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ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อรักษาความม่ันคงทางการเงินและการพาณิชย์  ประโยชน์ในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ
และยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณชน  ตลอดจน 
เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับการแข่งขัน
ในปัจจุบัน  ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการมีความน่าเชื่อถือมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จึงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ให้บริการถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เ ร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เ ร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ   

และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
(๓) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข

ในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(๔) ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข

ในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๒ ในประกาศฉบับนี้  เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบด้วยธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ  (บัญชี  ก)  
ธุรกิจบริการที่ต้องขอข้ึนทะเบียนก่อนให้บริการ  (บัญชี  ข)  และธุรกิจบริการท่ีต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ  
(บัญชี  ค) 

“ธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ก)  ได้แก่  การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ
เพียงรายเดียว  ทั้งนี้  เว้นแต่การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จํากัดเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค 
โดยมิได้แสวงหากําไรจากการออกบัตร  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ  (e-Money  บัญชี  ก) 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

“ธุรกิจบริการที่ต้องขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ข)  ได้แก่ 
(๑) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต  (Credit  Card  Network) 
(๒) การให้บริการเครือข่ายอีดีซี  (EDC  Network) 
(๓) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินระบบหนึ่งระบบใด  (Transaction  Switching  บัญชี  ข) 
(๔) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า  และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการ 

ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย  ณ  สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจําหน่าย
และการให้บริการเดียวกัน  (e-Money  บัญชี  ข) 

“ธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ”  (บัญชี  ค)  ได้แก่ 
(๑) การให้บริการหักบัญชี  (Clearing) 
(๒) การให้บริการชําระดุล  (Settlement) 
(๓) การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย 
(๔) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ  (Transaction  Switching  บัญชี  ค) 
(๕) การให้บริการรับชําระเงินแทน 
(๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า  และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการ 

ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย  โดยไม่จํากัดสถานท่ีและไม่อยู่ภายใต้ 
ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน  (e-Money  บัญชี  ค) 

“ธปท.”  หมายความว่า  ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ผู้ว่าการ”  หมายความว่า  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือผู้ซึ่งผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติของผู้ให้บริการ  การแจ้งให้ทราบ  การขอข้ึนทะเบียน  และการขอรับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  หรือบัญชี  ค  ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ในกรณีผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคล  ให้กรรมการหรือผู้ซึ่งมีอํานาจจัดการของนิติบุคคล
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหน่ึงด้วย 

ทั้งนี้  บุคคลตามวรรคหน่ึงและวรรคสองจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ด้วย 
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(๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  หรือเคยต้องคําพิพากษา
ถึงที่สุดว่ากระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(๒) เคยเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดหรือต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดฐานสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย 

ข้อ ๔ ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  ในแต่ละประเภทธุรกิจ  ต้องมีทุนจดทะเบียน
ซึ่งชําระแล้ว  ดังนี้ 

(๑) การให้บริการหักบัญชี  (Clearing)  ไม่ต่ํากว่า  ๕๐  ล้านบาท 
(๒) การให้บริการชําระดุล  (Settlement)  ไม่ต่ํากว่า  ๒๐๐  ล้านบาท 
(๓) การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหน่ึงอย่างใด  หรือผ่านทางเครือข่าย  

ไม่ต่ํากว่า  ๕  ล้านบาท 
(๔) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ  (Transaction  Switching  บัญชี  ค)  

ไม่ต่ํากว่า  ๕๐  ล้านบาท 
(๕) การให้บริการรับชําระเงินแทน  ไม่ต่ํากว่า  ๕  ล้านบาท 
(๖) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า  และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการ 

ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย  โดยไม่จํากัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ 
ระบบการจัดจําหน่ายและการให้บริการเดียวกัน  (e-Money  บัญชี  ค)  ไม่ต่ํากว่า  ๒๐๐  ล้านบาท 

ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการมากกว่าหนึ่งประเภทธุรกิจ  ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้วไม่ต่ํากว่า
จํานวนทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้วของประเภทธุรกิจที่กําหนดไว้สูงสุด 

นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงและวรรคสองแล้ว  ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการจะต้อง
มีคุณสมบัติโดยมีสถานภาพทางการเงินที่ม่ันคง  ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถดําเนินธุรกิจและให้บริการ 
ได้อย่างต่อเนื่อง  และไม่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ  เช่น  ฐานะและผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา  แผนการประกอบธุรกิจ  โดยรวมถึงประมาณการรายได้  ค่าใช้จ่าย  และงบลงทุน
สําหรับระยะเวลา  ๓  ปี 

เม่ือได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแล้ว  ห้ามผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  ลดทุนจดทะเบียน 
ซึ่งชําระแล้วก่อนได้รับอนุญาตจาก  ธปท.  เว้นแต่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ออกภายใต้
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕ ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  หรือบัญชี  ค  ต้องย่ืนแบบ 
การแจ้งให้ทราบ  แบบการขอข้ึนทะเบียน  หรือแบบการขอรับใบอนุญาต  พร้อมเอกสารหลักฐาน  
แล้วแต่กรณี  ตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้หรือตามแบบที่คณะกรรมการจะแก้ไขเพิ่มเติม   
ต่อผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมาย 
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กรณีที่ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการมากกว่าหนึ่งประเภทธุรกิจ  สามารถย่ืนแบบ
การแจ้งให้ทราบ  แบบการขอขึ้นทะเบียน  หรือแบบการขอรับใบอนุญาต  พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กําหนด
ในคราวเดียวกันได้ 

ผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศฉบับนี้ด้วย 

ข้อ ๖ ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไปเม่ือใบอนุญาตครบกําหนด  ให้ย่ืนคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาต  พร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  ต่อผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ผู้ว่าการมอบหมายภายในระยะเวลา  ๙๐  วัน  แต่ไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน  ก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาต  และสั่งให้ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติการ 
อย่างหน่ึงอย่างใดไปจนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ  พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ให้บริการรายน้ันทราบ
เพื่อถือปฏิบัติต่อไป 

ข้อ ๗ ในการพิจารณาออกใบอนุญาต  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วันทําการ  
นับแต่วันที่ได้แบบการขอรับใบอนุญาตและเอกสารถูกตอ้งครบถ้วน 

ข้อ ๘ กรณีที่ใบรับแจ้ง  ใบรับขึ้นทะเบียน  หรือใบอนุญาต  สูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด
เสียหายในสาระสําคัญ  ให้ผู้ให้บริการย่ืนคําขอรับใบแทน  พร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้หรือตามแบบที่คณะกรรมการจะแก้ไขเพิ่มเติม  ต่อผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่ผู้ว่าการมอบหมายภายในกําหนด  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการสูญหาย  การถูกทําลาย  หรือการชํารุด
เสียหาย  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร
หลักฐานแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายออกใบแทนของใบรับแจ้ง  ใบรับขึ้นทะเบียน  
หรือใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขทั่วไปในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

ข้อ ๙ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติ
ตามแผน  นโยบาย  มาตรการ  และระบบต่าง ๆ  ตามที่ได้ย่ืนแจ้งให้ทราบ  ขึ้นทะเบียน  หรือได้รับอนุญาต  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐ กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ได้มีการเปลี่ยนแปลง 
การดําเนินงานไปจากเอกสารท่ีได้ย่ืนประกอบการแจ้งให้ทราบ  การข้ึนทะเบียน  หรือการได้รับอนุญาต  
หรือหยุดให้บริการชั่วคราว  ให้ผู้ให้บริการดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  ย้ายสํานักงานใหญ่  ให้ย่ืนขออนุญาตจาก  
ธปท.  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  ก่อนเริ่มดําเนินการ 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) ผู้ให้บริการต้องแจ้ง  ธปท.  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  ก่อนเร่ิมดําเนินการ  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  ย้ายสํานักงานใหญ่ 
 (ข) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  เปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ 

พร้อมทั้งแสดงแผนภาพของระบบสารสนเทศ 
 (ค) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  เพิ่ม  ยกเลิก  หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ของการให้บริการแตกต่างจากที่ได้ขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตไว้  แล้วแต่กรณี  ให้แจ้ง  ธปท.  ทราบ  
พร้อมข้อมูลรายละเอียดของระบบสารสนเทศ  (ถ้ามี) 

 (ง) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  เปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล 
 (จ) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  หยุดให้บริการชั่วคราวอันเกิดจาก 

การเตรียมการไว้ล่วงหน้า  เช่น  การปิดปรับปรุงระบบงาน  การปิดปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน 
(๓) ผู้ให้บริการต้องแจ้ง  ธปท.  ทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  เปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอํานาจ

จัดการของนิติบุคคล  ทั้งนี้  ผู้ให้บริการจะต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของบุคคลที่เป็นกรรมการ
หรือผู้ซึ่งมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๓  ตามแบบ
หนังสือรับรองแนบท้ายประกาศฉบับนี้ด้วย 

 (ข) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้ว 
(๔) กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  เปิดสํานักงานสาขาแห่งใหม่  

ย้าย  หรือปิดสํานักงานสาขา  ให้จัดทํารายงานสรุปรายไตรมาส  พร้อมจัดส่งให้  ธปท.  ภายใน  ๓๐  วัน  
นับจากวันสิ้นไตรมาสตามแบบรายงานแนบท้ายประกาศฉบับนี้  ทั้งนี้  สํานักงานสาขาไม่รวมถึง 
จุดให้บริการชั่วคราว  หรือสํานักงานหรือจุดให้บริการของตัวแทนที่ผู้ให้บริการแต่งตั้ง 

(๕) กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  หยุดให้บริการชั่วคราวซ่ึงส่งผลกระทบ 
ในวงกว้างอันเนื่องมาจากเหตุจําเป็นหรือมีพฤติการณ์พิเศษ  ซึ่งไม่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า  ให้แจ้งฝ่ายนโยบาย
ระบบการชําระเงิน  ธปท.  และแจ้งผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วกันภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  นับแต่เวลาที่หยุด
ให้บริการชั่วคราว 

(๖) ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  ก่อนเริ่มดําเนินการ  
อย่างน้อย  ๒  ช่องทาง  โดยอาจแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  
หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์  หรือปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ทําการหรือจุดให้บริการของตัวแทน
แต่ละแห่งที่ให้บริการก็ได้  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  เปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (ข) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  หยุดให้บริการชั่วคราวอันเกิดจาก 
การเตรียมการไว้ล่วงหน้า  เช่น  การปิดปรับปรุงระบบงาน  การปิดปรับปรุงพื้นที่สํานักงาน 

 (ค) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ย้าย  หรือปิดสํานักงานสาขา 
ข้อ ๑๑ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องกําหนดนโยบายในการเก็บรักษา

ข้อมูลของผู้ใช้บริการ  การกําหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูล  และการระบุตัวบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และป้องกันผู้ที่ไม่มีหน้าที่
เก่ียวข้องเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลที่เก็บรักษา 

ข้อ ๑๒ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการ  โดยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลเหล่านั้นตลอดระยะเวลาการใช้บริการและภายหลังที่เลิกใช้บริการแล้ว
เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ 

(๑) การเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่
ผู้ให้บริการกําหนดจากผู้ใช้บริการ 

(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ให้บริการ 
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(๕) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลระบบการชําระเงินของ  ธปท. 
ข้อ ๑๓ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องมีการกําหนดข้อตกลง 

ในการให้บริการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และเปิดเผยให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างชัดเจน  ซึ่งอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วย 

(๑) สิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ  ทั้งในกรณีปกติและกรณี 
ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

(๒) หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีปฏิบัติในการให้บริการ 
(๓) ความเสี่ยงทางการเงิน  (Financial  Risk)  ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ  (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  ผู้ให้บริการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไขที่กําหนด  

และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์  ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  
โดยประกาศไว้  ณ  สถานที่ทําการทุกแห่ง  หรือด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบได้ 

ข้อ ๑๔ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องดําเนินการเกี่ยวกับ 
การเปิดเผยค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เปิดเผยรายละเอียดของค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ  โดยประกาศไว้   
ณ  สถานที่ทําการทุกแห่ง  หรือด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบได้  ทั้งนี้  ในการกําหนดค่าธรรมเนียม  
ผู้ให้บริการต้องกําหนดให้เป็นไปตามกลไกตลาดเพื่อให้เกิดการแข่งขันและต้องคํานึงถึงความเป็นธรรม
ต่อผู้ใช้บริการด้วย 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม  ผู้ให้บริการจะต้องประกาศรายละเอียดไว้   
ณ  สถานที่ทําการทุกแห่ง  โดยในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงที่ทําให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์  ผู้ให้บริการ
ต้องแจ้งด้วยวิธีการอื่นใด  ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  ก่อนการเปล่ียนแปลง 
จะมีผลใช้บังคับ 

(๓) จัดส่งประกาศค่าธรรมเนียมให้  ธปท.  ทราบโดยเร็วในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
นับแต่วันที่ออกประกาศครั้งแรกและทุก ๆ  คร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๑๕ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องดําเนินการเมื่อมีการร้องเรียน
หรือมีข้อโต้แย้งจากผู้ใช้บริการ  รวมทั้งกําหนดกรอบเวลาเพื่อหาข้อยุติ  ดังนี้ 

(๑) จัดให้มีช่องทางและวิธีการสําหรับการรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ  โดยอย่างน้อย 
ต้องจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่สํานักงานหรือที่อยู่สําหรับติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถติดต่อได้ 

(๒) กําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับขั้นตอนและการดําเนินการเพื่อหาข้อยุติเป็นลายลักษณ์อักษร  
โดยผู้ให้บริการต้องดําเนินการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้า  รวมทั้งชี้แจงข้ันตอนการดําเนินการ  
พร้อมทั้งแจ้งกําหนดเวลาในการแก้ไขข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  ๗  วัน  นับจากวันที่ได้รับ
แจ้งการร้องเรียน 

(๓) ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยเร็ว 
ข้อ ๑๖ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องจัดทํางบการเงินที่แสดง 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  และจัดส่งให้  ธปท.  ตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้  โดยเร่ิมตั้งแต่งวดแรก 
ที่ได้ประกอบธุรกิจ 

(๑) งวดบัญชีในรอบระยะเวลา  ๖  เดือนแรกของปีบัญชี  ให้ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข   
และบัญชี  ค  จัดส่งงบการเงินงวด  ๖  เดือนแรกของปีบัญชี  ให้  ธปท.  ภายใน  ๔๕  วัน  นับแต่วันสิ้นงวด 

(๒) งวดประจําปีบัญชี  ให้ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ซึ่งเป็นนิติบุคคล
จัดส่งงบการเงินประจําปีที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร  แล้วแต่กรณี  
ให้  ธปท.  ภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันสิ้นงวด  และให้ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  ที่เป็นบุคคลธรรมดา
จัดส่งสําเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้  ธปท.  ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ 
ได้ย่ืนเสียภาษีในแต่ละงวด 

ข้อ ๑๗ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องจัดทํารายงานที่เก่ียวข้อง 
ตามแบบและระยะเวลาที่  ธปท.  กําหนด  และส่งให้  ธปท.  ภายใน  ๓๐  วัน  นับจากวันสิ้นงวดที่กําหนด 
ให้จัดทํารายงานน้ัน  โดยเร่ิมตั้งแต่งวดระยะเวลาแรกที่ผู้ให้บริการเร่ิมประกอบธุรกิจ 

ทั้งนี้  ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ทุกประเภท  อาจต้องจัดทําข้อมูล
รายงานอื่นเพิ่มเติมตามที่  ธปท.  กําหนดด้วย 
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ข้อ ๑๘ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องจัดให้มีระบบงานที่สามารถ
ตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ 

ข้อ ๑๙ กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ให้ผู้ให้บริการรายอื่น 
หรือบุคคลอื่น  (Outsourcing)  มาดําเนินการแทนในงานระบบสารสนเทศ  รวมถึงงานที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจผู้ให้บริการจะต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง  รวมทั้งการคัดเลือก  ติดตาม  ประเมินผล   
และตรวจสอบการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม  โดยประเมินความเสี่ยง
ของการใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นอย่างสมํ่าเสมอ 

(๒) จัดให้มีการทําสัญญาการใช้บริการ  ซึ่งระบุสิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายนอก  
และ  ธปท.  ในการเข้าตรวจสอบการดําเนินงานและการควบคุมภายในของผู้ให้บริการรายอื่น 
หรือบุคคลอื่นนั้นได้ 

ทั้งนี้  ผู้ให้บริการยังคงมีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการในการให้บริการท่ีต่อเนื่อง  ปลอดภัย  
น่าเชื่อถือ  และความเสียหายใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  เสมือนกับการให้บริการโดยผู้ให้บริการเอง 

ข้อ ๒๐ กรณีผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  แต่งตั้งตัวแทน  (Agent)  
ให้ดําเนินการแทนในการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการ  ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  ธปท.  ประกาศกําหนด 

ทั้งนี้  ผู้ให้บริการยังคงมีความรับผิดต่อผู้ใช้บริการในการให้บริการท่ีต่อเนื่อง  ปลอดภัย  
น่าเชื่อถือ  และความเสียหายใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  เสมือนกับการให้บริการโดยผู้ให้บริการเอง 

ข้อ ๒๑ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  โดยให้เป็นไปตามแนวนโยบายและมาตรการการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
ทางระบบสารสนเทศตามที่  ธปท.  กําหนด  และจัดส่งสําเนาผลการตรวจสอบให้  ธปท.  ภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่วันที่ทําการตรวจสอบแล้วเสร็จ 

ข้อ ๒๒ ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ที่เป็นสถาบันการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่  ๕๘  หากมิได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะภายใต้กฎหมายดังกล่าวแล้ว   
ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การขออนุญาตหรือแจ้งย้ายสํานักงานใหญ่  ตามข้อ  ๑๐  (๑)  และข้อ  ๑๐  (๒)  (ก) 
(๒) การแจ้งเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอํานาจจัดการของนิติบุคคล  และการเปลี่ยนแปลง 

ทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้ว  ตามข้อ  ๑๐  (๓) 
(๓) การเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล  ตามข้อ  ๑๐  (๒)  (ง)  และข้อ  ๑๐  (๖)  (ก) 
(๔) การหยุดให้บริการชั่วคราว  ตามข้อ  ๑๐  (๒)  (จ)  ข้อ  ๑๐  (๕)  และข้อ  ๑๐  (๖)  (ข) 
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(๕) การรายงานเปิดสํานักงานสาขาแห่งใหม่  หรือย้ายหรือปิดสํานักงานสาขา  ตามข้อ  ๑๐  (๔) 
(๖) การจัดทําและจัดส่งงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  ตามข้อ  ๑๖ 
(๗) การจัดทําและจัดส่งรายงานที่เก่ียวข้องตามแบบและระยะเวลาที่  ธปท.  กําหนด  ตามข้อ  ๑๗ 
(๘) การจัดให้มีการตรวจสอบระบบสารสนเทศและจัดส่งสําเนาผลการตรวจสอบ  ตามข้อ  ๒๑ 
ข้อ ๒๓ ในกรณีมีเหตุจําเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษ  ที่ทําให้ผู้ให้บริการไม่สามารถดําเนินการ

ดังต่อไปนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ผู้ให้บริการย่ืนขออนุญาตขยายระยะเวลาต่อ  ธปท.  พร้อมชี้แจงเหตุผล  
ความจําเป็นและกําหนดเวลาที่จะดําเนินการแล้วเสร็จ  โดย  ธปท.  อาจจะพิจารณาขยายระยะเวลา
หรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้  ธปท.  มีอํานาจพิจารณาขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน  ๙๐  วัน  นับแต่ระยะเวลาที่กําหนดสิ้นสุด 

(๑) ย่ืนขออนุญาตหรือแจ้งให้  ธปท.  ทราบการเปล่ียนแปลงการดําเนินงาน  ตามข้อ  ๑๐ 
(๒) จัดส่งงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน  ตามข้อ  ๑๖ 
(๓) จัดส่งรายงานท่ีเก่ียวข้องตามที่  ธปท.  กําหนด  ตามข้อ  ๑๗ 
(๔) จัดส่งสําเนาผลตรวจสอบระบบสารสนเทศ  ตามข้อ  ๒๑ 
ในกรณีมีเหตุจําเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษที่ทําให้ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการการชําระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ  
หรือประกาศของ  ธปท.  และอาจส่งผลกระทบในการให้บริการอย่างต่อเนื่องหรือต่อความน่าเชื่อถือ
ของระบบการชําระเงิน  ให้ผู้ให้บริการยื่นขออนุญาตยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อ  ธปท.   
พร้อมชี้แจงเหตุผล  ความจําเป็น  โดย  ธปท.  อาจจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ก็ได้  ทั้งนี้  ธปท.  มีอํานาจ
พิจารณาอนุญาตได้ไม่เกิน  ๙๐  วัน 

ในการอนุญาตขยายระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  หรืออนุญาตยกเว้นตามวรรคสอง  ธปท.  อาจกําหนด
เง่ือนไขใด ๆ  ไว้เป็นรายกรณีด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการเห็นว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหน่ึง  
หรือวรรคสอง  ให้ผู้ให้บริการยื่นขอขยายระยะเวลา  พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นต่อ  ธปท.  
และให้  ธปท.  เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป  ทั้งนี้  คณะกรรมการอาจพิจารณาอนุญาต
หรือไม่ก็ได้  หรืออาจพิจารณาอนุญาตโดยกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ไว้เป็นรายกรณีด้วยก็ได้  ทั้งนี้  ธปท.  
และคณะกรรมการจะใช้เวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับคําขอ
ขยายระยะเวลาและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์เฉพาะสําหรับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  (e-Money) 

 
 

ข้อ ๒๔ ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ก  บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องให้บริการ
ภายใต้เง่ือนไข  ดังนี้ 
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(๑) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องบันทึกมูลค่าเป็นเงินสกุลบาท  หรือเงินสกุลต่างประเทศ 
(๒) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  บัญชี  ค  ต้องกําหนดมูลค่าสูงสุดของเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่สามารถใช้ได้ต่อบัตรหรือบัญชี  โดยต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ใช้บริการและต้องมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดี 

(๓) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  บัญชี  ค  ต้องจัดให้มีระบบ  กระบวนการหรือเครื่องมือ 
การลงทะเบียนหรือวิธีการอื่นใดในการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อดูแลผู้ใช้บริการและจํากัด 
ความเสียหายขั้นสู งของมูลค่าเ งินอิ เล็กทรอนิกส์   หากเกิดกรณี บัตรสูญหายหรือถูกขโมย   
เม่ือผู้ใช้บริการร้องขอ  โดยผู้ให้บริการต้องชี้แจงระเบียบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขดังกล่าว 
ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

(๔) การให้บริการต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้สินเชื่อ 
(๕) ผู้ให้บริการต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการขอแลกคืนเป็นเงินสดให้ผู้ใช้บริการทราบ

และหากการขอแลกคืนเป็นเงินสดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแล้ว  ผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  
จะต้องจัดให้มีการคืนเงินภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันที่ผู้ใช้บริการได้ดําเนินการขอแลกคืน 

(๖) ผู้ ให้บริการต้องจัดให้ มีวิธีการที่ผู้ ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ   
วันหมดอายุและแจ้งวิธีการดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบ 

(๗) ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีระบบงานที่สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการโอนเงินระหว่างกัน
โดยไม่ผ่านระบบของผู้ให้บริการ 

(๘) ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องจัดทําบัญชีเงินรับล่วงหน้าที่
ได้รับจากผู้ใช้บริการแยกไว้ต่างหากจากบัญชีอื่นของผู้ให้บริการ  และแยกแสดงไว้ในงบการเงินต่างหากให้ชัดเจน
หรือแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ชัดเจนก็ได้ 

(๙) ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์บัญชี  ค  ที่มิได้เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จะประกอบธุรกิจอื่นเพิ่มเติมได้เฉพาะธุรกิจดังต่อไปนี้เท่านั้น 

 (ก) ธุรกิจที่บางส่วนหรือทั้งหมดเก่ียวกับหรือเนื่องจากการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  
โดยหากธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่น  ให้ดําเนินการแจ้งให้ทราบ  
ขึ้นทะเบียน  หรือขอรับใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

 (ข) ธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอันจะกระทบต่อการดําเนินธุรกิจหลัก  และเงินที่ได้รับล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ 

 ทั้งนี้  หากผู้ให้บริการประสงค์จะประกอบธุรกิจตามข้อ  (ก)  และหรือข้อ  (ข)   
ผู้ให้บริการต้องขออนุญาตเป็นรายกรณี  โดยชี้แจงหลักการ  เหตุผล  และการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  พร้อมจัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณาให้  ธปท.  โดย  ธปท.  จะพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๔๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน  อย่างไรก็ตาม  ธปท.  อาจพิจารณา
อนุญาตหรือไม่ก็ได้  หรืออาจพิจารณาอนุญาตโดยกําหนดเงื่อนไขใด ๆ  ไว้เป็นรายกรณีด้วยก็ได้   
หรือสั่งระงับเป็นการชั่วคราว  หรือยกเลิกการให้บริการน้ันในภายหลังด้วยก็ได้  หากพบว่ามีการดําเนินการ 
ที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่แจ้งเม่ือขออนุญาต  หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่  ธปท.  กําหนด 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ส่วนที่  ๒ 
การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต  (Credit  Card  Network) 

การให้บริการเครือข่ายอีดีซี  (EDC  Network)  และ 
การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงิน  (Transaction  Switching) 

 
 

ข้อ ๒๕ ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต  ผู้ให้บริการเครือข่ายอีดีซี  และผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่ง
ในการชําระเงินระบบหนึ่งระบบใดหรือผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ  ต้องกําหนดวัตถุประสงค์  
หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมและการออกจากระบบของผู้ใช้บริการ  (Access  and  
Exit  Criteria)  ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  และเปิดเผยให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วถึง  เพื่อให้ม่ันใจว่า
การรับผู้ใช้บริการรายใหม่เพิ่มเติม  จะไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงและผลกระทบต่อการใช้บริการ 
ของผู้ใช้บริการรายเดิม 

ส่วนที่  ๓ 
การให้บริการหักบัญชี  (Clearing) 

 
 

ข้อ ๒๖ ให้นําความในข้อ  ๒๕  มาใช้บังคับกับผู้ให้บริการหักบัญชีด้วย 
ข้อ ๒๗ ผู้ให้บริการหักบัญชีต้องจัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยง  เพื่อให้การชําระดุล

ระหว่างผู้ใช้บริการสําเร็จลุล่วง  โดยมีการชําระเงินตามภาระผูกพันภายในเวลาที่กําหนด  รวมทั้งวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อรองรับกรณีที่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งไม่สามารถชําระดุลได้  และต้องเปิดเผย 
ให้ผู้ใช้บริการทราบโดยทั่วถึง  รวมทั้งมีหน้าที่ต้องติดตามดูแลให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการและวิธี
ปฏิบัติดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้  ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงมาตรการจัดการความเสี่ยง  ผู้ให้บริการหักบัญชีต้องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  และแจ้ง  ธปท.  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  ก่อนเริ่มดําเนินการ 

ข้อ ๒๘ ผู้ให้บริการหักบัญชีต้องแจ้งให้  ธปท.  ทราบด้วยวาจาหรือโดยวิธีอื่นใดโดยทันที
เม่ือมีเหตุ  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งไม่สามารถชําระดุลได้ด้วยวิธีการปกติและตามเวลา 
ที่กําหนด  เช่น  มีเงินไม่เพียงพอสําหรับการชําระดุล  โดยต้องใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติ 
ที่กําหนดเพื่อให้กระบวนการชําระดุลสําเร็จลุล่วง 

(๒) กรณีที่ระบบของผู้ให้บริการขัดข้อง  ทําให้ไม่สามารถคํานวณยอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้  
หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ  หรือไม่สามารถส่งข้อมูลดังกล่าวไปเพื่อทําการชําระดุลระหว่างเจ้าหนี้ 
และลูกหนี้ได้ด้วยวิธีการปกติและตามเวลาที่กําหนด 

ทั้งนี้  ผู้ให้บริการหักบัญชีต้องจัดส่งรายงานปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้องตามแบบที่  ธปท.  กําหนด  
ให้  ธปท.  ภายในวันทําการถัดจากวันเกิดเหตุ 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ผู้ให้บริการหักบัญชีมีการระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่ง
เป็นการชั่วคราว  ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรายอื่นทราบโดยทันที  และในกรณีที่มีการยกเลิก
การให้บริการกับผู้ใช้บริการรายใดรายหน่ึง  ให้แจ้งผู้ใช้บริการรายอื่นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน 

ทั้งนี้  ผู้ให้บริการหักบัญชีต้องแจ้ง  ธปท.  ทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันที่มีการระงับ
หรือยกเลิกการให้บริการแล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๔ 
การให้บริการชําระดุล  (Settlement) 

 
 

ข้อ ๓๐ ให้นําความในข้อ  ๒๕  มาใช้บังคับกับผู้ให้บริการชําระดุลด้วย 
ข้อ ๓๑ ผู้ให้บริการชําระดุลต้องจัดให้มีวิธีการชําระดุลเพื่อปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้   

หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการที่เหมาะสม  โดยคํานึงถึงความเสี่ยงจากการชําระดุล  (Settlement  Risk)  
ที่อาจทําให้ไม่สามารถชําระดุลได้สําเร็จลุล่วงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ผู้ให้บริการชําระดุลไม่สามารถดําเนินการปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้  
หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการได้ด้วยวิธีการปกติและตามเวลาที่กําหนด  ให้ผู้ให้บริการชําระดุลแจ้งให้  
ธปท.  ทราบด้วยวาจาหรือโดยวิธีอื่นใดโดยทันที  และต้องจัดส่งรายงานปัญหากรณีเกิดเหตุขัดข้อง 
ตามแบบที่  ธปท.  กําหนด  ภายในวันทําการถัดจากวันเกิดเหตุ 

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ผู้ให้บริการชําระดุลมีการระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่ง
เป็นการชั่วคราว  ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรายอื่นทราบโดยทันที  และในกรณีที่มีการยกเลิก
การให้บริการกับผู้ใช้บริการรายใดรายหน่ึง  ให้แจ้งผู้ใช้บริการรายอื่นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน 

ทั้งนี้  ผู้ให้บริการชําระดุลต้องแจ้ง  ธปท.  ทราบภายใน  ๑๕  วันนับจากวันที่มีการระงับหรือยกเลิก
การให้บริการแล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๕ 
การให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย 

 
 

ข้อ ๓๔ ผู้ให้บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย
ที่มิใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ต้องบันทึกบัญชีเงิน 
ที่ได้รับจากการรับชําระเงินค่าสินค้า  ค่าบริการ  หรือค่าอื่นใดแยกไว้ต่างหากจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอื่น
ของผู้ให้บริการและต้องจัดทําข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ส่วนที่  ๖ 
การให้บริการรับชําระเงินแทน 

 
 

ข้อ ๓๕ ผู้ให้บริการรับชําระเงินแทนต้องออกข้อกําหนดและให้บริการภายใต้เง่ือนไข  ดังนี้ 
(๑) กําหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการที่มีต่อเจ้าหนี้ซึ่งผู้ให้บริการรับชําระเงินแทน  

และผู้ใช้บริการ  รวมถึงหน้าที่และความรับผิดของตัวแทนที่ผู้ให้บริการแต่งตั้งด้วย 
(๒) กําหนดวิธีปฏิบัติในการส่งขอ้มูลรายการรับชําระเงินให้แก่เจ้าหนี้ 
(๓) ผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

ต้องบันทึกบัญชีเงินที่ได้รับจากการรับชําระเงินไว้ต่างหากจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอื่นของผู้ให้บริการ
และต้องจัดทําข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ส่วนที่  ๗ 
การให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ 

 
 

ข้อ ๓๖ ในส่วนนี้ 
“ผู้ออกบัตร”  (Issuer)  หมายความว่า  สถาบันการเงินที่ตกลงและยินยอมออกบัตรเดบิต

ให้แก่บุคคลที่ผูกพันตนตามสัญญาบัตรเดบิต 
“ผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร”  (Acquirer)  หมายความว่า  ผู้ที่ทําหน้าที่ให้บริการรับส่งข้อมูล 

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเดบิตไปยังผู้ออกบัตรและจะจ่ายเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการ
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการซ่ึงมีสัญญาระหว่างกันว่าจะรับชําระราคาสินค้า 
หรือบริการด้วยบัตรเดบิตตามเง่ือนไขที่ตกลงกัน 

ผู้ให้บริการ  หมายความว่า 
(๑) ผู้ให้บริการการชําระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย

ตามบัญชี  ค  (๓)  ที่เป็นผู้ออกบัตร  (Issuer)  และผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร  (Acquirer) 
(๒) ผู้ให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงินระบบหนึ่งระบบใดตามบัญชี  ข  (๓)  หรือผู้ให้บริการ

สวิตช์ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบตามบัญชี  ค  (๔) 
(๓) ผู้ให้บริการหักบัญชีตามบัญชี  ค  (๑) 
(๔) ผู้ให้บริการชําระดุลตามบัญชี  ค  (๒) 
ข้อ ๓๗ ในการให้บริการที่เก่ียวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ 

ผู้ให้บริการต้องดําเนินการเหล่านี้ภายในประเทศเท่านั้น 
(๑) การรับส่งข้อมูลการใช้บัตรเดบิตระหว่างผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตร  (Acquirer)  และผู้ออกบัตร  

(Issuer) 
(๒) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงิน  (Transaction  Switching) 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) การให้บริการหักบัญชี  (Clearing) 
(๔) การให้บริการชําระดุล  (Settlement) 
ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเห็นว่ามีความจําเป็นและไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดตามวรรคหน่ึงได้  ให้ขออนุญาตขยายระยะเวลาการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าเหตุจําเป็นจะหมดไป  โดยชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นต่อ  ธปท.   
เป็นรายกรณี  และให้  ธปท.  มีอํานาจพิจารณาผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน  ๑๘๐  วัน  นับแต่ระยะเวลา
ที่กําหนดสิ้นสุด 

ให้  ธปท.  พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ผู้ให้บริการประสงค์จะใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น 
ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  Outsourcing)  ตามข้อ  ๓๗  (๑) - (๔)  ให้ผู้ให้บริการย่ืนขออนุญาตต่อ  
ธปท.  พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจําเป็น 

ให้  ธปท.  พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน 

การย่ืนขออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้กระทําได้เฉพาะการใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่น 
หรือบุคคลอื่นด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  Outsourcing)  ในประเทศ  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ 
ตามข้อ  ๓๗  (๑)  ผู้ให้บริการอาจขออนุญาตใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอ่ืนหรือบุคคลอื่นด้าน 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  Outsourcing)  ในต่างประเทศได้ 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการตามข้อ  ๓๖  (๑)  เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่นด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (IT  Outsourcing)  ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแล้ว  ให้ถือว่าได้รับอนุญาต
ตามวรรคหน่ึง 

หมวด  ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๓๙ ผู้ให้บริการรายใดที่ได้รับอนุญาต  ได้ขึ้นทะเบียน  หรือแจ้งให้ทราบไว้อยู่ก่อน 
ที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ผู้ให้บริการต้องดําเนินการเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้ซึ่ง
มีอํานาจจัดการของนิติบุคคลของผู้ให้บริการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้ภายใน  ๑๘o  วัน  
นับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) ผู้ให้บริการต้องดําเนินการจัดทําบันทึกบัญชีเงินที่ได้รับจากการประกอบธุรกิจการรับชําระเงิน
แยกไว้ต่างหากจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนอื่นของผู้ให้บริการภายใน  ๑๘๐  วัน  นับจากวันที่ประกาศ 
มีผลใช้บังคับ 

(๓) ผู้ให้บริการต้องดําเนินการจัดให้มีระบบ  กระบวนการหรือเคร่ืองมือการลงทะเบียน 
หรือวิธีการอื่นใดในการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  ตามที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ภายใน  ๑  ปี  
นับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๔๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 



แบบการแจงใหทราบ  
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  (บัญชี ก) 

วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .............. 

เรียน  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

ขาพเจา.........................................................................................โดยสะกดเปนภาษา
อังกฤษวา ................................................................................................................. ที่ต้ังสํานักงานใหญ
อยูที.่.......................................................................…………………………………………………………………………  
โทรศัพท........................................ โทรสาร......................................... และมสีาขาจํานวน............แหง 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
2.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
3.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
4.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
5.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 

(หากมีสาขามากกวา 5 แหง ใหแนบรายชื่อและสถานที่ตั้งเพ่ิมเติมมาดวย  ทัง้นี้ สาขา หมายถึง สาํนักงานใด ๆ  
ซ่ึงแยกออกจากสํานักงานใหญของผูใหบริการไปประกอบการอยางใดอยางหนึ่งเก่ียวกับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  
แตไมรวมถึงจุดใหบริการชั่วคราวเพ่ือการดําเนินการใดเปนการเฉพาะ หรือสํานักงาน หรือจุดใหบริการของตัวแทนที่ผูใหบริการแตงตั้ง) 

มีความประสงคขอแจงใหทราบวาจะประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอเิลก็ทรอนิกส 
ที่ใชซื้อสินคาหรือรับบริการเฉพาะอยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูขายสินคาหรือใหบรกิาร
เพียงรายเดียว ที่กําหนดไวในบัญชี ก (e-Money บัญชี ก) ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
ควบคุมดูแลธุรกจิบริการการชําระเงินทางอเิล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 

บัดน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารและรายละเอียดที่ไดมีการรบัรองสําเนาถูกตองโดย 
ผูมีอํานาจลงนาม มาพรอมแบบการแจงใหทราบ การประกอบธุรกจิบริการการชําระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกสน้ีดวยแลว ดังน้ี 

ก.  รายละเอียด หลักฐาน และขอมูลเก่ียวกับผูใหบริการ 

      กรณีบุคคลธรรมดา  
(1)  สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน  หากผูใหบริการเปนคณะบุคคลให

แนบสําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรของคณะบุคคลดวย      
(2)  หนังสอืช้ีแจงพรอมแนบหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนทีนํ่ามาใชในการประกอบ

ธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส  

กรณีนิติบุคคลที่เปนหางหุนสวนสามญัจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 
(1)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน 
(2)  วัตถุประสงคของหางหุนสวนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส 

(ชื่อภาษาไทย) 

(ชื่อภาษาอังกฤษ) 

เลขที่ ........... / 25.... 



 -  -

กรณีนิติบุคคลที่เปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(1)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
(2)  วัตถุประสงคของบริษัทเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิบริการการชําระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส 
(3)  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
(4)  สําเนาขอบังคับของบริษัท 
(5)  สําเนาทะเบียนผูถือหุนของบริษัท 
(6)  ช่ือ ประวัติการทํางาน และคุณวุฒิของกรรมการ 

ข.  รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส 

(1)  รายละเอียดเกี่ยวกบัการใหบริการ 
1.1  ช่ือและประเภทการใหบริการ  
1.2  สาระสําคัญ เงื่อนไข และรปูแบบการใหบริการ รวมถึงวิธีการบรหิารเงิน 

ที่ไดรับลวงหนาจากผูใชบริการ ซึ่งอยางนอยประกอบดวย 
1.2.1  ชองทางในการแลกเปลี่ยนเงินสดเปนเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใชบรกิาร 
1.2.2  วิธีการบันทึกบัญชี 
1.2.3  วิธีการบริหารเงินที่ยังไมมกีารเรียกเกบ็ การบรหิารสภาพคลอง 

และนโยบายการลงทุน 
1.2.4  ข้ันตอนและวิธีการชําระเงินระหวางผูทีเ่กี่ยวของ 

1.3  รายละเอียดข้ันตอน วิธีการในการใหบริการ รวมถึงรายละเอียดในเรือ่ง
ตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1.3.1  แผนภาพระบบงาน  
1.3.2  คําอธิบายรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการ และ

เทคโนโลยีที่ใชเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบการใหบริการ 
1.3.3  แนวทางการเช่ือมโยงกับระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

1.4  ขอบเขตการใหบริการ เชน กลุมผูใชบรกิาร ประเภทสนิคา หรือสถานที ่
ที่ใหบริการ เปนตน 

1.5  ผูที่เกี่ยวของในการใหบริการ โดยระบุถึงหนาที่ ความรบัผิดชอบ และ
ความสัมพันธระหวางกัน (ถามี) 

1.6  รายละเอียดการใชบรกิารระบบสารสนเทศจากผูใหบรกิารรายอื่นหรือ 
บุคคลอื่น (Outsourcing) โดยระบุระยะเวลา ขอบเขตการใชบริการ และหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูเกี่ยวของในการใหบรกิาร 

(2)  แผนฉุกเฉินดานระบบสารสนเทศ หรือระบบการใหบรกิารสํารองเพื่อให
สามารถใหบริการไดอยางตอเน่ือง  

(3)  นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ  
ซึ่งอยางนอยตองมมีาตรฐานตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด  



 -  -

(4)  โครงสรางองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใหบรกิาร หนวยงาน หรือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบ 

  ขาพเจาขอรบัรองวา หากเอกสารหรือหลกัฐานใดไมถูกตองหรือไมครบถวน หรอืมิไดปฏิบัติ
ใหถูกตองตามหลกัเกณฑและวิธีการทีค่ณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสกําหนดแลว  ขาพเจา 
จะดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือครบถวน แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับจากที่ไดรบัคําสั่งจากธนาคารแหง
ประเทศไทย  และขาพเจาตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดข้ึน หรือจะกําหนด
ในภายหนาทุกประการ   

  ทั้งน้ี  หากไดรับใบรบัแจงแลว ขาพเจายินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถ 
เขาตรวจสอบกจิการไดตามความจําเปนเพือ่ใหมกีารปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดได 

  ขอรับรองวารายละเอียดขางตนน้ีถูกตอง ครบถวน และตรงตอความเปนจริง 

       ลงนาม.......................................................... 

(                                            ) 

         ผูมีอํานาจลงนาม 

        (ประทับตรา ถามี) 



 

แบบการขอขึ้นทะเบียน 
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  (บัญชี ข) 

วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .............. 

เรียน  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

ขาพเจา.........................................................................................โดยสะกดเปนภาษา
อังกฤษวา ................................................................................................................. ที่ต้ังสํานักงานใหญ
อยูที.่.......................................................................…………………………………………………………………………  
โทรศัพท........................................ โทรสาร......................................... และมสีาขาจํานวน............แหง 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
2.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
3.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
4.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
5.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 

(หากมีสาขามากกวา 5 แหง ใหแนบรายชื่อและสถานที่ตั้งเพ่ิมเติมมาดวย  ทัง้นี้ สาขา หมายถึง สาํนักงานใด ๆ  
ซ่ึงแยกออกจากสํานักงานใหญของผูใหบริการไปประกอบการอยางใดอยางหนึ่งเก่ียวกับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส   
แตไมรวมถึงจุดใหบริการชั่วคราวเพ่ือการดําเนินการใดเปนการเฉพาะ หรือสํานักงาน หรือจุดใหบริการของตัวแทนที่ผูใหบริการแตงตั้ง) 

มีความประสงคที่จะขอข้ึนทะเบียน การประกอบธุรกจิบริการการชําระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกสที่กําหนดไวในบัญชี ข ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบรกิาร

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 ดังน้ี (โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาประเภท
ธุรกิจบริการทีป่ระสงคจะขอข้ึนทะเบียน) 

   (1)  การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต (Credit Card Network) 

   (2)  การใหบริการเครือขายอีดีซ ี(EDC Network) 

    (3)  การใหบริการสวิตชช่ิงในการชําระเงินระบบหน่ึงระบบใด (Transaction 
  Switching บัญชี ข) 

    (4)  การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบรกิารเฉพาะ
  อยางตามรายการทีก่ําหนดไวลวงหนาจากผูขายสินคาหรือใหบริการหลาย
  ราย ณ สถานที่ที่อยูภายใตระบบการจัดจําหนายและการใหบริการเดียวกัน 
  (e-Money บัญชี ข) 

บัดน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารและรายละเอียดที่ไดมีการรับรองสําเนาถูกตองโดย 
ผูมีอํานาจลงนาม มาพรอมแบบการขอข้ึนทะเบียน การประกอบธุรกจิบริการการชําระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกสน้ีดวยแลว  ดังน้ี 

 

เลขที่ ........... / 25.... 

(ชื่อภาษาไทย) 

(ชื่อภาษาอังกฤษ) 
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ก.  รายละเอียด หลักฐาน และขอมูลเก่ียวกับผูใหบริการ 

กรณีนิติบุคคลที่เปนหางหุนสวนสามญัจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 
(1)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน 
(2)  วัตถุประสงคของหางหุนสวนเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิบริการการชําระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส 

กรณีนิติบุคคลที่เปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(1)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
(2)  วัตถุประสงคของบริษัทเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิบริการการชําระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส 
(3)  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
(4)  สําเนาขอบังคับของบริษัท 
(5)  สําเนาทะเบียนผูถือหุนของบริษัท 
(6)  ช่ือ ประวัติการทํางาน และคุณวุฒิของกรรมการ 

ข.  รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
(1)  รายละเอียดเกี่ยวกบัการใหบริการ 

1.1  ช่ือและประเภทการใหบริการ  
1.2  สาระสําคัญ เงื่อนไข และรปูแบบการใหบริการ  
1.3  รายละเอียดข้ันตอน วิธีการในการใหบรกิาร รวมถึงรายละเอยีดในเรือ่งตาง ๆ  

ดังตอไปน้ี 

1.3.1  แผนภาพระบบงาน  
1.3.2  คําอธิบายรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการ และ

เทคโนโลยีที่ใชเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบใหบรกิาร 
1.3.3  แนวทางการเช่ือมโยงกับระบบงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

1.4  ขอบเขตการใหบริการ เชน กลุมผูใชบรกิาร ประเภทสนิคา หรือสถานที ่
ที่ใหบริการ เปนตน 

1.5  ผูที่เกี่ยวของในการใหบริการ โดยระบุถึงหนาที่ ความรบัผิดชอบ และ
ความสัมพันธระหวางกัน (ถามี) 

1.6  รายละเอียดการใชบรกิารดานระบบสารสนเทศจากผูใหบริการรายอื่นหรือ
บุคคลอื่น (Outsourcing) โดยระบุระยะเวลา ขอบเขตการใชบริการ และหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูเกี่ยวของในการใหบรกิาร 

(2)  นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ  
ซึ่งอยางนอยตองมมีาตรฐานตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

(3)  โครงสรางองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใหบรกิาร หนวยงาน หรือ
เจาหนาที่ทีป่ฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบ 

(4)  นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบรกิารการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส 
(5)  แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรบัการประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงินทาง

อิเลก็ทรอนิกส 
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(6)  แนวทางการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management: BCM) โดยผูใหบรกิารควรกําหนดรายละเอยีดการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจให
เหมาะสมกับประเภทและความซับซอนของธุรกิจตนเอง ซึง่มีสาระสําคัญดังน้ี 

6.1  การกําหนดแนวนโยบายการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 
6.2  การระบุและประเมินความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงระบบการบรหิารและจัดการ 

ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ทีส่ามารถบงช้ีและสามารถวัด ควบคุม ติดตาม ระดับความเสี่ยงโดยรวมของ
องคกรได โดยรวมถึง 

6.2.1  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  
6.2.2  ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)  
6.2.3  ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operation Risk) 
6.2.4  ความเสี่ยงดานกฎหมาย (Legal Risk) 
6.2.5  ความเสี่ยงดานช่ือเสียง (Reputation Risk) 

6.3 การจัดทําแผนฉุกเฉินหรือแผนรองรบัการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง 
(Business Continuity Planning: BCP)  

6.4 แนวทางการติดตามและประเมินผล และแนวทางการทดสอบแผน BCP  
(7)  ระบบการควบคุมภายใน รวมถึง   

7.1  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
7.2  แนวทางการใชบริการจากผูใหบริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น (Outsourcing) 

และรายละเอียดของผูใหบริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น (เชน ผูถือหุน ฐานะทางการเงิน ความรบัผิดชอบ 
ตอการใหบรกิาร เปนตน)  

(8)  ผลการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) และประเมินความเสี่ยงใน 
การใหบริการ 

(9)  นโยบายและมาตรการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ซึง่ไมนอยกวาหลักเกณฑทีส่ํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) กําหนด 

(10)  รายละเอียดเพิม่เติมเฉพาะสําหรับธุรกิจบรกิารการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
ตามบัญชี ข (รายละเอียดตามแนบ) 

  ขาพเจาขอรบัรองวา หากเอกสารหรือหลกัฐานใดไมถูกตองหรือไมครบถวน หรอืมิได
ปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการทีค่ณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดแลว 
ขาพเจาจะดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือครบถวน แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับจากที่ไดรบัคําสั่ง 
จากธนาคารแหงประเทศไทย  และเมื่อไดรบัการข้ึนทะเบียนแลว ตกลงจะปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนดข้ึน หรือจะกําหนดในภายหนาทุกประการ  

  ทั้งน้ี  หากไดรับใบข้ึนทะเบียนแลว ขาพเจายินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถ
เขาตรวจสอบกจิการไดตามความจําเปนเพือ่ใหมกีารปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดได 
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  ขอรับรองวารายละเอียดขางตนน้ีถูกตอง ครบถวน และตรงตอความเปนจริง 

       ลงนาม.......................................................... 

(                                            ) 

           ผูมีอํานาจลงนาม 

          (ประทับตรา ถามี) 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมเฉพาะสําหรับการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสตามบัญชี ข (e-Money บัญชี ข) 

1.  รายละเอียดและวิธีการบริหารเงินที่ไดรบัลวงหนาจากผูใชบริการ 

 1.1  ชองทางในการแลกเปลี่ยนเงินสดเปนเงินอเิล็กทรอนิกสของผูใชบริการ 

 1.2  วิธีการบันทึกบัญชี 

 1.3  วิธีการบรหิารเงินที่ยังไมมกีารเรียกเกบ็ การบริหารสภาพคลอง และนโยบาย

การลงทุน 

 1.4  ข้ันตอนและวิธีการชําระเงินระหวางผูใชบริการ ผูใหบรกิาร และรานคา รวมถึง

ผูเกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) 

2.  รายละเอียดการควบคุมภายใน (เพิ่มเติม) 

 2.1  วิธีการ และการควบคุมการดําเนินการสรางหรือเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงิน

อิเลก็ทรอนิกส  เชน วิธีการบันทึกมลูคาเงินอเิลก็ทรอนิกส หรือการเติมเงินอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 2.2  วิธีการเก็บรักษาและจําหนายเงินอิเล็กทรอนิกส  

 2.3  การกําหนดวงเงินของเงินอเิล็กทรอนิกส 

 2.4  การกําหนดอายุของเงินอเิลก็ทรอนิกส 

3  แนวทางการคุมครองผูใชบรกิาร 

 3.1  ขอตกลงหรอืสญัญา ระบุวิธีการ สทิธิ ความรบัผดิชอบ และเงือ่นไขของการใชบริการ 

 3.2  การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกบัขอมูลผูใชบริการ 

 3.3  แนวทางและวิธีการเปดเผยขอมลูใหแกผูใชบริการในเรือ่งตาง ๆ เชน 

 -  เงื่อนไขในการใชบริการ เชน  สถานที่ใชบริการ วงเงิน อายุของเงินอเิล็กทรอนิกส 

การคืนเงิน คาธรรมเนียม เปนตน 

 -  ชองทางการแจงปญหา และแนวทางการแกไขปญหา 

 -  วิธีการ สิทธิ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ในกรณีปญหาตางๆ เชน  

บัตรถูกขโมยหรอืสญูหาย ความผิดพลาดของมลูคาเงินทีบ่ันทึกไว บัตรชํารุด บัตรปลอม การใชบัตร 

โดยไมไดรับอนุญาต เปนตน 

 -  วิธีการตรวจสอบรายการการใชเงินอเิล็กทรอนิกสของผูใชบริการ 

 -  วิธีการแจงขอมลูหรือเงื่อนไขของการใหบริการทีเ่ปลี่ยนแปลงแกผูใชบริการ 

 -  นโยบายในการแลกเปลี่ยนมูลคาของเงินอิเล็กทรอนิกสคืนเปนเงินสด 

 -  คาธรรมเนียมใด ๆ เกี่ยวกับการใชเงินอเิลก็ทรอนิกส 

 -  แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน หรือขอโตแยงเกี่ยวกบัมลูคาของ 

เงินอเิล็กทรอนิกส 



 

แบบการขอรับใบอนุญาต  
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  (บัญชี ค) 

วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .............. 

เรียน  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

ขาพเจา.........................................................................................โดยสะกดเปนภาษา
อังกฤษวา ................................................................................................................. ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
อยูที.่.......................................................................…………………………………………………………………………  
โทรศัพท........................................ โทรสาร......................................... และมสีาขาจํานวน............แหง 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
1.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
2.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
3.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
4.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 
5.  สาขา ...................................... ต้ังอยูที่ .................................................................. 

(หากมีสาขามากกวา 5 แหง ใหแนบรายชื่อและสถานที่ตั้งเพ่ิมเติมมาดวย  ทัง้นี้ สาขา หมายถึง สาํนักงานใด ๆ  
ซ่ึงแยกออกจากสํานักงานใหญของผูใหบริการไปประกอบการอยางใดอยางหนึ่งเก่ียวกับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  
แตไมรวมถึงจุดใหบริการชั่วคราวเพ่ือการดําเนินการใดเปนการเฉพาะ หรือสํานักงาน หรือจุดใหบริการของตัวแทนที่ผูใหบริการแตงตั้ง) 

มีความประสงคที่จะขอรับใบอนุญาต การประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส ที่กําหนดไวในบัญชี ค ตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551  (โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง  หนาประเภทธุรกิจ
บริการทีป่ระสงคจะขอรบัใบอนุญาต) 

    (1)  การใหบรกิารหักบญัชี (Clearing) 

    (2)  การใหบรกิารชําระดุล (Settlement) 

    (3)  การใหบรกิารชําระเงินทางอเิล็กทรอนิกสผานอปุกรณอยางหน่ึงอยางใดหรือ  
      ผานทางเครือขาย 

    (4)  การใหบรกิารสวิตชช่ิงในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction Switching  
     บัญชี ค) 

    (5)  การใหบรกิารรับชําระเงินแทน 
    (6)  การใหบรกิารเงินอเิล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบรกิารเฉพาะ 
    อยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูขายสินคาหรอืใหบรกิาร 
    หลายราย โดยไมจํากัดสถานที่และไมอยูภายใตระบบการจดัจําหนายและ 
    การใหบริการเดียวกัน (e-Money บัญชี ค) 

เลขที่ ........... / 25.... 

(ชื่อภาษาไทย) 

(ชื่อภาษาอังกฤษ) 
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บัดน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารและรายละเอียดที่ไดมีการรบัรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ 
ลงนาม มาพรอมแบบการขอรับใบอนุญาต การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอเิลก็ทรอนิกสน้ีดวยแลว 
ดังน้ี 

ก.  รายละเอียด หลักฐาน และขอมูลเก่ียวกับผูใหบริการ 
(1)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
(2)  วัตถุประสงคของบริษัทเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิบริการการชําระเงินทาง 

อิเลก็ทรอนิกส 
(3)  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
(4)  สําเนาขอบังคับของบริษัท 
(5)  สําเนาทะเบียนผูถือหุนของบริษัท 
(6)  ช่ือ ประวัติการทํางาน และคุณวุฒิของกรรมการ 
(7)  งบการเงินประจําปที่ผานการรับรองจากผูสอบบญัชีรับอนุญาตลาสุด  

งบการเงินงวด 6 เดือนลาสุด (หากม)ี  และเอกสารหลักฐานอื่นใดที่แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงิน 
ที่มั่นคงของบริษัท 

ข.  รายละเอียดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
(1)  รายละเอียดเกี่ยวกบัการใหบริการ 

1.1  ช่ือและประเภทการใหบริการ  
1.2  สาระสําคัญ เงื่อนไข และรปูแบบการใหบริการ  
1.3  รายละเอียดข้ันตอน วิธีการในการใหบริการ รวมถึงรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ  

ดังตอไปน้ี 

1.3.1  แผนภาพระบบงาน  
1.3.2  คําอธิบายรายละเอียดเทคโนโลยีที่ใชในการใหบริการ และ

เทคโนโลยีที่ใชเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบใหบรกิาร 
1.3.3  แนวทางการเช่ือมโยงกับระบบงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

1.4  ขอบเขตการใหบริการ เชน กลุมผูใชบรกิาร ประเภทสนิคา สถานที ่
ที่ใหบริการ เจาหน้ีซึ่งผูใหบรกิารรับชําระเงินแทน  เปนตน 

1.5  ผูที่เกี่ยวของในการใหบริการ โดยระบุถึงหนาที่ ความรบัผิดชอบ และ 
ความสัมพันธระหวางกัน (ถามี) 

1.6  รายละเอียดการใชบรกิารระบบสารสนเทศจากผูใหบรกิารรายอื่นหรือ 
บุคคลอื่น (Outsourcing) โดยระบุระยะเวลา ขอบเขตการใชบริการ และหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูเกี่ยวของในการใหบรกิาร 

(2)  นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ  
ซึ่งอยางนอยตองมมีาตรฐานตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 

(3)  โครงสรางองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูใหบรกิาร หนวยงาน หรือ
เจาหนาที่ทีป่ฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบ 

(4)  นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบรกิารการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกส 
ในระยะเวลา 3 ป โดยรวมถึงเงินลงทุน รายได คาใชจาย ปรมิาณธุรกรรม และบรกิารทีจ่ะเพิ่มเติม เปนตน 
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(5)  แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรบัการประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส 

(6)  แนวทางการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management: BCM) โดยผูใหบรกิารควรกําหนดรายละเอยีดการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจใหเหมาะสม
กับประเภทและความซบัซอนของธุรกจิตนเอง ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี 

6.1  การกําหนดแนวนโยบายการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 
6.2  การระบุและประเมินความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงระบบการบรหิารและจัดการ 

ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ทีส่ามารถบงช้ีและสามารถวัด ควบคุม ติดตาม ระดับความเสี่ยงโดยรวมขององคกร
ได โดยรวมถึง 

6.2.1  ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  
6.2.2  ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)  
6.2.3  ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operation Risk) 
6.2.4  ความเสี่ยงดานกฎหมาย (Legal Risk) 
6.2.5  ความเสี่ยงดานช่ือเสียง (Reputation Risk) 

6.3  การจัดทําแผนฉุกเฉินหรือแผนรองรบัการดําเนินธุรกจิอยางตอเน่ือง 
(Business Continuity Planning: BCP)  

6.4  แนวทางการติดตามและประเมินผล  และแนวทางการทดสอบแผน BCP  
(7)  ระบบการควบคุมภายใน รวมถึง   

7.1  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
7.2  แนวทางการใชบริการจากผูใหบริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น (Outsourcing)  

และรายละเอียดของผูใหบริการรายอื่นหรือบุคคลอื่น (เชน ผูถือหุน ฐานะทางการเงิน ความรบัผิดชอบตอ 
การใหบริการ เปนตน) 

 (8)  ผลการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) และประเมินความเสี่ยง 
ในการใหบริการ  

 (9) นโยบายและมาตรการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ซึ่งไมนอยกวาหลักเกณฑทีส่ํานักงานปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ปปง.) กําหนด 

(10)  รายละเอียดเพิม่เติมเฉพาะสําหรับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
ตามบัญชี ค  (รายละเอียดตามแนบ) 

  ขาพเจาขอรบัรองวา หากเอกสารหรือหลกัฐานใดไมถูกตองหรือไมครบถวน หรอื 
มิไดปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการทีค่ณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกําหนดแลว 
ขาพเจาจะรบีดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือครบถวน แลวแตกรณี ตามทีไ่ดรับคําสั่งจากธนาคารแหง
ประเทศไทยภายในเวลาทีก่ําหนด และเมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ขาพเจาตกลงจะปฏิบัติตามเงือ่นไขที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดข้ึน หรือจะกําหนดในภายหนาทุกประการ 

  ทั้งน้ี  หากไดรับใบอนุญาตแลว ขาพเจายินยอมใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถ 
เขาตรวจสอบกจิการไดตามความจําเปนเพือ่ใหมกีารปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ําหนดได 
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  ขอรับรองวารายละเอียดขางตนน้ีถูกตอง ครบถวน และตรงตอความเปนจริง 

ลงนาม.......................................................... 

(                                            ) 

           ผูมีอํานาจลงนาม 

          (ประทับตรา ถามี) 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมเฉพาะสําหรับธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามบัญชี ค 

1.  การใหบรกิารเงินอเิลก็ทรอนิกสตามบญัชี ค  (e-Money บัญชี ค) 

1.1  รายละเอียดและวิธีการบริหารเงินที่ไดรบัลวงหนาจากผูใชบริการ 

 1.1.1  ชองทางในการแลกเปลี่ยนเงินสดเปนเงินอิเล็กทรอนิกสของผูใชบรกิาร 

 1.1.2  วิธีการบันทึกบัญชี 

 1.1.3  วิธีการบริหารเงินที่ยังไมมกีารเรียกเกบ็ การบรหิารสภาพคลอง และนโยบาย

การลงทุน 

 1.1.4  ข้ันตอนและวิธีการชําระเงินระหวางผูใชบริการ ผูใหบริการ และรานคา รวมถึง

ผูเกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) 

1.2  รายละเอียดการควบคุมภายใน (เพิ่มเติม) 

 1.2.1  วิธีการ และการควบคุมการดําเนินการสรางหรือเปลีย่นแปลงมูลคาของ 

เงินอเิล็กทรอนิกส เชน  วิธีการบันทกึมูลคาเงินอเิลก็ทรอนิกส หรือการเติมเงินอเิล็กทรอนิกส เปนตน 

 1.2.2  วิธีการเกบ็รักษาและจําหนายเงินอิเล็กทรอนิกส  

 1.2.3  การกําหนดวงเงินของเงินอเิล็กทรอนิกส 

 1.2.4  การกําหนดอายุของเงินอเิลก็ทรอนิกส 

1.3  แนวทางการคุมครองผูใชบรกิาร 

 1.3.1  ขอตกลงหรอืสญัญา ระบุวิธีการ สทิธิ ความรับผิดชอบ และเงือ่นไขของการใชบริการ 

 1.3.2  การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกบัขอมลูผูใชบริการ 

 1.3.3  แนวทางและวิธีการเปดเผยขอมูลใหแกผูใชบริการในเรื่องตาง ๆ เชน 

 -  เงื่อนไขในการใชบริการ เชน  สถานที่ใชบริการ วงเงิน อายุของเงินอเิล็กทรอนิกส 

การคืนเงิน คาธรรมเนียม เปนตน 

 -  ชองทางการแจงปญหา และแนวทางการแกไขปญหา 

 -  วิธีการ สิทธิ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไข ในกรณีปญหาตางๆ เชน  

บัตรถูกขโมยหรอืสญูหาย ความผิดพลาดของมลูคาเงินทีบ่ันทึกไว บัตรชํารุด บัตรปลอม การใชบัตร 

โดยไมไดรับอนุญาต เปนตน 

 -  วิธีการตรวจสอบรายการการใชเงินอเิล็กทรอนิกสของผูใชบริการ 

 -  วิธีการแจงขอมลูหรือเงื่อนไขของการใหบริการทีเ่ปลี่ยนแปลงแกผูใชบริการ 

 -  นโยบายในการแลกเปลี่ยนมูลคาของเงินอิเล็กทรอนิกสคืนเปนเงินสด 

 -  คาธรรมเนียมใด ๆ เกี่ยวกับการใชเงินอเิลก็ทรอนิกส 

 -  แนวทางการปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน หรือขอโตแยงเกี่ยวกับมลูคาของ 

เงินอเิล็กทรอนิกส 



 -  -

2.  การใหบรกิารหักบญัชี (Clearing) 

2.1  วัตถุประสงค หลกัเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการเขารวมและออกจากระบบของ

ผูใชบริการ  

2.2  ขอตกลง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน ระหวางผูใหบรกิารกบั

ผูใชบริการ 

2.3  มาตรการจัดการความเสี่ยง  เพื่อใหการชําระดุลระหวางผูใชบริการสําเร็จลลุวง 

2.4  จํานวนและรายช่ือผูใชบรกิาร (ถาม)ี  

3.  การใหบรกิารชําระดุล (Settlement)  

3.1  วัตถุประสงค หลกัเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการเขารวมและออกจากระบบของ

ผูใชบริการ  

3.2  ขอตกลง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน ระหวางผูใหบรกิารกบั

ผูใชบริการ 

3.3  หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดผลสิ้นสุดสมบรูณของการโอนเงิน (Finality) ซึ่งผูรับ

สามารถใชเงินไดทันทีโดยปราศจากเงือ่นไข และไมสามารถเพิกถอนได (Irrevocable) 

3.4  จํานวนและรายช่ือผูใชบรกิาร (ถาม)ี  

4.  การใหบรกิารสวิตชช่ิงในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction switching บัญชี ค)  

4.1  วัตถุประสงค หลกัเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการเขารวมและออกจากระบบของ

ผูใชบริการ  

4.2  ขอตกลง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน ระหวางผูใหบรกิารกบั

ผูใชบริการ 

4.3  จํานวนและรายช่ือผูใชบรกิาร (ถาม)ี  

5.  การใหบรกิารรับชําระเงินแทน 

แนวทางการคุมครองผูใชบริการ 

5.1  ขอตกลงกับผูใชบรกิาร โดยมรีายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ

ของผูใหบรกิารตอผูใชบรกิาร   

5.2  การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกบัขอมูลผูใชบริการ 

5.3  กําหนดผลสิ้นสุดของการชําระเงินเมือ่ผูใชบริการไดชําระเงินใหกบัผูใหบริการแลว



 

แบบการขอรับใบแทน  
กรณีที่ใบรบัแจง ใบรบัการข้ึนทะเบียน หรือใบอนุญาต การประกอบธุรกจิบรกิารการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ 

วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .............. 

เรียน  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

ขาพเจา.........................................................................................โดยสะกดเปนภาษา
อังกฤษวา ................................................................................................................. ที่ต้ังสํานักงานใหญ 
อยูที.่.......................................................................…………………………………………………………………………  
โทรศัพท........................................ โทรสาร.........................................  

มีความประสงคที่จะขอรับใบแทน กรณีที่ใบรบัแจง ใบรับการข้ึนทะเบียน หรือใบอนุญาต 

ที่เคยไดรับ เกิด   สูญหาย   ถูกทําลาย หรือ   ชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ในการประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสกรณีดังตอไปน้ี 

    ใบรับแจง (บัญชี ก)  การประกอบธุรกิจการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา
หรือรับบรกิารเฉพาะอยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูขายสินคาหรือใหบริการเพียงรายเดียว  
ที่กําหนดไวในบัญชี ก (e-Money บัญชี ก)  เลขที่ ............................... ลงวันที่ .............................. 

    ใบรับขึ้นทะเบียน (บัญชี ข)  เลขที่ ............................... ลงวันที่ .............................. 

    (1)  การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต (Credit card network) 

        (2)  การใหบริการเครือขายอีดีซี (EDC network) 

        (3)  การใหบริการสวิตชช่ิงในการชําระเงินระบบหน่ึงระบบใด (Transaction  
                               Switching บัญชี ข) 

               (4)  การใหบรกิารเงินอเิล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรบับริการเฉพาะ  
  อยางตามรายการที่กําหนดไวลวงหนาจากผูขายสินคาหรือใหบริการ  
  หลายราย ณ สถานที่ที่อยูภายใตระบบการจัดจําหนายและการใหบริการ   
  เดียวกัน (e-Money บัญชี ข) 

    ใบอนุญาต (บัญชี ค)  เลขที่ ............................... ลงวันที่ .............................. 

     (1)  การใหบรกิารหักบญัชี (Clearing) 

     (2)  การใหบรกิารชําระดุล (Settlement) 

     (3)  การใหบรกิารชําระเงินทางอเิล็กทรอนิกสผานอปุกรณอยางหน่ึง   
             อยางใดหรือผานทางเครือขาย 

     (4)  การใหบรกิารสวิตชช่ิงในการชําระเงินหลายระบบ (Transaction  
         Switching บัญชี ค) 

     (5)  การใหบรกิารรับชําระเงินแทน 

(ชื่อภาษาไทย) 

(ชื่อภาษาอังกฤษ) 

เลขที่ ........... / 25.... 



 -  -

     (6)  การใหบรกิารเงินอเิล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบรกิาร                
         เฉพาะอยางตามรายการทีก่ําหนดไวลวงหนา จากผูขายสินคาหรอื 
         ใหบริการหลายราย โดยไมจํากัดสถานที่และไมอยูภายใตระบบ 
                 การจัดจําหนายและการใหบรกิารเดียวกัน (e-Money บัญชี ค) 

ลงนาม.......................................................... 

(                                            ) 

           ผูมีอํานาจลงนาม 

          (ประทับตรา ถามี) 



แบบหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ กรรมการหรือ 
ผู้ซึ่งมีอ านาจจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
ชื่อ/บริษัท…………………………………. 

ที่   (ถ้ามี)                                                                                              

วันที่……………………………… 

เรียน  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

□   บุคคลธรรมดา 

ข้าพเจ้า ......................................................... ขอรับรองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามนัยมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

□   นิติบุคคล 

 ข้าพเจ้า/บริษัท ได้ตรวจสอบรายละเอียดประวัติของกรรมการ หรือผู้มีอ านาจในการ
จัดการ ของผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  

 1. ชื่อ…………………………………………………………..……… ต าแหน่ง ……………...........……… 

 2. ชื่อ............................................................................ ต าแหน่ง ................................... 

 ข้าพเจ้า/บริษัท ขอรับรองคุณสมบัติของบุคคลดังกลา่วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามนัยมาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว 

             ขอแสดงความนับถือ 
  
  
  
     ลงชื่อ ……………………………………ผู้มีอ านาจลงนาม 
           (………………………………………) 
                       ต าแหน่ง 

 



รายงานการเปดิส านักงานสาขาแหง่ใหม ่หรือยา้ย หรือปดิส านักงานสาขา
รหสัสถาบนั ...........................................................................................
ชือ่ผู้ใหบ้ริการ  ...........................................................................................
ประเภทบญัชี ...........................................................................................
ประเภทการใหบ้ริการ ...........................................................................................
งวดไตรมาสที่ ............................................. จากวันที.่......................................สิน้สดุวันที่ .....................................................................
จ านวนสาขาทัง้หมด ณ สิน้ไตรมาส ........................................................................................... แหง่

วันทีเ่ริ่มด าเนินการ สถานทีต่ัง้ วันทีเ่ริ่มด าเนินการ สถานทีต่ัง้ วันทีเ่ริ่มด าเนินการ สถานทีต่ัง้จงัหวัด รหสัจงัหวัด
เปดิส านักงานสาขา ยา้ยส านักงานสาขา ปดิส านักงานสาขา



ชื่อรายงาน รายงานการเปิดส านักงานสาขาแหง่ใหม ่หรือย้าย หรือปิดส านักงานสาขา
ความถ่ีในการสง่รายงาน รายไตรมาส
ก าหนดสง่ ภายใน 30 วันนับจากวันส้ินไตรมาส
ค าอธิบาย "ส านักงานสาขา" หมายถึง สาขาทีใ่หบ้ริการช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบธุรกจิบริการ

การช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ ทัง้นี้ส านักงานสาขาไมร่วมถึง จุดใหบ้ริการชั่วคราวหรือส านักงานหรือ
จุดใหบ้ริการของตัวแทนทีผู้่ใหบ้ริการแต่งต้ัง
"รหัสสถาบัน" หมายความว่า รหสัสถาบันของผู้ใหบ้ริการทีร่ายงานข้อมลูโดยใหใ้ช้รหสัสถาบัน
ตามที ่ธปท. ก าหนด
"ชื่อผู้ให้บริการ" หมายความว่า ชื่อผู้ใหบ้ริการทีร่ายงานข้อมลู
"ประเภทบัญช"ี หมายความว่า ประเภทบัญชีของผู้ใหบ้ริการทีป่ระกอบธุรกจิตามพระราชกฤษฎกีา
ว่าด้วยการควบคุมธุรกจิบริการการช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์
"ประเภทการให้บริการ" หมายความว่า บริการทีผู้่ใหบ้ริการประกอบธุรกจิตามพระราชกฤษฎกีา
ว่าด้วยการควบคุมธุรกจิบริการการช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ เช่น การโอนเงิน การรับช าระเงินแทน 
เป็นต้น

"งวดไตรมาส" หมายความว่า งวดไตรมาสของข้อมลูทีร่ายงาน
"จากวันที่" หมายความว่า วันทีเ่ร่ิมไตรมาสทีร่ายงานข้อมลู
"สิ้นสดุวันที่" หมายความว่า วันทีส้ิ่นสุดของไตรมาสทีร่ายงานข้อมลู
"จ านวนสาขาทัง้หมด" หมายความว่า จ านวนสาขาทัง้หมดทีเ่ปิดใหบ้ริการ ณ ส้ินไตรมาส
"จงัหวัด" หมายความว่า จังหวัดทีเ่ป็นทีต้ั่งของสถานทีท่ีใ่หบ้ริการ
"รหัสจงัหวัด" หมายความว่า รหสัของจังหวัดทีเ่ป็นทีต้ั่งของสถานทีท่ีใ่หบ้ริการ
"วันทีเ่ริ่มด าเนินการ" หมายความว่า วันทีเ่ร่ิม เปิด/ย้าย/ปิด ส านักงานสาขา
"สถานทีต่ั้ง" หมายความว่า สถานทีต้ั่ง (ทีอ่ยู่) ของส านักงานสาขาทีม่กีารเปิด/ย้าย/ปิด

ค าอธิบายรายงาน


