่ังการหรือไม่กระท�าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท�าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้ส�าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย (ร่างมาตรา ๕๕) 

๙)	 บทเฉพาะกาล
 เม่ือรฐัมนตรไีด้ประกาศก�าหนดระบบการช�าระเงนิหรอืบรกิารการช�าระเงนิใดให้อยูภ่ายใต้

การก�ากบัตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๖ แล้ว ผูซ้ึง่ประกอบกิจการอยูใ่นวนัทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด
และเป็นกจิการระบบการช�าระเงนิภายใต้ก�ากับหรอืบรกิารการช�าระเงนิภายใต้การก�ากับตามท่ีรฐัมนตรี
ประกาศก�าหนด ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยืน่ค�าขออนุญาตหรอืขึน้ทะเบยีน แล้วแต่กรณี 
ต่อ ธปท. ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนด เมื่อได้ยื่นค�าขออนุญาตหรือขึ้น
ทะเบียนตามประกาศของรัฐมนตรีแล้ว ให้ด�าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่ารัฐมนตรีหรือ ธปท. จะมีค�าสั่ง
เป็นอย่างอื่น (ร่างมาตรา ๕๖)

67-80-MAC6.indd   80 9/23/17   11:34 AM


