มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงิน
ตามพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

ดังนั้น เพื่อใหสังคมไดรับทราบถึงหลักการและสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ คอลัมน
“มุมสะทอนความคิดนิตบิ ญ
ั ญัต”ิ จึงใครขอเสนอบทความ เรือ่ ง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
ดูแลระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงิน ตามพระราชบัญญัตริ ะบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐”
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้
๑. บทนิยามที่สําคัญ
(๑) “ระบบการชําระเงิน” หมายความวา ระบบหรือกระบวนการจัดการอืน่ ใด เพือ่ การโอนเงิน
การหักบัญชี หรือการชําระดุล
(๒) “ระบบการชําระเงินทีม่ คี วามสําคัญ” หมายความวา ระบบการชําระเงินทีม่ คี วามสําคัญ
ตอความมั่นคงหรือเสถียรภาพของระบบการชําระเงิน ระบบสถาบันการเงิน หรือระบบการเงิน
ของประเทศ
(๓) “ระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ” หมายความวา ระบบการชําระเงินที่จะตอง
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือไดรับการขึ้นทะเบียนจาก ธปท. แลวแตกรณี
(๔) “บริการการชําระเงิน” หมายความวา การใหบริการสื่อการชําระเงิน หรือชองทาง
การชําระเงินใด ๆ ไมวา จะมีรปู รางหรือไมมรี ปู ราง เพือ่ ชําระคาสินคาหรือคาบริการ หรือใชเพือ่ การโอนเงิน
หรือการทําธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ
(๕) “บริการการชําระเงินภายใตการกํากับ” หมายความวา บริการการชําระเงินที่จะตอง
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือไดรับการขึ้นทะเบียนจาก ธปท. แลวแตกรณี
(๖) “สมาชิก” หมายความวา ผูใชบริการที่ยินยอมผูกพันตามหลักเกณฑในการใชบริการ
ระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ
(๗) “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๘) “ธปท.” หมายความวา ธนาคารแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยธนาคาร
แหงประเทศไทย
(๙) “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ทัง้ นี้ กฎหมายไดกาํ หนดใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
๒. การกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชําระเงินและบริการ
การชําระเงิน โดยแบงออกเปน ๖ หมวด ดังนี้
หมวด ๑ ระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ
๑) ลักษณะของระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ
กฎหมายไดกําหนดใหระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ ตองมีลักษณะเปนระบบ
การชําระเงินทีเ่ ปนโครงสรางพืน้ ฐานหลักของประเทศ ซึง่ หากเกิดปญหาหรือการหยุดชะงักอาจสงผล
กระทบตอสมาชิกในระบบอยางตอเนือ่ งเปนวงกวาง และเปนระบบการชําระเงินทีร่ องรับการโอนเงิน
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มูลคาสูง หรือที่ใชสําหรับการหักบัญชีหรือการชําระดุลระหวางสมาชิกรวมถึงระบบการชําระเงิน
ที่ ธปท. จัดตัง้ และดําเนินการ หรือระบบการชําระเงินอืน่ ใดทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของ ธปท. เปนระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ
๒) การกํากับดูแลระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ
กฎหมายไดกําหนดให ธปท. มีหนาที่กํากับดูแลระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ
เพื่อใหระบบมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยใหมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ
เกีย่ วกับกระบวนการในการปฏิบตั งิ านของระบบ รวมถึงหลักเกณฑและ
เงือ่ นไขเกีย่ วกับผลสมบูรณของการโอนเงิน หลักเกณฑในการรับสมาชิก
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูใหบริการระบบการชําระเงิน
ที่มีความสําคัญและสมาชิก มาตรการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ของระบบ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การจัดการ
กรณีฉุกเฉิน และเรื่องอื่นใดตามที่ ธปท. ประกาศกําหนด
๓) การรับรองความมีผลสมบูรณของระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญในกรณีที่ศาล
มีคําสั่งรับคํารองขอใหฟนฟูกิจการหรือมีคําสั่งพิทักษทรัพยของสมาชิก
กฎหมายกําหนดใหเมื่อสมาชิกรายใดยื่นคํารองหรือถูกรองขอตอศาลใหฟนฟูกิจการและ
ศาลมีคาํ สัง่ รับคํารองขอใหฟน ฟูกจิ การ ถูกฟองลมละลาย หรือถูกศาลสัง่ พิทกั ษทรัพย ใหสมาชิกรายนัน้
แจงให ธปท. และผูใหบริการของระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญทราบโดยทันทีตามวิธีการที่ ธปท.
ประกาศกําหนด และในกรณีทศ่ี าลมีคาํ สัง่ รับคํารองขอใหฟน ฟูกจิ การหรือมีคาํ สัง่ พิทกั ษทรัพยของสมาชิก
ใหการโอนเงิน การชําระดุล หรือการหักบัญชีของสมาชิกผานระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ
ทีไ่ ดดาํ เนินการกอนเวลาทีศ่ าลมีคาํ สัง่ สามารถดําเนินการไดตอ ไปจนเสร็จสิน้ ตามหลักเกณฑของระบบ
แตไมเกินสิ้นวันของวันที่ศาลมีคําสั่งนั้น และมีผลสมบูรณไมสามารถเพิกถอน กลับรายการแกไข
หยุด หรือระงับได
หมวด ๒ ระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ
๑) ลักษณะของระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ
กฎหมายไดกาํ หนดใหรฐั มนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. มีอาํ นาจประกาศกําหนดใหระบบ
การชําระเงินที่มีลักษณะดังตอไปนี้ เปนระบบการชําระเงินภายใตการกํากับที่ตองขออนุญาต
(๑) ระบบการชําระเงินที่เปนศูนยกลางหรือเครือขายระหวางผูใชบริการของระบบ
เพื่อรองรับการโอนเงิน การหักบัญชี หรือการชําระดุล เชน ระบบโอนเงินรายยอยระหวางผูใชบริการ
ของระบบ ระบบเครือขายบัตร ระบบการชําระดุล หรือ
(๒) ระบบการชําระเงินอื่นใดที่อาจสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ ความเชื่อมั่น
ของสาธารณชน หรือเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการชําระเงิน
นอกจากนี้กฎหมายยังไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. มีอํานาจประกาศ
กําหนดใหระบบการชําระเงินภายใตการกํากับตาม (๑) ที่เปนระบบการชําระเงินที่เปนนวัตกรรม
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงิน
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ซึ่งนําเทคโนโลยีใหมมาใชและอยูระหวางการทดสอบการใหบริการ หรือระบบการชําระเงินที่มี
ผูใชบริการของระบบในวงจํากัดโดยไมสงผลกระทบตอระบบการชําระเงินหรือประโยชนสาธารณะ
ในวงกวางเปนระบบการชําระเงินภายใตการกํากับที่จะตองขึ้นทะเบียนกับ ธปท.
๒) การกํากับดูแลระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ
กฎหมายไดกาํ หนดใหในการประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใตการกํากับจะกระทํา
ไดเฉพาะนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ ธปท.
ประกาศกําหนด โดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. หรือไดรับการขึ้นทะเบียน
จาก ธปท. โดยในการอนุญาตหรือขึน้ ทะเบียน รัฐมนตรี หรือ ธปท. จะกําหนดเงือ่ นไขตามทีเ่ ห็นสมควร
ก็ได แลวแตกรณี ทัง้ นี้ การขออนุญาต การอนุญาต และการขึน้ ทะเบียน ตลอดจนการเสียคาธรรมเนียม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่ ธปท. ประกาศกําหนด รวมถึงไดกําหนดลักษณะ
ตองหามของกรรมการหรือผูซ งึ่ มีอาํ นาจจัดการของผูไ ดรบั อนุญาตหรือขึน้ ทะเบียนใหประกอบธุรกิจ
ระบบการชําระเงินภายใตการกํากับ เชน อยูในระหวางถูกพิทักษทรัพย หรือเปนบุคคลลมละลายหรือ
เคยเปนบุคคลลมละลายและยังไมพน กําหนด ๒ ปนบั แตวนั ทีม่ คี าํ สัง่ ยกเลิกการลมละลายหรือปลดจาก
ลมละลาย เปนบุคคลวิกลจริต คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือเคยเปน
ผูตองพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารบริษัทมหาชนจํากัดเพราะเหตุมีลักษณะที่แสดงถึง
การขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนตน
นอกจากนี้ ในกรณีทผี่ ปู ระกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใตการกํากับซึง่ ประสงคจะเลิก
ประกอบธุรกิจ กฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการแจงเลิกประกอบธุรกิจตอ ธปท. ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ธปท. ประกาศกําหนด โดยที่ภายหลังไดรับแจงจนถึงวันเลิกประกอบธุรกิจ
ให ธปท. มีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของ
ผูใชบริการก็ได แตสําหรับในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนั้นเปนผูประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน
ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให ธปท. เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต และรัฐมนตรี
จะกําหนดเงื่อนไขใหตองปฏิบัติดวยก็ได
หมวด ๓ บริการการชําระเงินภายใตการกํากับ
๑) ลักษณะของบริการการชําระเงินภายใตการกํากับ
กฎหมายไดกาํ หนดใหรฐั มนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. มีอาํ นาจประกาศกําหนดใหบริการ
การชําระเงินดังตอไปนี้ เปนบริการการชําระเงินภายใตการกํากับที่ตองขออนุญาต
(๑) การใหบริการบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม
(๒) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส
(๓) การใหบริการรับชําระเงินดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสแทนผูข ายสินคาหรือผูใ หบริการ
หรือเจาหนี้
(๔) การใหบริการการชําระเงินอื่นใดที่อาจสงผลกระทบตอระบบการเงิน หรือประโยชน
สาธารณะ
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นอกจากนี้กฎหมายยังไดกําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. มีอํานาจประกาศ
กําหนดใหบริการการชําระเงินภายใตการกํากับที่เปนบริการการชําระเงินที่ใหบริการลูกคาในวงจํากัด
โดยไมสง ผลกระทบตอระบบการชําระเงินหรือประโยชนสาธารณะในวงกวาง เปนบริการการชําระเงิน
ภายใตการกํากับที่จะตองขึ้นทะเบียนกับ ธปท.
๒) การกํากับดูแลบริการการชําระเงินภายใตการกํากับ
กฎหมายไดกาํ หนดในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใตการกํากับจะกระทําได
เฉพาะนิตบิ คุ คลประเภทบริษทั จํากัด บริษทั มหาชนจํากัด หรือนิตบิ คุ คลอืน่ ตามที่ ธปท. ประกาศกําหนด
โดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. หรือไดรับการ
ขึ้นทะเบียนจาก ธปท. โดยการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนรัฐมนตรี หรือ ธปท.
จะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได ทั้งนี้ การขออนุญาต การอนุญาต
และการขึ้นทะเบียน ตลอดจนการเสียคาธรรมเนียมใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่ ธปท. ประกาศกําหนด รวมถึงไดกําหนดลักษณะ
ตองหามของกรรมการหรือผูซ งึ่ มีอาํ นาจจัดการของผูไ ดรบั อนุญาตหรือขึน้ ทะเบียนใหประกอบธุรกิจ
บริการการชําระเงินภายใตการกํากับ โดยใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะตองหามของ
กรรมการหรือผูซ ง่ึ มีอาํ นาจจัดการของผูไ ดรบั อนุญาตหรือขึน้ ทะเบียนใหประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน
ภายใตการกํากับมาใชบังคับโดยอนุโลม
โดยกฎหมายไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินซึ่งมีการรับเงินลวงหนา
จากผูใ ชบริการตองจัดทําบัญชีเงินรับลวงหนาของผูใ ชบริการแยกแตละราย และตองเก็บรักษาเงิน
รับลวงหนาแยกออกจากทรัพยสินของตน โดยไมอาจนําไปใชเพื่อการอื่นใดได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่ ธปท. ประกาศกําหนด และใหถือวาเงินรับลวงหนายังคงเปนทรัพยสินของผูใชบริการ แตหาก
มีดอกผลเกิดขึ้นใหดอกผลนั้นตกเปนทรัพยสินของผูประกอบธุรกิจ
นอกจากนี้ ในกรณีทผ่ี ปู ระกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใตการกํากับทีป่ ระสงคจะเลิก
ประกอบธุรกิจ กฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการแจงเลิกประกอบธุรกิจตอ ธปท. ตามหลักเกณฑ
วิธกี าร และเงือ่ นไขที่ ธปท. ประกาศกําหนด โดยภายหลังไดรบั แจงจนถึงวันเลิกประกอบธุรกิจ ให ธปท.
มีอํานาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจตองปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด เพื่อคุมครองประโยชนของผูใชบริการก็ได
และในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจนั้นเปนผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ให ธปท. เสนอความเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ญ าต และรั ฐ มนตรี จ ะกํ า หนดเงื่ อ นไข
ใหตองปฏิบัติดวยก็ได
๓) การใหความคุมครองเงินรับลวงหนาของผูใชบริการในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจบริการ
การชําระเงินถูกสัง่ ระงับการดําเนินกิจการ มีการรองขอใหฟน ฟูกจิ การ ถูกฟองใหลม ละลาย ถูกศาล
สั่งพิทักษทรัพย
เมือ่ ผูป ระกอบธุรกิจบริการการชําระเงินถูกสัง่ ระงับการดําเนินกิจการทัง้ หมดหรือบางสวน
ตามกฎหมายนี้ห รือกฎหมายอื่น มีการรองขอใหฟนฟูกิจการ ถูกฟองใหลมละลาย หรือ ถูกศาล
สัง่ พิทกั ษทรัพยกฎหมายกําหนดใหผปู ระกอบธุรกิจดังกลาวแจงให ธปท. ทราบทันที ตามวิธกี ารที่ ธปท.
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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงิน
ตามพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกําหนด และใหเงินรับลวงหนาที่อยูในความครอบครองของผูประกอบธุรกิจดังกลาว
ไดรับการคุมครองโดยไมถือเปนทรัพยสินที่อยูภายใตการหามจําหนาย จาย หรือโอน ตามคําสั่ง
อันชอบดวยกฎหมาย
๔) การใหความคุมครองเงินรับลวงหนาของผูใชบริการในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจบริการ
การชําระเงินตกเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย
เมื่อผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินตกเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือถูกศาล
สัง่ พิทกั ษทรัพยใหเงินรับลวงหนาทีอ่ ยูใ นการครอบครองของผูป ระกอบธุรกิจดังกลาวไดรบั การคุม ครอง
โดยไมถือเปนทรัพยสินที่อยูภายใตการยึดหรืออายัดในคดีแพง หรือเปนทรัพยสินที่อาจแบงแกเจาหนี้
ในคดีลมละลาย และในกรณีทผี่ ปู ระกอบธุรกิจดังกลาวถูกศาลสัง่ พิทกั ษทรัพย ใหเจาพนักงานพิทกั ษ
ทรัพยและ ธปท. เปนผูมีอํานาจดําเนินการจัดการเงินรับลวงหนาหรือจะมอบอํานาจใหบุคคลใด
ดําเนินการแทนก็ได โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ ธปท. ประกาศกําหนด ดังตอไปนี้
(๑) รวบรวมเงินรับลวงหนาและจัดสรรเงินดังกลาวคืนใหแกผูใชบริการ
(๒) โอนบัญชีและเงินรับลวงหนาไปใหผูประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินรายอื่น
(๓) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหการจัดการเงินรับลวงหนาเสร็จสิ้นไป
ทั้งนี้ ในการจัดการเงินรับลวงหนาดังกลาว ใหผูใชบริการซึ่งไมมีประโยชนเกี่ยวของกับ
ผูประกอบธุรกิจดังกลาวในลักษณะตามที่ ธปท. ประกาศกําหนด มีสิทธิไดรับจัดสรรเงินคืนกอน
และเมื่อไดมีการจัดสรรเงินรับลวงหนาแลว หากผูใชบริการไดรับเงินคืนไมครบจํานวน ใหผูใชบริการ
ดังกลาวมีสทิ ธิขอรับชําระหนีส้ าํ หรับจํานวนทีย่ งั ขาดอยูใ นคดีลม ละลายของผูป ระกอบธุรกิจดังกลาวได
โดยตองยื่นขอรับชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยลมละลาย
หมวด ๔ การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการแกไขฐานะหรือการดําเนินงาน
๑) การกํากับดูแล การตรวจสอบ
กฎหมายไดกําหนดให ธปท. มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑการใหบริการระบบ
การชําระเงินภายใตการกํากับและบริการชําระเงินภายใตการกํากับ ในเรือ่ งการดูแลฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การบริหาร
จัดการความเสีย่ ง การเปดเผยขอมูลเกีย่ วกับการใหบริการ การใชบริการจากบุคคลภายนอก การเก็บรักษา
และการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใ ชบริการ การตรวจสอบและรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบ
การคุม ครองผูใ ชบริการ การจัดทําบัญชี การสงงบแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานตอ ธปท.
การเก็บรักษาเงินสําหรับบริการการชําระเงินภายใตการกํากับ หรือเรือ่ งอืน่ ใดเพือ่ ประโยชนในการดูแล
ความมัน่ คง ความปลอดภัยของระบบการชําระเงิน การคุม ครองผูใ ชบริการ หรือการสงเสริมการใชบริการ
และการพัฒนาระบบการชําระเงิน
นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจจัดเก็บขอมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือ
หลักฐานอืน่ อันเกีย่ วกับกิจการ สินทรัพย และหนีส้ นิ เพือ่ ประโยชนในการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ
ที่ ธปท. ประกาศกําหนด และ ธปท. อาจกําหนดใหผปู ระกอบธุรกิจสงงบการเงิน รายงาน หรือขอมูล
ไมวา ในรูปสือ่ ใด ๆ หรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเปนครัง้ คราว รวมทัง้ ใหชแี้ จงเพือ่ อธิบาย
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หรือขยายความรายงานหรือขอมูล หรือเอกสารนั้นดวยก็ไดและอาจมีคําสั่งใหผูประกอบธุรกิจ
จัดใหกรรมการ ผูจ ดั การ พนักงาน หรือลูกจางของผูป ระกอบธุรกิจ มาใหถอ ยคํา แสดงขอมูล บัญชี
เอกสารและหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดได โดยงบการเงิน
รายงาน ขอมูล บัญชี เอกสาร หรือคําชี้แจงที่สงหรือแสดงดังกลาว ผูประกอบธุรกิจตองทําใหครบถวน
และตรงตอความเปนจริง และในกรณีท่ี ธปท. เห็นวามีขอมูลไมครบถวนหรือมีขอความคลุมเครือ
ไมชัดเจน หรือในกรณีที่ ธปท. เห็นวาจําเปนหรือสมควร ให ธปท. มีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีหรือ
ผูชํานาญการเฉพาะดานเพื่อดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลให ธปท. ทราบ โดยใหผูประกอบ
ธุรกิจนั้นเปนผูรับภาระคาใชจาย
รวมถึงไดกาํ หนดให ธปท. มีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงาน ธปท. เปนผูต รวจการเพือ่ ตรวจสอบ
กิจการ สินทรัพย และหนีส้ นิ ของผูป ระกอบธุรกิจเปนการทัว่ ไปหรือเปนการเฉพาะก็ได โดยใหผตู รวจการ
มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด เชน อํานาจหนาที่ในการสั่งใหกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน ลูกจาง
ของผูป ระกอบธุรกิจ และผูร วบรวมหรือประมวลขอมูลของผูป ระกอบธุรกิจดวยระบบคอมพิวเตอร
หรือดวยอุปกรณอื่นใด มาใหถอยคําเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย และหนี้สินของผูประกอบธุรกิจ
สงสําเนาหรือแสดงขอมูล บัญชี เอกสาร ดวงตรา หรือหลักฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
หรืออํานาจหนาทีใ่ นการเขาไปในสถานทีป่ ระกอบธุรกิจของผูป ระกอบธุรกิจ
เพื่ อ ตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ข องผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ ให เ ป น ไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ อํ า นาจหน า ที่ ใ นการยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย สิ น
หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนตน
โดยในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องผูต รวจการ กฎหมายกําหนดใหผตู รวจการมีอาํ นาจมอบหมาย
ใหบุคคลใดเปนผูชวยผูตรวจการเพื่อทําหนาที่ชวยเหลือตนในการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการได และ
ใหผตู รวจการตองแสดงบัตรประจําตัวที่ ธปท. เปนผูอ อกแกบคุ คลทีเ่ กีย่ วของทุกครัง้ ในการปฏิบตั หิ นาที่
โดยใหผูตรวจการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๒) การแกไขฐานะหรือการดําเนินงาน
กฎหมายไดกําหนดมาตรการในการแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจ
ไวหลายกรณี ดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจไมประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบธุรกิจตามหลักเกณฑ
ที่ ธปท. ประกาศกําหนด กฎหมายกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตหรือ ธปท.
มีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของผูประกอบธุรกิจนั้นได แลวแตกรณี และ ธปท. มีอํานาจสั่ง
ใหผูประกอบธุรกิจที่หยุดประกอบธุรกิจนั้นตองปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของ
ผูใชบริการดวยก็ได
(๒) ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกประชาชน หรือฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบตั ิตามหลักเกณฑท่ี ธปท. ประกาศกําหนด
กฎหมายกําหนดให ธปท. อาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจนั้นแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด
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และหากเปนผูป ระกอบธุรกิจทีไ่ ดรบั อนุญาต ให ธปท. รายงานใหรฐั มนตรีทราบดวย หากผูป ระกอบธุรกิจ
ไมดําเนินการ ธปท. อาจสั่งใหระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวนเปนการชั่วคราวภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดเพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตอง และในกรณีที่เปนธุรกิจที่ไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี ให ธปท. รายงานใหรัฐมนตรีทราบดวย ทั้งนี้ หากผูประกอบธุรกิจยังคงฝาฝนไมดําเนินการ
หรือกระทําความผิดซํ้าอีก ธปท. อาจเสนอใหรัฐมนตรีพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต หรือ ธปท.
มีคําสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน แลวแตกรณี โดย ธปท. หรือรัฐมนตรีอาจสั่งใหผูประกอบธุรกิจนั้น
ตองปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด เพื่อคุมครองประโยชนของผูใชบริการกอนก็ได
นอกจากนีใ้ นกรณีที่ ธปท. เห็นวา ผูป ระกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงาน
ทีอ่ าจกอนใหเกิดความเสียหายแกประชาชน หรือฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑที่ ธปท.
ประกาศกําหนดซึ่งจะสงผลกระทบตอประชาชนหรือระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ
อยางรายแรง ใหรฐั มนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. มีอาํ นาจสัง่ เพิกถอนการขึน้ ทะเบียนของผูป ระกอบธุรกิจได
แลวแตกรณี
(๓) กําหนดใหรฐั มนตรีโดยคําแนะนําของ ธปท. มีอาํ นาจประกาศหามการทําธุรกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงินกับผูซึ่งประกอบธุรกิจที่ไมไดรับอนุญาตหรือ
ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๕ การอุทธรณ
กฎหมายไดกาํ หนดใหผรู บั คําสัง่ ทีไ่ มเห็นดวยกับคําสัง่ เกีย่ วกับการอนุญาตหรือขึน้ ทะเบียน
การประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใตการกํากับตามมาตรา ๑๓ คําสั่งเกี่ยวกับการแจงเลิก
ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใตการกํากับตามมาตรา ๑๕ คําสั่งเกี่ยวกับการอนุญาตหรือ
ขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใตการกํากับตามมาตรา ๑๗ คําสั่งเกี่ยวกับ
การแจงเลิกประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใตการกํากับตามมาตรา ๒๓ คําสั่งเกี่ยวกับการ
เพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนของผูประกอบธุรกิจที่ไมประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบ
ธุรกิจตามมาตรา ๓๑ หรือคําสั่งเกี่ยวกับการแกไขฐานะหรือการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจ
ทีไ่ ดรบั อนุญาตหรือขึน้ ทะเบียนตามกฎหมายตามมาตรา ๓๒ ใหมสี ทิ ธิอทุ ธรณตอ บุคคลดังตอไปนีไ้ ด
(๑) ในกรณี ธปท. เปนผูออกคําสั่ง ใหอุทธรณตอรัฐมนตรี
(๒) ในกรณีรัฐมนตรีเปนผูออกคําสั่ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
ทัง้ นี้ กฎหมายใหนาํ กฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองมาใชบงั คับกับการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
หมวด ๖ บทกําหนดโทษ
กฎหมายไดกําหนดโทษสําหรับผูที่กระทําการฝาฝน โดยกําหนดโทษทางปกครองและ
โทษทางอาญา แลวแตกรณี ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะความรายแรงของการกระทําความผิด ดังนี้
ในสวนการกระทําความผิดทีม่ โี ทษทางปกครองนัน้ กฎหมายไดกาํ หนดใหมี “คณะกรรมการ
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พิจารณาโทษปรับทางปกครอง” ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
ผู้แทน ธปท. และผู้แทนส�ำนักงานอัยการสูงสุดเป็นกรรมการ โดยให้ ธปท. แต่งตั้งพนักงาน ธปท.
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ ในการพิจารณาโทษปรับทางปกครอง คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับ
ทางปกครองต้องค�ำนึงถึงพฤติกรรมแห่งการกระท�ำ ความเสียหายที่เกิดจากการกระท�ำนั้น ตลอดจน
ความหนักเบาของโทษที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ และในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช� ำระ
ค่าปรับทางปกครอง ให้น�ำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับ และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการบังคับตามค�ำสั่ง หรือมี
แต่ไม่สามารถด�ำเนินการบังคับทางปกครองได้ ให้ ธปท. มีอ�ำนาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับ
ช�ำระค่าปรับ โดยการกระท�ำความผิดที่มีโทษปรับทางตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เช่น ในกรณี
ที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจระบบการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับ หรือประกอบ
ธุรกิจบริการการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
หรือค�ำสัง่ ทีก่ ำ� หนดตามมาตรา 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�ำหรับการกระท�ำความผิดทีม่ โี ทษทางอาญา เช่น การก�ำหนดความผิดส�ำหรับผูท้ ปี่ ระกอบ
ธุรกิจระบบการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับโดยมิได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ และผูป้ ระกอบธุรกิจระบบการช�ำระเงิน
ภายใต้การก�ำกับโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๓ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๒ ปีถึง ๑๐ ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ หรือการก�ำหนดความผิดส�ำหรับ
ผู้ที่ประกอบธุรกิจบริการการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับโดยมิได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๗ ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และผู้ประกอบธุรกิจบริการ
การช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๒ ปี
ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ เป็นต้น
บทส่งท้าย
กล่าวโดยสรุปจะพิจารณาเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติระบบการช�ำระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้
ได้ก�ำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลระบบการช�ำระเงินและบริการการช�ำระเงิน โดยมีสาระส�ำคัญ
๕ ประการ ดังนี้
ประการแรก การก�ำหนดรูปแบบของระบบการช�ำระเงินและบริการการช�ำระเงินทีอ่ ยูภ่ ายใต้
บังคับของกฎหมายให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของการประกอบธุรกิจ อันได้แก่
ระบบการช�ำระเงินที่มีความส�ำคัญ ระบบการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับ และบริการการช�ำระเงิน
ภายใต้การก�ำกับ
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ประการที่สอง การก�ำหนดมาตรการรับรองความมีผลสมบูรณ์ของระบบการช�ำระเงิน                      
ทีม่ คี วามส�ำคัญในกรณีทศี่ าลมีคำ� สัง่ รับค�ำร้องขอให้ฟน้ื ฟูกจิ การหรือมีคำ� สัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์ของสมาชิก
ในระบบ
ประการทีส่ าม  การก�ำหนดมาตรการในการให้ความคุม้ ครองเงินรับล่วงหน้าของผูใ้ ช้บริการ
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช�ำระเงินถูกสั่งระงับการด�ำเนินกิจการ มีการร้องขอให้ฟื้นฟู
กิจการ ถูกฟ้องให้ล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือตกเป็นลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
ประการที่สี่ การก�ำหนดมาตรการในการก�ำกับดูแล การตรวจสอบ และการแก้ไขฐานะ                  
หรือการด�ำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
ประการสุดท้าย  การก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับผูท้ กี่ ระท�ำการฝ่าฝืนกฎหมายโดยก�ำหนดโทษ
ทางปกครองและโทษทางอาญาซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะความร้ายแรงของการกระท�ำความผิด
ดังนัน้ เมือ่ พระราชบัญญัตฉิ บับนีม้ ผี ลใช้บงั คับแล้ว บุคคลผูท้ ปี่ ระกอบธุรกิจระบบการช�ำระเงิน
ที่มีความส�ำคัญ ก็ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการในการปฏิบัติงาน
ของระบบ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกีย่ วกับผลสมบูรณ์ของการโอนเงิน หลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการระบบการช�ำระเงินที่มีความส�ำคัญและสมาชิก
มาตรการบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
การจัดการกรณีฉุกเฉิน และเรื่องอื่นใดตามที่ ธปท. ประกาศก�ำหนด
ในส่วนผูท้ ปี่ ระกอบธุรกิจระบบการช�ำระเงินทีภ่ ายใต้กำ� กับ ก็จะต้องได้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรี
หรือได้รบั การขึน้ ทะเบียนจาก ธปท. แล้วแต่กรณี และหากประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจระบบการช�ำระเงิน
ภายใต้การก�ำกับก็ต้องแจ้ง ธปท. เพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต
ส�ำหรับผูท้ ปี่ ระกอบธุรกิจบริการการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับ เช่น การให้บริการบัตรเครดิต
บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการรับช�ำระเงินด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ก็จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก ธปท.
แล้วแต่กรณี และหากประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจบริการการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับก็ตอ้ งแจ้ง ธปท.
เพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ เมือ่ รัฐมนตรีได้ประกาศก�ำหนดระบบการช�ำระเงินหรือบริการการช�ำระเงินใดให้อยู่
ภายใต้การก�ำกับแล้ว ผู้ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในวันที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดและเป็นกิจการระบบ
การช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับหรือบริการการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด
ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ก็ต้องยื่นค�ำขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียน แล้วแต่กรณี ต่อ ธปท.
ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถประกอบกิจการ
ระบบการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับหรือบริการการช�ำระเงินภายใต้กำ� กับตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศก�ำหนด
ได้อกี ต่อไป หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามอาจได้รบั โทษทางปกครองหรือโทษอาญาตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
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มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflf lection

ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลและเนื้อหาสาระของกฎหมายดังกล่าว นั้น
ผู ้ ส นใจสามารถสื บ ค้ น ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ร าชกิ จ จานุ เ บกษา  และสามารถติ ด ตามความเคลื่ อ นไหว
ในการตรากฎหมายของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ รวมทัง้ สาระส�ำคัญของกฎหมาย ได้จาก “ระบบประมวลผล
ข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
www.senate.go.th.
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