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นายวรชัย  แสนสีระ
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ
 ปจัจบุนัการใช ้“บตัรเครดติ” หรอืทีม่กัจะเรยีกกนั 

โดยทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการว่า “เงินพลาสติก” 
ในสังคมไทยนั้น ได้กลายเป็นเครื่องมือบริการ 
ทางการเงินที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน 
ชีวิตประจำวันไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ 
เป็นนักธุรกิจ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุที่ 
มีความสะดวกในการใช้จ่ายและการพกพามีความปลอดภัยมากกว่าการมีเงินสดพกติดตัวเป็นจำนวน 
มาก ๆ โดยสามารถใช้ในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสด รวมทั้ง 
สามารถใช้เบิกถอนเงินสดโดยที่ไม่จำต้องมีเงินในบัญชี  และด้วยการจะได้เป็นเจ้าของบัตรเครดิตนั้น 
เปน็เรือ่งงา่ยมาก เงือ่นไขการอนมุตัวิงเงนิทำไดโ้ดยสะดวกและรวดเรว็ โดยไมต่อ้งมหีลกัทรพัยค์ำ้ประกนั 
ประกอบกับการมีวิธีส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแจกของกำนัลสำหรับผู้ที่ยื่นขอ 
อนุมัติ การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี การสะสมคะแนนเพ่ือแลกกับของรางวัล การเสนอรายการ 
คนืเงนิเมือ่มยีอดใชจ้า่ยผา่นบตัร หรอืจะเปน็การมอบสว่นลดในการซือ้สนิคา้ตามหา้งรา้นตา่ง ๆ  สิง่เหลา่นี ้
ล้วนแต่เป็นเหตุผลที่ทำให้มีจำนวนการใช้บัตรเครดิตหมุนเวียนในระบบการเงินเป็นเพิ่มมากขึ้น 

 จากการขยายตัวของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตดังกล่าว แม้จะมีส่วนกระตุ้นและช่วยให้ 
มเีงนิทนุหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิเพิม่ขึน้กต็าม แตอ่กีแงม่มุหนึง่กเ็ปน็ตน้ตอของปญัหาตา่ง ๆ  ตามมา 
อกีมากมายหลายประการเชน่กนั ทัง้ปญัหาหนีท้ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได้๑ (Non Performing Loans - NPLs) 
อันเนื่องมาจากการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยจนเกินความสามารถในการที่จะชำระหนี้คืนในอนาคต ปัญหา 
การตดิตามทวงหนีท้ีไ่มเ่ปน็ธรรม ปญัหาการฟอ้งรอ้งคดบีตัรเครดติ ปญัหาการเอารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภค   
ซึง่เปน็ผูถ้อืบตัร ไมว่า่จะเปน็เรือ่งอตัราดอกเบีย้ คา่ปรบั หรอืคา่ธรรมเนยีมทีส่งูเกนิสว่น ตลอดจนปญัหา 
อาชญากรรมบัตรเครดิตในหลาย ๆ รูปแบบ 

๑ พิจารณาจากยอดสินเชื่อคงค้างบัตรเครดิต ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นจำนวนถึง ๑๘๑,๓๘๔.๓๘ ล้านบาท.

(ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย).
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 ในดา้นกฎหมายนัน้ เมือ่ไดต้รวจสอบบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  
กลับไม่พบว่ามีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไว้ 
เป็นการเฉพาะ หากจะมีอยู่บ้างก็กระจัดกระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งมี 
ทั้งกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติและประกาศต่าง ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม 
พระราชบัญญัติ หรือประกาศของคณะปฏิวัติ เป็นต้น

๒. บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๑) ประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) กำหนดใหธ้นาคารพาณชิย ์

ถือปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิต๒

 มสีาระสำคญั คอื กำหนดมาตรการในการกำกบัดแูลธนาคารผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจบัตรเครดิตเพื่อลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจบัตรเครดิต เช่น การกำหนด 
คุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิต (ที่ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
หรอืไมต่ำ่กวา่ ๑๘๐,๐๐๐ บาทตอ่ป ีหรอืมเีงนิฝากในบญัชทีีเ่พยีงพอสำหรบัการชำระเงนิ 
ตามบัตร) การกำหนดจำนวนขั้นต่ำของการผ่อนชำระหนี้ (ที่ผู้ถือบัตรต้องชำระ 
ในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของยอดคงค้าง) และการกำหนดให้ธนาคาร 
ต้องจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงในการให้บริการบัตรเครดิตที่เหมาะสม (ด้วยการ 
จัดให้มีระบบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอมีบัตร เพื่อการอนุมัติและกำหนด 
วงเงินบัตรเครดิตตามระดับความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งต้องไม่เกิน ๕ เท่า 
ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน)

๑๒๔

๒ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ (ราชกิจจา 

นุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๓๕ ง ๒๕ มีนาคม 

๒๕๔๕), เรื่องดอกเบี้ย และค่าบริการที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ 

ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕), หนังสือเวียน ที่ ธปท. สนส (๒๑) ว. ๒๕๔๑/๒๕๔๕ เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการ 

ดำเนินงานที่เกี่ยวกับการให้บริการบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตาม 

พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

เพื่อความมั่นคงของระบบธนาคารและเศรษฐกิจของประเทศ.
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 และกำหนดหลกัเกณฑใ์นการกำกบัดแูลธนาคารผูป้ระกอบธรุกจิบตัรเครดติ 
ไมใ่หเ้รยีกเกบ็คา่บรกิารจากผูถ้อืบตัรไดโ้ดยอสิระ เชน่ การกำหนดเพดานอตัราดอกเบีย้ 
ในระหว่างผิดนัด หรือค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่าที่กำหนด ตลอดจนค่าบริการ 
หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ผู้ออกบัตรจะเรียกจากผู้ถือบัตร โดยเมื่อคิดรวมกันแล้ว 
ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ ๒๐ ตอ่ป ี(ทัง้นี ้ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมในการดำเนนิงานหรอืคา่บรกิาร 
ตามที่ ธปท.กำหนดหรืออนุญาต) รวมถึงการกำหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายในการให้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร ที่ผู้ออกบัตรจะเรียกเก็บจาก 
ผู้ถือบัตรได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนผ่านบัตร เป็นต้น 

 ๒) ประกาศธนาคารแหง่ประเทศไทย เรือ่ง การกำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สำหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต๓ 

  มีวัตถุประสงค์หลักในการออกมาตรการของรัฐเพ่ือกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ 
บัตรเครดิตของบริษัทเอกชน ที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non Bank) ซึ่งมีสาระสำคัญ 
ทีใ่กลเ้คยีงกบัประกาศฯ ทีใ่ชบ้งัคบักบัธนาคารพาณชิย ์แตต่า่งกนัตรงในกรณทีีป่ระกาศฯ 
ฉบับนี้ ไม่ได้กล่าวถึงมาตรการการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการบัตรเครดิต  
ในการให้บริการบัตรเครดิต รวมถึงระบบการติดตามการใช้จ่ายและการชำระหนี้ 
ของผู้ถือบัตรแต่ละราย เพื่อพิจารณาอนุมัติและกำหนดวงเงินบัตรเครดิตตามระดับ 
ความสามารถในการชำระหนี้ ดังเช่นกรณีของธนาคารพาณิชย์

  ข้อสังเกต : ประกาศฉบับนี้ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจนของ 
อำนาจตามกฎหมายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอ้างอิง เพื่อใช้อำนาจออกมาตรการ 
ควบคุมผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่เป็น Non Bank ในเมื่ออำนาจหน้าที่ตาม  
พ.ร.บ. ธนาคารแหง่ประเทศไทยฯ หรอื พ.ร.บ. ธนาคารพาณชิยฯ์ ไดก้ำหนดใหอ้ำนาจ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยในการเป็นธนาคารกลางของประเทศ รวมทั้งควบคุมดูแล 
กิจการของธนาคารพาณิชย์เป็นสำคัญ แต่เมื่อพิจารณาถึงธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งเป็น 
ธุรกิจทั่วไป มิใช่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์แล้ว จึงมีปัญหาว่าธนาคาร 
แห่งประเทศไทยสามารถออกกฎหมายมาบังคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
ซึ่งมิใช่ธนาคารพาณิชย์ได้หรือไม่

 แมจ้ะมกีารอา้งองิอำนาจตามประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง กจิการทีต่อ้ง 
ขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามข้อ ๕ แห่งประกาศคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๕๘ ข้อ ๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งสาระสำคัญของประกาศ 

๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๘ 

แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่  

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดให้การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต และกำหนดให้ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต.

๑๒๕
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ฉบับดังกล่าวส่วนหนึ่งได้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนด 
เงื่อนไขในการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต แต่ก็ยังมีข้อสงสัยในเรื่อง 
อำนาจของกระทรวงการคลงัทีจ่ะเขา้ไปควบคมุดแูลธรุกจิบตัรเครดติทีเ่ปน็ภาคเอกชน  
ซึ่งมิได้ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารพาณิชย์แต่อย่างใด

 ๓) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็น
ธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒, 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๔๔      

  มีสาระสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิต ได้ออกสัญญาสำเร็จรูปมาใช้กับบรรดาผู้ถือบัตร ทั้งในส่วนของรูปแบบ 
และเนือ้หา เพือ่แกป้ญัหาจากการทีผู่บ้รโิภคถกูเอารดัเอาเปรยีบเนือ่งจากอำนาจในการ 
ต่อรองที่น้อยกว่า อาทิ กำหนดให้สัญญาต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็น 
และอา่นไดช้ดัเจน มขีนาดของตวัอกัษรไมเ่ลก็กวา่ ๒ มลิลเิมตร การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข 
การใช้บัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย หรือข้อสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิต  กำหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และสัญญา 
ที่ทำกับผู้บริโภค ต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดที่เกิดจาก 
การผิดสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นต้น 

๔) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕๕

  มีสาระสำคัญ คือ การอนุญาตให้มีการจัดตั้งบริษัทข้อมูลเครดิต (ข้อมูล
ทางด้านการเงินที่เกี่ยวกับการสินเชื่อต่าง ๆ ทั้งการกู้ยืม การเช่าซื้อ การประกันภัย 
ประกันชีวิต ตลอดจนประวัติการขอกู้ยืมเงิน การได้รับอนุมัติเงินกู้ และการชำระหนี้) 
เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) ของลูกค้าให้กับ 
สถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบการทีส่มคัรใจเขา้เปน็สมาชกิเพือ่ประกอบการวเิคราะห ์

๑๒๖

๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๘๙ ง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ / เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง ๓๐ 

ธันวาคม ๒๕๔๒ / เล่ม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๕๖ ง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ตามลำดับ ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕ ทวิ 

แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑.
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๑๔ ก ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕.
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๑๒๗

และพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ การรับประกันภัย การรับประกันชีวิต และการ 
ออกบัตรเครดิต โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองเครดิตท่ีมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นประธาน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลและกำหนดขอบเขตการจัดเก็บข้อมูล 

  ข้อสังเกต : จุดอ่อนสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ ไม่มีมาตรการบังคับ 
ให้สถาบันการเงินทุกแห่งเข้าเป็นสมาชิกได้ จึงทำให้การอนุมัติหรือออกบัตรเครดิต 
ในปัจจุบัน ยังคงมีความหละหลวมอยู่มาก โดยเฉพาะกับบรรดาผู้ออกบัตรที่มิใช่ 
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งไม่ถูกควบคุมจาก ธปท. ในเรื่องดังกล่าว

 ๕) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๗๖

  มีสาระสำคัญในการกำหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
(ซึ่งหมายความรวมถึงบัตรเครดิตด้วย) อาทิ ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
ฐานทำหรือมีเครื่องมือสำหรับปลอม หรือสำหรับให้ได้ข้อมูลในการปลอม ฐานใช้ 
หรือมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยรู้ว่าเป็นของที่ทำปลอม และฐานใช้ 
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ เป็นต้น 

๓. สภาพปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้น 
 เมื่อพิจารณาถึงมาตรการของกฎหมายที่ เกี่ยวกับการกำกับดูแล 

การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในแต่ละฉบับดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะพบว่ายังมีเนื้อหา 
ที่ไม่ครอบคลุมและมาตรการบังคับใช้ที่ยังไม่เพียงพอในการที่จะแก้ไขสภาพปัญหา 
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่เผชิญอยู่หลายประการ อันเป็นเหตุผลสำคัญเพื่อเรียกร้อง 
และสนบัสนนุผลกัดนัใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยการกำกบัดแูลการประกอบธรุกจิบตัรเครดติ 
เป็นการเฉพาะขึ้นในประเทศไทย โดยสามารถจำแนกสภาพปัญหา ได้ดังนี้

 ประการแรก คือ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในการควบคุมดูแลผู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตโดยตรง ซึ่งแม้แต่ประกาศ ธปท.ที่ใช้บังคับกับธนาคาร 
พาณิชย์หรือบริษัทเอกชนที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ ก็ยังมีช่องว่างในอันที่จะดำรง 
ความยตุธิรรมใหเ้กดิขึน้กบัคูส่ญัญาบตัรเครดติอยา่งครบถว้น กลา่วคอื ไมไ่ดก้ำหนดสทิธ ิ
และหน้าที่หรือหลักเกณฑ์อันพึงปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับผู้ถือบัตรและผู้รับบัตร อาทิ  
สดัสว่นความรบัผดิสำหรบัผูถ้อืบตัรในกรณอีนัเกดิจากการทีม่กีารใชบ้ตัรของบคุคลอืน่ 
โดยไม่มีอำนาจ (บัตรหายหรือถูกขโมย) ทั้งก่อนหรือหลังแจ้งให้ผู้ออกบัตรทราบ  
หรือหน้าที่ของร้านค้าผู้รับบัตรที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของบัตรเครดิต 
และลายมือชื่อของผู้ถือบัตรก่อนรับบัตร เป็นต้น จะมีก็แต่เพียงมาตรการที่ใช้ 
ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเท่านั้น ซึ่งก็ยัง 

๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษที่ ๖๕ ก ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗.



ธุรกิจบัตรเครดิต 
กับมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒

ไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การจำกัดเฉพาะวงเงินที่จะให้แก่ผู้ถือบัตร 
แตล่ะรายทีต่อ้งไมเ่กนิ ๕ เทา่ของรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน แตก่ลบัไมม่หีลกัเกณฑก์ำกบั 
วา่แตล่ะคนมบีตัรเครดติไดจ้ำนวนทัง้หมดกีใ่บ ทำใหป้จัจบุนัผูถ้อืบตัรรายหนึง่สามารถ 
มบีตัรเครดติซำ้ซอ้นจากผูอ้อกบตัรหลายราย ซึง่บางรายมจีำนวนถงึ ๑๐ ใบ ในขณะที ่
ความสามารถในการชำระหนี้คงมีเพียงเท่าเดิม 

 ประการทีส่อง คอื ทีผ่า่นมาอำนาจตามกฎหมายในการกำหนดมาตรการ 
เพื่อควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของ ธปท. ยังไม่มีความชัดเจน  
โดยเฉพาะอำนาจในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่ธนาคาร 
พาณิชย์๗ (Non Bank) อันเนื่องมาจากลักษณะของธุรกิจบัตรเครดิตนั้น มิใช่ธุรกิจ 
การธนาคารพาณชิย ์ที ่ธปท.จะอาศยัอำนาจตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณชิย ์ฯ เขา้ไป
กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมได้ (ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อสังเกต ท้ายประกาศ ธปท.เรื่อง 
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สำหรับ 
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์) ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ  ท่ีกำหนดไว้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่ีมิใช่ธนาคารพาณิชย์  
โดยเฉพาะมาตรการในการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียม  
ที่บริษัทเอกชนเหล่านี้ยังคงเก็บอัตราดอกเบี้ยจากผู้ถือบัตรที่สูงเกินกว่าอัตราเพดาน 
ที่ ธปท. กำหนดเป็นจำนวนมาก ด้วยวิธีการหลีกเลี่ยงการเรียกค่าดอกเบี้ย ไปเป็น 
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แต่เมื่อรวมกันแล้ว บางรายสูงถึงร้อยละ ๖๐ ต่อปี 

 ประการทีส่าม คอื การทีเ่นือ้หาของประกาศ ธปท. ทีใ่ชส้ำหรบัผูป้ระกอบการ 
บัตรเครดิตซ่ึงมิใช่ธนาคารพาณิชย์  ไม่ได้มีมาตรการจัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง 
ในการให้บริการบัตรเครดิต ด้วยการจัดให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอบัตรที่ถูกต้อง 
และครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติและการกำหนดวงเงินบัตรเครดิต 

  ๗ การธนาคารพาณิชย์ หมายถึง การประกอบธุรกิจรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอัน

กำหนดไว้ และใช้ประโยชน์เงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เช่น ให้สินเชื่อ ซื้อขายลดตั๋วเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด 

ซื้อขายเงินปริวรรตต่างประเทศ เป็นต้น. 

๑๒๘
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ทีเ่หมาะสม ดงัเชน่ประกาศ ธปท. ทีใ่ชบ้งัคบักบัธนาคารพาณชิย ์ทำใหบ้รษิทัเอกชน 
ผู้ออกบัตรเหล่านี้ไม่ให้ความสำคัญต่อการสมัครเพื่อเข้าเป็นสมาชิกศูนย์ข้อมูลเครดิต  
ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตฯ จนส่งผลให้เกิดหนี้สูญหรือหนี้  
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มสะสมของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในภาพรวมทั้งระบบ

 ประการที่สี่ คือ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจ 
บตัรเครดติเปน็ธรุกจิทีค่วบคมุสญัญา ใหอ้ำนาจแกค่ณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญาในดา้น 
ความเกี่ยวข้องที่มีต่อธุรกิจบัตรเครดิต เฉพาะในเรื่องการควบคุมสัญญาเท่านั้น  
โดยไม่ได้กล่าวถึงอำนาจในการที่จะเข้าไปมีส่วนกำกับดูแลหรือควบคุมเพื่อมิให้ 
บรรดาผูอ้อกบตัรคดิใชว้ธิกีาร หรอืกลยทุธเ์พือ่เอาประโยชนจ์ากผูบ้รโิภคหรอืผูถ้อืบตัร 
ในทางที่ไม่ชอบด้วย ทำให้ผู้ถือบัตรซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ออกบัตรจำนวนมาก  
จำตอ้งเขา้รอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ซึง่กม็ภีาระงานในการคุม้ครอง 
ผู้บริโภคหลายด้าน อันเป็นการยากที่จะดูแลปัญหาให้ได้อย่างทั่วถึง

 ประการสุดท้าย คือ กฎหมายและประกาศต่างๆ ที่มีผลใช้บังคับ 
และมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตในปัจจุบันมีหลายฉบับ จึงส่งผลต่อ 
ความคล่องตัวและด้อยประสิทธิภาพในการบังคับใช้ และการปฏิบัติตาม กล่าวคือ  
เมื่อเกิดกรณีพิพาทหรือปัญหาข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ก็จะมีการนำกฎหมายที่มีอยู่ 
กระจัดกระจายมาปรับใช้ บางกรณีก็ใช้วิธีการเทียบเคียงจากประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา หรือแม้แต่กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง 
ผู้บริโภค ทั้งที่กฎหมายแต่ละฉบับต่างมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งบังคับใช้แตกต่างกัน 
ออกไป อาจส่งผลให้ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกิดความสับสนและอาจเกิดความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติหน้าที่ได้ง่าย

๔. บทสรุป
 ดว้ยสภาพปญัหาทางกฎหมายตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ ไมว่า่จะเปน็กรณขีอง 

การขาดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิต 
ทุกฝ่ายโดยตรง  ความไม่ชัดเจนในอำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการ 
กำกับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ การให้ความคุ้มครอง 
ผู้ถือบัตรซึ่งเป็นผู้บริโภค ตลอดจนความคล่องตัวและการด้อยประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามของผู้บริโภค รวมทั้งสภาพปัญหาในด้านอื่น ๆ 
ที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปในสังคม  

 ดังนั้น การตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับเป็นการเฉพาะสำหรับธุรกิจ 
บัตรเครดิตในประเทศไทย จึงมีความจำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาในด้านอื่น ๆ ที่จะตามมาในอนาคต 

๑๒๙



ธุรกิจบัตรเครดิต 
กับมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่

จุลนิติ ก.ย.-ต.ค. ๕๒
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