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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงิน
ตามพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุลนิติ

 ดังน้ัน เพ่ือใหสังคมไดรับทราบถึงหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายฉบับน้ี คอลัมน
“มมุสะทอนความคิดนิตบิญัญัต”ิ จงึใครขอเสนอบทความ เร่ือง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคมุ
ดแูลระบบการชาํระเงินและบรกิารการชาํระเงิน ตามพระราชบญัญัตริะบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐”
 สาระสาํคัญของพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้
 ๑.  บทนิยามที่สําคัญ
  (๑) “ระบบการชาํระเงนิ” หมายความวา ระบบหรอืกระบวนการจัดการอืน่ใด เพือ่การโอนเงนิ
การหักบัญชี หรือการชําระดุล
  (๒) “ระบบการชําระเงินทีม่คีวามสําคญั” หมายความวา ระบบการชาํระเงนิทีม่คีวามสาํคญั
ตอความม่ันคงหรือเสถียรภาพของระบบการชําระเงิน ระบบสถาบันการเงิน หรือระบบการเงิน
ของประเทศ
  (๓) “ระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ” หมายความวา ระบบการชําระเงินท่ีจะตอง
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือไดรับการขึ้นทะเบียนจาก ธปท. แลวแตกรณี
  (๔) “บริการการชําระเงิน” หมายความวา การใหบริการส่ือการชําระเงิน หรือชองทาง
การชาํระเงนิใด ๆ ไมวาจะมรีปูรางหรอืไมมรีปูราง เพือ่ชาํระคาสนิคาหรอืคาบรกิาร หรอืใชเพือ่การโอนเงนิ
หรือการทําธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ
  (๕) “บริการการชําระเงินภายใตการกํากับ” หมายความวา บริการการชําระเงินที่จะตอง
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือไดรับการขึ้นทะเบยีนจาก ธปท. แลวแตกรณี
  (๖) “สมาชิก” หมายความวา ผูใชบริการที่ยินยอมผูกพันตามหลักเกณฑในการใชบริการ
ระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ
  (๗) “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตหรือข้ึนทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้
  (๘) “ธปท.” หมายความวา ธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคาร
แหงประเทศไทย
  (๙) “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
  ทัง้น้ี กฎหมายไดกาํหนดใหรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญัตนิี้
 ๒.  การกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชําระเงินและบริการ
การชําระเงิน โดยแบงออกเปน ๖ หมวด ดังนี้
  หมวด ๑ ระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ
  ๑) ลักษณะของระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ 
   กฎหมายไดกําหนดใหระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ ตองมีลักษณะเปนระบบ
การชําระเงินทีเ่ปนโครงสรางพืน้ฐานหลกัของประเทศ ซึง่หากเกดิปญหาหรอืการหยดุชะงกัอาจสงผล
กระทบตอสมาชิกในระบบอยางตอเนือ่งเปนวงกวาง และเปนระบบการชําระเงนิท่ีรองรับการโอนเงิน
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Re f lection

จุลนิติ

มูลคาสูง หรือที่ใชสําหรับการหักบัญชีหรือการชําระดุลระหวางสมาชิกรวมถึงระบบการชําระเงิน
ที ่ธปท. จดัตัง้และดาํเนนิการ หรอืระบบการชาํระเงนิอืน่ใดทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนดโดยคาํแนะนาํ
ของ ธปท. เปนระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ 
  ๒) การกํากับดูแลระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ
   กฎหมายไดกําหนดให ธปท. มีหนาที่กํากับดูแลระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ                 
เพ่ือใหระบบมีความม่ันคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยใหมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ
เก่ียวกับกระบวนการในการปฏิบัติงานของระบบ รวมถึงหลักเกณฑและ
เง่ือนไขเกีย่วกบัผลสมบรูณของการโอนเงนิ หลกัเกณฑในการรบัสมาชกิ 
สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูใหบริการระบบการชําระเงิน                 
ที่มีความสําคัญและสมาชิก มาตรการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ของระบบ มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ การจัดการ
กรณีฉุกเฉิน และเรื่องอื่นใดตามที่ ธปท. ประกาศกําหนด
  ๓) การรับรองความมีผลสมบูรณของระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญในกรณีที่ศาล
มีคําสั่งรับคํารองขอใหฟนฟูกิจการหรือมีคําสั่งพิทักษทรัพยของสมาชิก
   กฎหมายกําหนดใหเม่ือสมาชิกรายใดย่ืนคํารองหรือถูกรองขอตอศาลใหฟนฟูกิจการและ
ศาลมคํีาส่ังรับคํารองขอใหฟนฟูกิจการ ถกูฟองลมละลาย หรือถูกศาลสัง่พิทักษทรัพย ใหสมาชกิรายนัน้
แจงให ธปท. และผูใหบริการของระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญทราบโดยทันทีตามวิธีการที่ ธปท. 
ประกาศกําหนด และในกรณีท่ีศาลมีคําส่ังรับคํารองขอใหฟนฟูกิจการหรือมีคําส่ังพิทักษทรัพยของสมาชิก
ใหการโอนเงิน การชําระดุล หรือการหักบัญชีของสมาชิกผานระบบการชําระเงินท่ีมีความสําคัญ
ทีไ่ดดาํเนนิการกอนเวลาทีศ่าลมคีาํสัง่สามารถดาํเนนิการไดตอไปจนเสรจ็สิน้ตามหลกัเกณฑของระบบ 
แตไมเกินสิ้นวันของวันที่ศาลมีคําสั่งนั้น และมีผลสมบูรณไมสามารถเพิกถอน กลับรายการแกไข 
หยุด หรือระงับได 
  หมวด ๒ ระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ
  ๑) ลักษณะของระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ
   กฎหมายไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. มอีาํนาจประกาศกาํหนดใหระบบ
การชําระเงินที่มีลักษณะดังตอไปนี้ เปนระบบการชําระเงินภายใตการกํากับที่ตองขออนุญาต
   (๑) ระบบการชําระเงินท่ีเปนศูนยกลางหรือเครือขายระหวางผู ใชบริการของระบบ
เพื่อรองรับการโอนเงิน การหักบัญชี หรือการชําระดุล เชน ระบบโอนเงินรายยอยระหวางผูใชบริการ
ของระบบ ระบบเครือขายบัตร ระบบการชําระดุล หรือ
   (๒) ระบบการชําระเงินอ่ืนใดที่อาจสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ความเชื่อมั่น
ของสาธารณชน หรือเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการชําระเงิน
   นอกจากน้ีกฎหมายยังไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. มีอํานาจประกาศ
กําหนดใหระบบการชําระเงินภายใตการกํากับตาม (๑) ที่เปนระบบการชําระเงินที่เปนนวัตกรรม
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงิน
ตามพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุลนิติ

ซึ่งนําเทคโนโลยีใหมมาใชและอยูระหวางการทดสอบการใหบริการ หรือระบบการชําระเงินที่มี
ผูใชบริการของระบบในวงจํากัดโดยไมสงผลกระทบตอระบบการชําระเงินหรือประโยชนสาธารณะ
ในวงกวางเปนระบบการชําระเงินภายใตการกํากับที่จะตองขึ้นทะเบียนกับ ธปท.
  ๒) การกํากับดูแลระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ
   กฎหมายไดกาํหนดใหในการประกอบธรุกจิระบบการชาํระเงินภายใตการกํากบัจะกระทาํ
ไดเฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ ธปท. 
ประกาศกําหนด โดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. หรือไดรับการขึ้นทะเบียน
จาก ธปท. โดยในการอนญุาตหรือข้ึนทะเบียน รฐัมนตรี หรือ ธปท. จะกาํหนดเงือ่นไขตามทีเ่ห็นสมควร
กไ็ด แลวแตกรณี ทัง้นี ้การขออนุญาต การอนญุาต และการข้ึนทะเบยีน ตลอดจนการเสยีคาธรรมเนียม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่ ธปท. ประกาศกําหนด รวมถึงไดกําหนดลักษณะ
ตองหามของกรรมการหรือผูซึง่มอีาํนาจจัดการของผูไดรบัอนุญาตหรือขึน้ทะเบียนใหประกอบธุรกจิ
ระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ เชน อยูในระหวางถูกพิทักษทรัพย หรือเปนบุคคลลมละลายหรอื
เคยเปนบุคคลลมละลายและยงัไมพนกําหนด ๒ ปนบัแตวนัทีม่คีาํส่ังยกเลกิการลมละลายหรอืปลดจาก
ลมละลาย เปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือเคยเปน
ผูตองพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารบริษัทมหาชนจํากัดเพราะเหตุมีลักษณะท่ีแสดงถึง
การขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผู ถือหุ น
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนตน
   นอกจากน้ี ในกรณีทีผู่ประกอบธุรกจิระบบการชําระเงินภายใตการกาํกบัซึง่ประสงคจะเลกิ
ประกอบธุรกิจ กฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการแจงเลิกประกอบธุรกิจตอ ธปท. ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ี ธปท. ประกาศกําหนด โดยที่ภายหลังไดรับแจงจนถึงวันเลิกประกอบธุรกิจ 
ให ธปท. มีอํานาจส่ังใหผูประกอบธุรกิจปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของ
ผูใชบริการก็ได แตสําหรับในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจน้ันเปนผูประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน
ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให ธปท. เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต และรัฐมนตรี
จะกําหนดเงื่อนไขใหตองปฏิบัติดวยก็ได
  หมวด ๓ บริการการชําระเงินภายใตการกํากับ
  ๑) ลักษณะของบริการการชําระเงินภายใตการกํากับ
   กฎหมายไดกาํหนดใหรฐัมนตรีโดยคําแนะนาํของ ธปท. มอีาํนาจประกาศกาํหนดใหบริการ
การชําระเงินดังตอไปนี้ เปนบริการการชําระเงินภายใตการกํากับที่ตองขออนุญาต
   (๑) การใหบริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม 
   (๒) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส
   (๓) การใหบรกิารรบัชาํระเงินดวยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนิกสแทนผูขายสนิคาหรือผูใหบรกิาร
หรือเจาหนี้
   (๔) การใหบริการการชําระเงินอ่ืนใดที่อาจสงผลกระทบตอระบบการเงิน หรือประโยชน
สาธารณะ
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จุลนิติ

   นอกจากน้ีกฎหมายยังไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. มีอํานาจประกาศ
กําหนดใหบริการการชําระเงินภายใตการกํากับที่เปนบริการการชําระเงินที่ใหบริการลูกคาในวงจํากัด
โดยไมสงผลกระทบตอระบบการชําระเงินหรือประโยชนสาธารณะในวงกวาง เปนบริการการชําระเงิน
ภายใตการกํากับที่จะตองขึ้นทะเบียนกับ ธปท.
  ๒) การกํากับดูแลบริการการชําระเงินภายใตการกํากับ
   กฎหมายไดกาํหนดในการประกอบธรุกจิบรกิารการชาํระเงนิภายใตการกาํกบัจะกระทาํได
เฉพาะนิตบิคุคลประเภทบริษทัจาํกดั บรษิทัมหาชนจํากดั หรอืนติบิคุคลอืน่ตามท่ี ธปท. ประกาศกําหนด 
โดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. หรือไดรับการ
ขึ้นทะเบียนจาก ธปท. โดยการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนรัฐมนตรี หรือ ธปท. 
จะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได ทั้งนี้ การขออนุญาต การอนุญาต 
และการขึ้นทะเบียน ตลอดจนการเสียคาธรรมเนียมใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่ ธปท. ประกาศกําหนด รวมถึงไดกําหนดลักษณะ
ตองหามของกรรมการหรอืผูซึง่มอีาํนาจจดัการของผูไดรบัอนญุาตหรอืขึน้ทะเบยีนใหประกอบธรุกจิ
บริการการชําระเงินภายใตการกํากับ โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะตองหามของ
กรรมการหรือผูซ่ึงมีอํานาจจัดการของผูไดรับอนุญาตหรือข้ึนทะเบียนใหประกอบธุรกจิระบบการชาํระเงนิ
ภายใตการกํากับมาใชบังคับโดยอนุโลม
   โดยกฎหมายไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินซ่ึงมีการรับเงินลวงหนา
จากผูใชบริการตองจัดทําบัญชีเงินรับลวงหนาของผูใชบริการแยกแตละราย และตองเก็บรักษาเงิน
รับลวงหนาแยกออกจากทรัพยสินของตน โดยไมอาจนําไปใชเพื่อการอื่นใดได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่ ธปท. ประกาศกําหนด และใหถือวาเงินรับลวงหนายังคงเปนทรัพยสินของผูใชบริการ แตหาก
มีดอกผลเกิดขึ้นใหดอกผลนั้นตกเปนทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ
   นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูประกอบธรุกจิบรกิารการชาํระเงนิภายใตการกาํกบัทีป่ระสงคจะเลกิ
ประกอบธุรกิจ กฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการแจงเลิกประกอบธุรกิจตอ ธปท. ตามหลักเกณฑ 
วธิกีาร และเง่ือนไขท่ี ธปท. ประกาศกําหนด โดยภายหลังไดรับแจงจนถึงวันเลิกประกอบธุรกิจ ให ธปท. 
มีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจตองปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือคุมครองประโยชนของผูใชบริการก็ได 
และในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนั้นเปนผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตร ี
ให ธปท. เสนอความเห็นตอรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอนุญาต และรัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไข
ใหตองปฏิบัติดวยก็ได  
  ๓) การใหความคุมครองเงินรับลวงหนาของผูใชบริการในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจบริการ
การชําระเงินถูกส่ังระงับการดําเนินกิจการ มกีารรองขอใหฟนฟกูจิการ ถกูฟองใหลมละลาย ถกูศาล
สั่งพิทักษทรัพย
   เม่ือผูประกอบธุรกิจบรกิารการชาํระเงนิถกูสัง่ระงบัการดาํเนนิกจิการทัง้หมดหรอืบางสวน
ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น มีการรองขอใหฟ นฟูกิจการ ถูกฟองใหลมละลาย หรือถูกศาล
สัง่พทิกัษทรพัยกฎหมายกาํหนดใหผูประกอบธรุกจิดงักลาวแจงให ธปท. ทราบทันที ตามวิธีการท่ี ธปท. 

129-139-MAC6.indd   133129-139-MAC6.indd   133 5/3/18   19:265/3/18   19:26

creo




มี.ค. - เม.ย. ๖๑๑๓๔

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงิน
ตามพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

จุลนิติ

ประกาศกําหนด และใหเงินรับลวงหนาท่ีอยูในความครอบครองของผูประกอบธุรกิจดังกลาว
ไดรับการคุมครองโดยไมถือเปนทรัพยสินท่ีอยูภายใตการหามจําหนาย จาย หรือโอน ตามคําส่ัง
อนัชอบดวยกฎหมาย
  ๔) การใหความคุมครองเงินรับลวงหนาของผูใชบริการในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจบริการ
การชําระเงินตกเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย
   เมื่อผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินตกเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือถูกศาล                  
สัง่พิทกัษทรัพยใหเงินรบัลวงหนาทีอ่ยูในการครอบครองของผูประกอบธรุกิจดังกลาวไดรบัการคุมครอง
โดยไมถือเปนทรัพยสินที่อยูภายใตการยึดหรืออายัดในคดีแพง หรือเปนทรัพยสินที่อาจแบงแกเจาหนี้
ในคดลีมละลาย และในกรณีทีผู่ประกอบธุรกิจดังกลาวถูกศาลสัง่พิทกัษทรัพย ใหเจาพนักงานพทิกัษ
ทรัพยและ ธปท. เปนผูมีอํานาจดําเนินการจัดการเงินรับลวงหนาหรือจะมอบอํานาจใหบุคคลใด
ดําเนินการแทนก็ได โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ ธปท. ประกาศกําหนด ดังตอไปนี้
   (๑) รวบรวมเงินรับลวงหนาและจัดสรรเงินดังกลาวคืนใหแกผูใชบริการ
   (๒) โอนบัญชีและเงนิรับลวงหนาไปใหผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินรายอื่น
   (๓) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหการจัดการเงินรับลวงหนาเสร็จสิ้นไป
   ทั้งน้ี ในการจัดการเงินรับลวงหนาดังกลาว ใหผูใชบริการซึ่งไมมีประโยชนเก่ียวของกับ
ผูประกอบธุรกิจดังกลาวในลักษณะตามท่ี ธปท. ประกาศกําหนด มีสิทธิไดรับจัดสรรเงินคืนกอน 
และเมื่อไดมีการจัดสรรเงินรับลวงหนาแลว หากผูใชบริการไดรับเงินคืนไมครบจํานวน ใหผูใชบริการ
ดงักลาวมสีทิธิขอรบัชําระหน้ีสาํหรบัจาํนวนทีย่งัขาดอยูในคดลีมละลายของผูประกอบธุรกจิดงักลาวได 
โดยตองยื่นขอรับชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยลมละลาย
  หมวด ๔ การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการแกไขฐานะหรือการดําเนินงาน
  ๑) การกํากับดูแล การตรวจสอบ
   กฎหมายไดกําหนดให ธปท. มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑการใหบริการระบบ
การชําระเงนิภายใตการกํากบัและบริการชําระเงนิภายใตการกํากบั ในเรือ่งการดแูลฐานะทางการเงนิ
และผลการดําเนนิงาน มาตรฐานในการประกอบธรุกจิ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาล การบริหาร
จดัการความเส่ียง การเปดเผยขอมลูเก่ียวกับการใหบรกิาร การใชบรกิารจากบคุคลภายนอก การเก็บรกัษา
และการเปดเผยขอมลูสวนบคุคลของผูใชบรกิาร การตรวจสอบและรกัษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ 
การคุมครองผูใชบริการ การจดัทําบัญชี การสงงบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนนิงานตอ ธปท. 
การเก็บรักษาเงินสําหรบับรกิารการชาํระเงินภายใตการกาํกับ หรือเรือ่งอืน่ใดเพ่ือประโยชนในการดแูล
ความม่ันคง ความปลอดภัยของระบบการชาํระเงนิ การคุมครองผูใชบรกิาร หรอืการสงเสรมิการใชบรกิาร
และการพัฒนาระบบการชําระเงิน
   นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจจัดเก็บขอมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือ
หลักฐานอ่ืนอันเก่ียวกับกิจการ สนิทรัพย และหน้ีสนิเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑ
ที ่ธปท. ประกาศกาํหนด และ ธปท. อาจกําหนดใหผูประกอบธรุกจิสงงบการเงนิ รายงาน หรอืขอมลู
ไมวาในรปูสือ่ใด ๆ  หรอืแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรอืเปนคร้ังคราว รวมทัง้ใหชีแ้จงเพือ่อธิบาย
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จุลนิติ

หรือขยายความรายงานหรือขอมูล หรือเอกสารนั้นดวยก็ไดและอาจมีคําสั่งใหผูประกอบธุรกิจ 
จดัใหกรรมการ ผูจดัการ พนกังาน หรอืลกูจางของผูประกอบธรุกจิ มาใหถอยคาํ แสดงขอมลู บญัชี 
เอกสารและหลักฐานอ่ืนอันเก่ียวกับกิจการเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดได โดยงบการเงิน
รายงาน ขอมูล บัญชี เอกสาร หรือคําชี้แจงที่สงหรือแสดงดังกลาว ผูประกอบธุรกิจตองทําใหครบถวน
และตรงตอความเปนจริง และในกรณีท่ี ธปท. เห็นวามีขอมูลไมครบถวนหรือมีขอความคลุมเครือ
ไมชัดเจน หรือในกรณีที่ ธปท. เห็นวาจําเปนหรือสมควร ให ธปท. มีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีหรือ
ผูชํานาญการเฉพาะดานเพื่อดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลให ธปท. ทราบ โดยใหผูประกอบ
ธุรกิจนั้นเปนผูรับภาระคาใชจาย 
   รวมถงึไดกาํหนดให ธปท. มอีาํนาจแตงตัง้พนกังาน ธปท. เปนผูตรวจการเพือ่ตรวจสอบ
กจิการ สนิทรพัย และหนีส้นิของผูประกอบธรุกจิเปนการท่ัวไปหรอืเปนการเฉพาะกไ็ด  โดยใหผูตรวจการ
มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด เชน อํานาจหนาที่ในการสั่งใหกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน ลูกจาง
ของผูประกอบธุรกิจ และผูรวบรวมหรือประมวลขอมูลของผูประกอบธุรกิจดวยระบบคอมพิวเตอร
หรือดวยอุปกรณอื่นใด มาใหถอยคําเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย และหนี้สินของผูประกอบธุรกิจ 

สงสาํเนาหรอืแสดงขอมลู บญัช ีเอกสาร ดวงตรา หรอืหลกัฐานอ่ืนทีเ่กีย่วของ
หรอือํานาจหนาท่ีในการเขาไปในสถานท่ีประกอบธรุกจิของผูประกอบธุรกจิ
เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู ประกอบธุรกิจใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้หรืออํานาจหนาที่ในการยึดหรืออายัดทรัพยสิน

หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนตน 
    โดยในการปฏิบตัหินาทีข่องผูตรวจการ กฎหมายกําหนดใหผูตรวจการมอีาํนาจมอบหมาย
ใหบุคคลใดเปนผูชวยผูตรวจการเพื่อทําหนาที่ชวยเหลือตนในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการได และ
ใหผูตรวจการตองแสดงบัตรประจําตัวท่ี ธปท. เปนผูออกแกบุคคลท่ีเก่ียวของทุกคร้ังในการปฏิบัติหนาท่ี 
โดยใหผูตรวจการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
  ๒) การแกไขฐานะหรือการดําเนินงาน
   กฎหมายไดกําหนดมาตรการในการแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจ
ไวหลายกรณี ดังนี้
   (๑) ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจไมประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ
ที่ ธปท. ประกาศกําหนด กฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตหรือ ธปท. 
มีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของผูประกอบธุรกิจนั้นได แลวแตกรณี และ ธปท. มีอํานาจสั่ง
ใหผูประกอบธุรกิจที่หยุดประกอบธุรกิจนั้นตองปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของ
ผูใชบริการดวยก็ได
   (๒) ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกประชาชน หรือฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี ธปท. ประกาศกําหนด 
กฎหมายกําหนดให ธปท. อาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจนั้นแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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และหากเปนผูประกอบธุรกจิทีไ่ดรบัอนุญาต ให ธปท. รายงานใหรฐัมนตรทีราบดวย หากผูประกอบธุรกิจ
ไมดําเนินการ ธปท. อาจสั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวนเปนการชั่วคราวภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดเพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตอง และในกรณีที่เปนธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี ให ธปท. รายงานใหรัฐมนตรีทราบดวย ทั้งนี้ หากผูประกอบธุรกิจยังคงฝาฝนไมดําเนินการ
หรือกระทําความผิดซํ้าอีก ธปท. อาจเสนอใหรัฐมนตรีพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต หรือ ธปท. 
มีคําสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน แลวแตกรณี โดย ธปท. หรือรัฐมนตรีอาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจนั้น
ตองปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด เพื่อคุมครองประโยชนของผูใชบริการกอนก็ได
   นอกจากนีใ้นกรณีที ่ธปท. เหน็วา ผูประกอบธรุกจิมฐีานะทางการเงนิหรอืการดาํเนนิงาน
ทีอ่าจกอนใหเกดิความเสยีหายแกประชาชน หรอืฝาฝนหรอืละเลยไมปฏบิตัติามหลักเกณฑที ่ธปท. 
ประกาศกําหนดซ่ึงจะสงผลกระทบตอประชาชนหรือระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ
อยางรายแรง ใหรฐัมนตรโีดยคําแนะนาํของ ธปท. มอีาํนาจสัง่เพกิถอนการขึน้ทะเบยีนของผูประกอบธุรกิจได
แลวแตกรณี
   (๓) กาํหนดใหรฐัมนตรีโดยคาํแนะนาํของ ธปท. มอีาํนาจประกาศหามการทําธรุกรรมใด ๆ  
เกี่ยวกับระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงินกับผูซึ่งประกอบธุรกิจที่ไมไดรับอนุญาตหรือ
ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
  หมวด ๕ การอุทธรณ
  กฎหมายไดกาํหนดใหผูรบัคําส่ังท่ีไมเห็นดวยกบัคําส่ังเก่ียวกบัการอนุญาตหรือข้ึนทะเบียน
การประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใตการกํากับตามมาตรา ๑๓ คําส่ังเกี่ยวกับการแจงเลิก
ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใตการกํากับตามมาตรา ๑๕ คําสั่งเกี่ยวกับการอนุญาตหรือ
ขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใตการกํากับตามมาตรา ๑๗ คําสั่งเกี่ยวกับ
การแจงเลิกประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใตการกํากับตามมาตรา ๒๓ คําสั่งเกี่ยวกับการ
เพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนของผูประกอบธุรกิจที่ไมประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบ
ธุรกิจตามมาตรา ๓๑ หรือคําส่ังเก่ียวกับการแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจ
ทีไ่ดรบัอนุญาตหรอืข้ึนทะเบยีนตามกฎหมายตามมาตรา ๓๒ ใหมสีทิธิอทุธรณตอบุคคลดงัตอไปนีไ้ด   
  (๑) ในกรณี ธปท. เปนผูออกคําสั่ง ใหอุทธรณตอรัฐมนตรี
  (๒) ในกรณีรัฐมนตรีเปนผู ออกคําสั่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
  ทัง้น้ี กฎหมายใหนาํกฎหมายวาดวยวิธปีฏิบตัริาชการทางปกครองมาใชบงัคับกับการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
  หมวด ๖ บทกําหนดโทษ
  กฎหมายไดกําหนดโทษสําหรับผูที่กระทําการฝาฝน โดยกําหนดโทษทางปกครองและ
โทษทางอาญา แลวแตกรณี ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะความรายแรงของการกระทําความผิด ดังนี้
  ในสวนการกระทําความผิดทีม่โีทษทางปกครองนัน้กฎหมายไดกาํหนดใหม ี“คณะกรรมการ
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พิจารณาโทษปรับทางปกครอง” ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทน ธปท. และผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุดเป็นกรรมการ โดยให้ ธปท. แต่งตั้งพนักงาน ธปท. 
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับ
ทางปกครองต้องค�านึงถึงพฤติกรรมแห่งการกระท�า ความเสียหายที่เกิดจากการกระท�านั้น ตลอดจน
ความหนักเบาของโทษที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ และในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช�าระ
ค่าปรับทางปกครอง ให้น�าบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับ และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด�าเนินการบังคับตามค�าสั่ง หรือมี
แต่ไม่สามารถด�าเนินการบังคับทางปกครองได้ ให้ ธปท. มีอ�านาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับ
ช�าระค่าปรับ โดยการกระท�าความผิดที่มีโทษปรับทางตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี เช่น ในกรณี
ที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ หรือประกอบ
ธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
หรอืค�าสัง่ทีก่�าหนดตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษปรับทางปกครอง
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น
  ส�าหรับการกระท�าความผดิท่ีมโีทษทางอาญา เช่น การก�าหนดความผดิส�าหรบัผูท้ีป่ระกอบ
ธุรกิจระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับโดยมิได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจ�าคุก
ไม่เกนิ ๕ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั และผูป้ระกอบธรุกจิระบบการช�าระเงนิ
ภายใต้การก�ากับโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๒ ปีถึง ๑๐ ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ หรือการก�าหนดความผิดส�าหรับ
ผู้ที่ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับโดยมิได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๗ ต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และผู้ประกอบธุรกิจบริการ
การช�าระเงินภายใต้การก�ากับโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่ ๒ ปี
ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ เป็นต้น

บทส่งท้าย
 กล่าวโดยสรุปจะพิจารณาเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติระบบการช�าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับน้ี                
ได้ก�าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลระบบการช�าระเงินและบริการการช�าระเงิน โดยมีสาระส�าคัญ 
๕ ประการ ดังนี้
 ประการแรก  การก�าหนดรปูแบบของระบบการช�าระเงินและบรกิารการช�าระเงินท่ีอยูภ่ายใต้
บังคับของกฎหมายให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของการประกอบธุรกิจ อันได้แก่ 
ระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญ ระบบการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ และบริการการช�าระเงิน
ภายใต้การก�ากับ 
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	 ประการที่สอง	 การก�าหนดมาตรการรับรองความมีผลสมบูรณ์ของระบบการช�าระเงิน																						
ทีม่คีวามส�าคญัในกรณทีีศ่าลมคี�าสัง่รบัค�าร้องขอให้ฟ้ืนฟกิูจการหรอืมคี�าสัง่พทัิกษ์ทรพัย์ของสมาชกิ
ในระบบ
 ประการทีส่าม		การก�าหนดมาตรการในการให้ความคุ้มครองเงนิรบัล่วงหน้าของผูใ้ช้บรกิาร
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงินถูกสั่งระงับการด�าเนินกิจการ	 มีการร้องขอให้ฟื้นฟู
กิจการ	ถูกฟ้องให้ล้มละลาย	ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
	 ประการที่สี่	 การก�าหนดมาตรการในการก�ากับดูแล	 การตรวจสอบ	 และการแก้ไขฐานะ																		
หรือการด�าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย	
	 ประการสดุท้าย		การก�าหนดบทลงโทษส�าหรบัผูท่ี้กระท�าการฝ่าฝืนกฎหมายโดยก�าหนดโทษ
ทางปกครองและโทษทางอาญาซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะความร้ายแรงของการกระท�าความผิด
 ดงันัน้ เมือ่พระราชบญัญตัฉิบบันีม้ผีลใช้บงัคบัแล้ว บคุคลผูท้ีป่ระกอบธรุกจิระบบการช�าระเงนิ
ที่มีความส�าคัญ ก็ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการในการปฏิบัติงาน
ของระบบ รวมถงึหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบัผลสมบรูณ์ของการโอนเงนิ หลกัเกณฑ์ในการรบัสมาชกิ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู ้ให้บริการระบบการช�าระเงินที่มีความส�าคัญและสมาชิก 
มาตรการบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
การจัดการกรณีฉุกเฉิน และเรื่องอื่นใดตามที่ ธปท. ประกาศก�าหนด
 ในส่วนผูท้ีป่ระกอบธรุกจิระบบการช�าระเงินท่ีภายใต้ก�ากับ ก็จะต้องได้รบัอนุญาตจากรฐัมนตรี
หรอืได้รบัการขึน้ทะเบยีนจาก ธปท. แล้วแต่กรณ ีและหากประสงค์จะเลกิประกอบธรุกจิระบบการช�าระเงนิ
ภายใต้การก�ากับก็ต้องแจ้ง ธปท. เพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต 
 ส�าหรบัผูท้ีป่ระกอบธรุกจิบรกิารการช�าระเงินภายใต้การก�ากบั เช่น การให้บรกิารบตัรเครดติ
บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการรับช�าระเงินด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ก็จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ธปท.
แล้วแต่กรณ ีและหากประสงค์จะเลกิประกอบธุรกิจบรกิารการช�าระเงนิภายใต้การก�ากับก็ต้องแจ้ง ธปท.
เพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตเช่นเดียวกัน
 นอกจากนี ้เม่ือรฐัมนตรไีด้ประกาศก�าหนดระบบการช�าระเงนิหรอืบริการการช�าระเงนิใดให้อยู่
ภายใต้การก�ากับแล้ว ผู้ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในวันที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดและเป็นกิจการระบบ
การช�าระเงนิภายใต้การก�ากบัหรอืบรกิารการช�าระเงนิภายใต้การก�ากับตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด 
ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ก็ต้องยื่นค�าขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน แล้วแต่กรณี ต่อ ธปท. 
ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถประกอบกิจการ
ระบบการช�าระเงนิภายใต้การก�ากบัหรอืบรกิารการช�าระเงนิภายใต้ก�ากบัตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนด
ได้อีกต่อไป หากฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัติามอาจได้รบัโทษทางปกครองหรอืโทษอาญาตามทีก่ฎหมายก�าหนด
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