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 *ขอมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗.

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... มีผูเสนอใหสภาผูแทนราษฎร

พิจารณา รวม ๓ ฉบับ คือ 
   ๑. รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี  

(ชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันศุกรที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และไดรับ
การบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญทั่วไป) 
เปนเรื่องดวน เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

   ๒. รางพระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกิจบตัรเครดติ พ.ศ. ....  เสนอโดยนางสาวปารชิาต ิ
ชาลีเครือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ 
๓๐ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

   ๓. รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. ....  เสนอโดยนายอรรถวิชช 
สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
เมือ่วันอังคารที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

   ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ โดยทีป่ระชุมสภาผูแทนราษฎรไดมีมติเห็นชอบ
ใหนํารางพระราชบัญญัติทํานองเดียวกันอีก ๒ ฉบับ ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอขึ้นมา
พิจารณารวมกันไป และไดลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

รางพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... 
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บัตรเครดิต พ.ศ. ..... ทั้ง ๓ ฉบับ พรอมกันไป โดยที่ประชุมไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
จํานวน ๓๑ คน เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอารางพระราชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา และกําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแตวันถัดจาก
วันที่สภาผูแทนราษฎรรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

  เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแลว ไดเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้
พรอมดวยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
เมือ่วนัจนัทรที ่๙ กนัยายน ๒๕๕๖ และไดบรรจุเขาระเบยีบวาระการประชมุสภาผูแทนราษฎรชดุท่ี ๒๔
ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ แตโดยเหตุที่ปรากฏวาได
มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงเปนเหตุให
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวยังคางการพิจารณาอยูในขั้นตอนการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวของสภาผูแทนราษฎร

ข. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต พ.ศ. .... 

หลักการ
    ใหมีกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

เหตุผล
    โดยท่ีในปจจุบันการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีผูประกอบธุรกิจสองประเภทคือ 
ผูประกอบธุรกิจที่เปนสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจที่เปนนิติบุคคลอ่ืนที่มิใชสถาบันการเงิน
ซึ่งการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกรณีที่เปนสถาบันการเงินเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน สวนกรณีที่ เปนนิติบุคคลอ่ืนที่มิใชสถาบันการเงินเปนไปตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทําใหการกํากับดูแล
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของผูประกอบธุรกิจทั้งสองประเภทมีหลักเกณฑที่แตกตางกัน 
ประกอบกับในปจจบุนัมกีารใชบตัรเครดิตกนัอยางแพรหลาย แตยงัไมมมีาตรการในการคุมครองผูบรโิภค
เก่ียวกับการใชบัตรเครดิตไวเปนการเฉพาะ รวมทั้งยังไมมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการรับสงขอมูล
ธุรกรรมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสสําหรับการใชบัตรเครดิตที่ออกและใชจายภายใน
ประเทศ สมควรกําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไวเปนการเฉพาะ 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

ค. สาระสําคัญโดยสรุป 
  ๑) บทนิยาม 
   “บตัรเครดิต” หมายความวา บตัรอิเลก็ทรอนิกสทีผู่ประกอบธรุกิจบตัรเครดติ ออกให

แกผูถือบัตรเพื่อใชชําระคาสินคา คาบริการ คาใชจายอื่นใด หรือทําธุรกรรมทางการเงินตามที่ธนาคาร
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แหงประเทศไทยประกาศกําหนดแทนการชําระดวยเงินสด หรือเพือ่ใชถอนเงิน และผูประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตจะเรียกใหผูถือบัตรชําระเงินคืนในภายหลัง 

   “ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทีไ่ดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามพระราชบัญญัตินี้  

   “ผู ใหบริการแกผูรับบัตร” หมายความวา ผู ท ีท่ ําหนาทีใ่หบริการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสโดยทดรองจายเงินชําระคาสินคาหรือคาบริการแกผู รับบัตรและจะเรียกให
ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตชําระเงินคืนในภายหลัง

   “สถาบันการเงิน” หมายความวา สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบัน
การเงนิ และสถาบนัการเงนิของรฐัท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศ
กําหนด 

   “ผูถือบัตร” หมายความวา บุคคลที่ผูกพันตนตามสัญญาบัตรเครดิตของผูประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตและผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตยินยอมออกบัตรเครดิตให 

   “ผูรับบัตร” หมายความวา ผูประกอบกิจการขายสนิคาหรือใหบริการซึ่งมีสัญญากับ
ผูใหบริการแกผูรับบัตรวาจะรับชําระราคาสินคาหรือคาบริการดวยบัตรเครดิต 

   “พนักงานเจาหนาที ่” หมายความวา ผู ซึ ่งรัฐมนตรีแตงตั ้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

   “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๓)
  ๒) พระราชบญัญัตน้ีิมิใหใชบงัคบัแกผูท่ีออกบตัรที่มลีกัษณะเดยีวกับบตัรเครดติใหแกผูอื่น

เพื่อชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาใชจายอื่นใดอันเปนธุรกิจของตนเอง (รางมาตรา ๔) 
  ๓) ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยทีอ่อกตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อไดประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได (รางมาตรา ๕)
  ๔) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
    ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

แตงต้ังหรือมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีและออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

    ประกาศตามวรรคหนึ่ง เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
(รางมาตรา ๖)

  ๕) การจัดต้ังและการขออนญุาตประกอบธรุกจิบตัรเครดติและการใหบรกิารแกผูรบับตัร
(หมวด ๑ รางมาตรา ๗ ถึงรางมาตรา ๑๐)

    ๕.๑) การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะกระทําได้ต่อเมือ่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ยืน่คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
จะต้องเป็นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด โดยการขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนญุาต และคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีรฐัมนตรีประกาศ
กําหนดโดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทย (ร่างมาตรา ๗)  
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    ๕.๒) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะ 
ดังต่อไปน้ีเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามท่ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 

   (๑)  เปน็บคุคลลม้ละลายหรอืพน้จากการเปน็บคุคลลม้ละลายมาแลว้ไมถ่งึ ๕ ปี
   (๒) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทํา

โดยทุจริต ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม 
   (๓) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ประกอบ

ธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะที่บริษัทถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

   (๔) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในขณะที่สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(รางมาตรา ๘)

    ๕.๓) ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินจะตองแจงการเปดสํานักงานใหญ
หรอืสาํนกังานสาขาแกธนาคารแหงประเทศไทยทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วนักอนเปดทาํการ (ราง
มาตรา ๙) 

    ๕.๔) การใหบริการแกผูรับบัตรจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด โดยผูยืน่คาํขอรบัอนญุาต
ใหบริการแกผูรับบัตรจะตองเปนสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
(รางมาตรา ๑๐) 

  ๖) การประกอบธรุกจิบตัรเครดติและการใหบรกิารแกผูรบับตัร (หมวด ๒ รางมาตรา ๑๑ 
ถึงรางมาตรา ๑๖) 

     ๖.๑) หามมิใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกบัตรเครดิตใหแกผูใดโดยที่ผูนั้นมิได
มีคําขอ เวนแตเปนการออกบัตรใหมแทนบัตรเดิมที่หมดอายุ หรือมีเหตุอื่นใดตามที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๑๑) 

     ๖.๒) ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตองจัดทําบัญชีและรายงานผลการดําเนินงานตาม
หลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๑๒) 

     ๖.๓) หามมิใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกระทําการ ดังตอไปนี้ 
        (๑)  ลดทุนโดยไมไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
        (๒) หยุดหรือระงับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเครดิตโดยไมไดรับอนุญาต

(รางมาตรา ๑๓)                                                                                                                                    
     ๖.๔) การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

การตั้งตัวแทน การใชบริการจากบุคคลภายนอก การออกบัตรเครดิต การกําหนดประเภทบัตรเครดิต 
การเปดเผยเงื่อนไขในสัญญาบัตรเครดิต การกําหนดวงเงิน การเรียกเก็บดอกเบี้ย คาธรรมเนียม 
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คาปรับและคาใชจายอื่นใด การยกเลิกการใชบัตรเครดิต การบังคับชําระหนี้ หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ใหเปนไปตามหลักเกณฑทีธ่นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 
(รางมาตรา ๑๔) 

      ๖.๕) ในกรณีทีธุ่รกรรมเกิดจากการใชบัตรเครดิตทีอ่อกและใชจายภายในประเทศ
ใหผูใหบริการแกผูรับบัตรทําการรับสงขอมูลธุรกรรมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิต
ของผูถอืบตัรไปยงัผูประกอบธรุกจิบตัรเครดติซึ่งออกบตัรเครดตินั้น ผานศนูยกลางหรอืจดุเชื่อมตอรบัสง
ขอมูลรายงานการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนกิสท่ีจดัตั้งและดาํเนนิการภายในประเทศ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี (รางมาตรา ๑๕)

     ๖.๖)  การพิจารณาคุณสมบัติและการคัดเลือกผูรับบัตร การกําหนดเงื่อนไขในการ
ดําเนินธุรกิจของผูรับบัตร เชน การแสดงเครื่องหมายการยอมรับการใชบัตรเครดิต การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจากการใชบัตรเครดิต การเพิ่มราคาสินคาหรือคาบริการอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช
บัตรเครดติ หรอืกรณอ่ืีนใดที่เกี่ยวกับการใหบรกิารแกผูรบับตัร ใหเปนไปตามหลกัเกณฑท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๑๖) 

  ๗) การกาํกบัดูแลการประกอบธรุกจิบตัรเครดิตและการใหบรกิารแกผูรบับตัร (หมวด ๓ 
รางมาตรา ๑๗ ถึงรางมาตรา ๒๑) 

     ๗.๑) ในกรณีทีผู่ ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมฐีานะการเงินอนันาจะเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกประชาชน หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑตามพระราชบัญญัติน้ี ใหธนาคารแหงประเทศไทย
มีคาํสัง่ใหผูประกอบธุรกจิน้ันแกไขฐานะการเงนิหรอืการดาํเนินงานใหถกูตอง ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑและ
ภายในระยะเวลาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

         ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตไมสามารถแกไขฐานะการเงินหรือการดําเนินงาน
ใหถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีคําสั่งใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตระงับการ
ประกอบธุรกจิท้ังหมดหรอืแตบางสวนเปนการชั่วคราวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เพื่อดาํเนินการแกไข
ใหถูกตองตอไป และใหธนาคารแหงประเทศไทยรายงานใหรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 

         ในกรณีท่ีธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณาแลวเห็นวา ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ไมสามารถแกไขฐานะการเงินหรือการดําเนินงานใหถูกตองตามวรรคสอง ใหธนาคารแหงประเทศไทย
เสนอใหรัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได (รางมาตรา ๑๗) 

     ๗.๒) ในกรณีทีผู่ ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีความประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจ
ใหย่ืนคาํขอเลิกประกอบธุรกจิไปยงัธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อเสนอใหรฐัมนตรพีจิารณาอนุญาตและ
เมือ่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับคําขอดังกลาวแลว ใหเสนอความเห็นตอรัฐมนตรโีดยไมชักชา ทั้งนี้ 
ตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ

        ทั้งนี้ ใหรัฐมนตรีพิจารณาคําขอดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวัน
ทีไ่ดรับรายงานจากธนาคารแหงประเทศไทย เวนแตมีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จก็ให
ขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไปไดอีกไมเกิน ๓๐ วันแตจะตองแจงการขยายระยะเวลานั้น
ใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทราบกอนครบกําหนดระยะเวลา (รางมาตรา ๑๘)
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     ๗.๓) ในกรณีที่ผูใหบริการแกผูรับบัตรมีความประสงคจะเลิกประกอบธุรกิจ ใหแจง
ไปยังธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน (รางมาตรา ๑๙) 

     ๗.๔)  เพือ่ปฏบิตักิารใหเปนไปตามพระราชบญัญตันิี ้ใหพนกังานเจาหนาทีม่อีาํนาจหนาที่
ดังตอไปนี้

        (๑) สั่งใหกรรมการ พนักงาน หรือลูกจางของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือ
ผูใหบริการแกผูรับบัตร ผูสอบบัญชีของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผูใหบริการแกผูรับบัตรและ
ผูรวบรวมหรือประมวลขอมูลของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผูใหบริการแกผูรับบัตรดวยระบบ
คอมพิวเตอรหรือดวยอุปกรณอื่นใด มาใหถอยคําเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย และหนี้สินของผูประกอบ
ธรุกิจบตัรเครดิตหรือผูใหบรกิารแกผูรบับตัร หรอืสงสาํเนาหรือแสดงขอมลูบญัช ีเอกสาร ดวงตรา หรอื
หลกัฐานอื่น

        (๒) เขาไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือผูใหบริการ
แกผูรับบัตร หรือในสถานที่ประกอบธุรกิจของผูใหบริการธุรกิจที่เปนการสนับสนุนแกผูประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตหรือผูใหบริการแกผูรับบัตร เพื่อตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติของผูประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตหรือผูใหบริการแกผูรับบัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

        (๓) เขาไปในสถานท่ีใด ๆ ที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือ
การใหบรกิารแกผูรบับตัร เพือ่ตรวจสอบในกรณีทีม่เีหตุอนัควรสงสัยวา มกีารประกอบธุรกิจอนัเปนการ
ฝาฝนพระราชบัญญัตินี้หรือมีหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการกระทําดังกลาว ทั้งนี้ ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการของสถานที่นั้น และเมื่อไดเขาไปและ
ลงมือทําการตรวจสอบดังกลาวแลว ถายังดําเนินการไมเสร็จจะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอก
เวลาทําการของสถานที่นั้นไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย

        (๔) ยดึหรืออายัดทรัพยสนิ เอกสาร หรอืสิง่ของท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้เพือ่ประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี ในการออกคําสั่งยึดหรืออายัด
ดังกลาวจะตองระบุเหตุผล ความจําเปน และสิทธิของผูถูกยึดหรืออายัดนั้น 

        อนึ่ง ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง
บตัรประจําตวัแกบคุคลท่ีเก่ียวของ โดยบัตรประจําตวัพนักงานเจาหนาทีใ่หเปนไปตามแบบท่ีธนาคารแหง
ประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๐ และรางมาตรา ๒๑)

  ๘) หนาที่ของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและการคุมครองผูถือบัตร (หมวด ๔ 
รางมาตรา ๒๒ ถึงรางมาตรา ๒๕)

     ๘.๑) ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีหนาที่แจง เปดเผย หรือใหขอมูลแกผูถือบัตร 
รวมทั้งการเตือนเกี่ยวกับการทุจริตตาง ๆ ในการใชขอมูลหรือใชบัตรเครดิต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๒) 

     ๘.๒) เมื่อผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทราบหรือมีเหตุอันควรทราบวามีการโจรกรรม
ขอมูลเครดิตหรือการทําธุรกรรมที่ไมปกติ ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีหนาที่แจงใหผูถือบัตรทราบ
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โดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๓) 
     ๘.๓) หามมิใหผู ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเรียกเก็บเงินจากผู ถือบัตรกอนถึงวัน

ครบกาํหนดระยะเวลา ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกาํหนด (รางมาตรา ๒๔)
     ๘.๔) การจัดใหมีศูนยบริการลูกคา การรับพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใช

บัตรเครดิตของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และกรณีอืน่ใดเพื่อประโยชนในการคุมครองผูถือบัตร
ธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและผูรับบัตรมีหนาที่
อ่ืนใดเพิ่มเตมิดวยกไ็ด ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด (รางมาตรา ๒๕)   

  ๙) บทกําหนดโทษ (หมวด ๕ รางมาตรา ๒๖ ถึงรางมาตรา ๓๓)
   ๙.๑) ผูใดประกอบธุรกิจบตัรเครดติ โดยมิไดรบัใบอนุญาตตามขอ ๕.๑) หรอืใหบรกิาร

แกผูรับบัตรโดยมิไดรับอนุญาตตามขอ ๕.๔) ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๒ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๒๖) 

  ๙.๒) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๕.๓) ขอ ๖.๑) ขอ ๘.๑) ขอ ๘.๒) หรือขอ ๘.๓) 
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (รางมาตรา ๒๗) 

   ๙.๓) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๕.๒) ขอ ๖.๒) ขอ ๖.๓) ขอ ๗.๑) ขอ ๗.๒) หรือ
ขอ ๗.๓) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไมเกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอด
เวลาที่ยังฝาฝนอยูหรอืจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง (รางมาตรา ๒๘) 

    ๙.๔) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๖.๔) ขอ ๖.๕) ขอ ๖.๖) หรือขอ ๘.๔) 
ตองระวางโทษปรบัไมเกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรบัอกีไมเกนิวนัละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
หรือจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง (รางมาตรา ๒๙)

    ๙.๕) ในกรณีทีผู่กระทําผิดตามขอ ๙.๑) เปนนิติบุคคล กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมี
อํานาจในการจัดการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น

       ในกรณีท่ีมีผูกระทําความผดิตามขอ ๙.๒) ขอ ๙.๓) หรอืขอ ๙.๔) กรรมการผูจัดการ 
หรือผูมีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดนั้น (รางมาตรา ๓๐)

    ๙.๖) ผูใดขดัขวางหรอืไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีหรอืไมปฏบิตัติาม
คําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาทีต่ามขอ ๗.๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (รางมาตรา ๓๑) 

    ๙.๗) ผูใดลวงรูหรือไดมาซึ่งขอมูลบัตรเครดิตหรือขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต อันเนื่องมาจากการเปนผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ผูใหบริการแกผูรับบัตร ผูรับบัตร
หรือพนักงานหรือลูกจางของบุคคลดังกลาว หรือจากการปฏิบัติการตามอํานาจหนาทีท่ีบ่ัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี ้ นําขอมูลนัน้ไปเปดเผยหรือมอบใหแกผูอื ่นไมวาดวยเหตุใด ในประการที่นา
จะเกิดความเสียหายแกผูถือบัตร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ปหรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ก.ค. - ส.ค. ๕๗๕๔

รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... 

จุลนิติ

       ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณี ดังตอไปนี้
       (๑) การเปดเผยโดยไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากผูถือบัตร
       (๒) การเปดเผยตามหนาท่ี หรือเพ่ือประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

         (๓) การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของผูประกอบธุรกิจนั้น
       (๔) การจัดสงขอมูลเครดิตใหแกบริษัทขอมูลเครดิต
       (๕) การเปดเผยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว (รางมาตรา ๓๒)

      ๙.๘) ความผิดตามขอ ๙.๒) ขอ ๙.๓) ขอ ๙.๔) และขอ ๙.๕) วรรคสอง
ใหคณะกรรมการที่รัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการดังกลาว
มจีาํนวน ๓ คน โดยอยางนอยตองเปนพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
๑ คน และเมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหาไดชําระคาปรับ
ตามจาํนวนและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการกาํหนดแลว ใหถอืวาคดเีลกิกนัตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (รางมาตรา ๓๓) 

 ๑๐)  บทเฉพาะกาล (รางมาตรา ๓๔ ถึงรางมาตรา ๓๕)                            
       ๑๐.๑) ผูที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือเปนผูใหบริการแกผูรับบัตรอยูแลว ในวัน

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากประสงคจะประกอบธุรกิจน้ันตอไปใหดําเนินการยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตหรือคําขอรับอนุญาต แลวแตกรณี ภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
และเมื่อไดยื่นคําขอแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวารัฐมนตรีหรือธนาคารแหงประเทศไทย 
แลวแตกรณี จะแจงไมอนุญาต (รางมาตรา ๓๔) 

  ๑๐.๒) บรรดาประกาศกระทรวงการคลังและประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
หนังสือเวียน คําส่ัง หรือขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยในสวนที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
และพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการออกประกาศหรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 
(รางมาตรา ๓๕)

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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