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พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  และมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การโอนสิทธิการถือครองเงินหรือการโอนสิทธิ

การถอนเงิน  หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดหรือบางส่วน 
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“บัตรอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
“บัตรเครดิต”  หมายความว่า  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อใช้ชําระ

ค่าสินค้า  ค่าบริการ  หรือค่าอื่นใด  แทนการชําระด้วยเงินสด  หรือเพื่อใช้เบิก  ถอน  โอน  หรือทําธุรกรรมอื่นใด
ที่เก่ียวกับเงิน  และผู้ให้บริการจะเรียกให้ผู้ใช้บริการชําระเงินในภายหลัง 

“บัตรเดบิต”  หมายความว่า  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อใช้ชําระ
ค่าสินค้า  ค่าบริการ  หรือค่าอื่นใด  แทนการชําระด้วยเงินสด  หรือเพื่อใช้เบิก  ถอน  โอน  หรือทําธุรกรรมอื่นใด
ที่เก่ียวกับเงิน  ตามมูลค่าของเงินที่ผู้ใช้บริการได้ฝากไว้กับผู้ให้บริการ 

“เงินอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการซ่ึงจะ
ระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม  โดยมีการชําระเงินให้แก่ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้า  เพื่อนําไปใช้ชําระค่าสินค้า  ค่าบริการ  
หรือค่าอื่นใด  แทนการชําระด้วยเงินสด  และได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจํานวนเงินที่ชําระไว้ล่วงหน้า 

“อีดีซี”  (Electronic  Data  Capture  :  EDC)  หมายความว่า  อุปกรณ์หรือเครื่องมือสําหรับ
การรับส่งข้อมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิต  บัตรเดบิต  เงินอิเล็กทรอนิกส์  หรือ 
บัตรอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด  ไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตร 

“เครือข่ายอีดีซี”  (EDC  Network)  หมายความว่า  เครือข่ายรับส่งข้อมูลอีดีซีที่มีศูนย์กลาง 
หรือจุดเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการเครือข่าย 

“เครือข่ายบัตรเครดิต”  หมายความว่า  เครือข่ายการให้บริการรับส่งข้อมูลการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรไปยังผู้ให้บริการซึ่งออกบัตรเช่นว่านั้น  เพื่ออนุมัติการใช้บัตร
ในการทํารายการแต่ละรายการ  หรือรับส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหว่างกัน 

“บริการสวิตช์ชิ่งในการชําระเงิน”  (Transaction  Switching)  หมายความว่า  บริการเป็นศูนย์กลาง
หรือจุดเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ให้บริการตามที่ตกลงกัน 

“บริการรับชําระเงินแทน”  หมายความว่า  บริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนเจ้าหนี้ 
“บริการหักบัญชี”  (Clearing)  หมายความว่า  บริการรับส่ง  ตรวจสอบ  และยืนยันข้อมูลตามคําสั่ง

การชําระเงินสําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้  หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ  เพื่อใช้
ข้อมูลดังกล่าวไปทําการชําระดุลระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้  ทั้งนี้  รวมถึงการจัดการเพื่อให้กระบวนการชําระ
ดุลสําเร็จลุล่วงด้วย 

“บริการชําระดุล”  (Settlement)  หมายความว่า  บริการระบบการชําระเงินที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการปรับฐานะความเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้ใช้บริการ  
โดยผู้ให้บริการจะทําการหักบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นลูกหนี้  หรือรับชําระหนี้โดยวิธีอื่นใด
ตามที่ตกลงกัน  แล้วปรับบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้  หรือชําระเงินด้วยวิธีอื่นใด  
เพื่อให้หนี้ดังกล่าวระงับไป 
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“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กําหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ 

“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ”  หมายความว่า  สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน 

“ธปท.”  หมายความว่า  ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ผู้ว่าการ”  หมายความวา่  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ให้  ธปท.  เป็นผู้ รับผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

มาตรา ๖ ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้ทราบ  
ขึ้นทะเบียน  หรือได้รับใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบการแจ้งให้ทราบ  การข้ึนทะเบียน  และการขอรับใบอนุญาต   
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๗ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการให้ย่ืนแบบการแจ้งให้ทราบ  
แบบการขอขึ้นทะเบียน  หรือแบบการขอรับใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  พร้อมด้วยเอกสารที่มีรายการดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  ได้แก่ 
 (ก) แผนฉุกเฉินหรือระบบให้บริการสํารองเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
 (ข) นโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศซึ่งอย่างน้อย 

ต้องมีมาตรฐานตามที่  ธปท.  ประกาศกําหนด 
(๒) ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  ได้แก่ 
 (ก) เอกสารตาม  (๑) 
 (ข) นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (ค) แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (ง) ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 (จ) ผลการศึกษาความเป็นไปได้และประเมินความเสี่ยงในการให้บริการ  รวมทั้งแผนฉุกเฉิน
รองรับกรณีเกิดปัญหา 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละบัญชี  ธปท.  จะประกาศกําหนด 
ให้ย่ืนเอกสารที่มีรายการเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

มาตรา ๘ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  
ย่ืนแบบการแจ้งให้ทราบหรือแบบการขอข้ึนทะเบียน  พร้อมทั้งเอกสารตามมาตรา  ๗  ต่อผู้ว่าการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมาย  และหากปรากฏว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการนั้น
ย่ืนเอกสารครบถ้วน  รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  
วรรคสอง  แล้ว  ให้ออกใบรับแจ้งหรือใบรับขึ้นทะเบียนให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  ผู้ใดย่ืนเอกสาร 
หรือหลักฐานใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  หรือมีกรณีที่มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ให้ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายแจ้งให้ผู้ให้บริการ
นั้นทราบ  เพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน  แล้วแต่กรณี  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง 

ในกรณีที่ผู้ให้บริการนั้นไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง  หรือไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง  
ให้ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามมาตรา  ๓๓  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และให้
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ผู้ให้บริการนั้นดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมก็ได้ 

มาตรา ๙ ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี  ค   
ได้ย่ืนแบบการขอใบอนุญาตพร้อมทั้งเอกสารตามมาตรา  ๗  (๒)  แล้ว  ให้ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่ผู้ว่าการมอบหมายตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามมาตรา  ๗  และการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  วรรคสอง  ในกรณีที่พบว่าเอกสาร
หรือหลักฐานใดไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  หรือยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด  ให้ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายแจ้งให้สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการทราบ  เพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  หรือครบถ้วนก่อนเสนอ
คณะกรรมการเพื่อออกใบอนุญาต 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  ย่ืนเอกสาร
ครบถ้วนและถูกต้อง  และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา  ๖  
วรรคสอง  หรือได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการ
มอบหมายมีคําสั่งตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละราย  
คณะกรรมการอาจกําหนดข้อปฏิบัติในการให้บริการของผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  หรือจะกําหนด
เง่ือนไขในการให้บริการไว้ในใบอนุญาตของผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  ก็ได้ 

ข้อปฏิบัติและเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงต้องไม่เป็นภาระหรืออุปสรรคเกินสมควรในการให้บริการ 
ของผู้ให้บริการ 

มาตรา ๑๑ ใบอนุญาตของผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  มีอายุสิบปี 
ผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  อาจย่ืนขอต่ออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาเก้าสิบวันแต่ไม่น้อยกว่า

หกสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตน้ันสิ้นอายุ  โดยย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ผู้ว่าการมอบหมาย  พร้อมทั้งเอกสารที่แสดงหลักฐานการได้รับใบอนุญาตเดิม 

ให้คณะกรรมการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตหรือการไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอต่ออายุใบอนุญาต  โดยแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งย่ืนคําขอ
ต่ออายุใบอนุญาต 

ในกรณีที่คณะกรรมการแจ้งการไม่ต่ออายุใบอนุญาต  และใบอนุญาตเดิมยังไม่สิ้นอายุ  ให้ผู้ให้บริการนั้น
ยังคงให้บริการตามใบอนุญาตเดิมได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตส้ินอายุ  ในการนี้  คณะกรรมการจะสั่งให้ 
ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบในการขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ใบรับแจ้ง  ใบรับขึ้นทะเบียน  หรือใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการสูญหาย  
ถูกทําลาย  หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ  ให้ผู้ให้บริการยื่นคําขอรับใบแทนต่อผู้ว่าการ  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมาย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบในการขอรับใบแทนที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

หมวด  ๒ 
การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
การให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับประเภทธุรกิจบริการ 
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ละบัญชี  โดยอาจประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
(๒) การตรวจสอบและรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบการให้บริการที่น่าเชื่อถืออย่างสมํ่าเสมอ 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) การปฏิบัติตามแผน  นโยบาย  มาตรการ  และระบบต่าง ๆ  ที่ผู้ให้บริการย่ืนตามมาตรา  ๗  
แล้วแต่กรณี 

(๔) การกําหนดค่าธรรมเนียมในการให้บริการอย่างชัดเจน 
(๕) การรับคําร้องเมื่อมีการร้องเรียน  หรือมีข้อโต้แย้งจากผู้ใช้บริการ  และการดําเนินการ  รวมทั้ง

กรอบเวลาเพื่อหาข้อยุติ 
(๖) การจัดทําบัญชีและรายงานการปฏิบัติการ 
(๗) เร่ืองอื่น ๆ  ตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจการให้บริการแต่ละประเภท 
มาตรา ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการแต่ละประเภท  

ธปท.  จะกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการให้บริการเพิ่มเติมที่จําเป็นให้เกิดความเรียบร้อย   
ในเรื่องดังต่อไปนี้ก็ได้ 

(๑) การออกหลักฐานการชําระเงิน 
(๒) การเก็บรักษาเงินที่จะต้องส่งมอบ 
(๓) การกําหนดผลสิ้นสุดของการโอนเงินซึ่งผู้รับสามารถใช้เงินได้ทันทีโดยปราศจากเงื่อนไข 
(๔) การจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระทางด้านความม่ันคงปลอดภัย 
ผู้ตรวจสอบอิสระทางด้านความม่ันคงปลอดภัยตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามรายชื่อที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๕ ให้ผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  และบัญชี  ค  ต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือความบกพร่องในการให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์   

ให้แจ้ง  ธปท.  ทราบโดยเร็ว 
(๒) จัดทําข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับการให้บริการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไว้ให้พร้อมที่

พนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบได้  รวมทั้งอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบ
การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดประสงค์จะเลิกการให้บริการ  ให้ผู้ให้บริการรายน้ัน
แจ้งให้  ธปท.  ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันเลิกการให้บริการ  และให้ส่งคืนใบรับแจ้ง   
ใบรับขึ้นทะเบียน  หรือใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกการให้บริการด้วย  ทั้งนี้   
หากผู้ประสงค์จะเลิกการให้บริการนั้นเป็นผู้ให้บริการตามบัญชี  ข  หรือบัญชี  ค  ให้  ธปท.  ประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

ให้  ธปท.  มีอํานาจสั่งให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเลิกการให้บริการตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติ 
อย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการก็ได้ 

ในกรณีที่  ธปท.  ได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้รายงานให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจเรียกให้ผู้ให้บริการมาให้ข้อมูล  หรือส่งเอกสารใด ๆ  ในการควบคุมดูแลการประกอบ
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศ 
ของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  หรือพระราชกฤษฎีกานี้  ให้  ธปท.  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขหรือ 
ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ 

หมวด  ๓ 
การห้ามประกอบธุรกิจ  การพักใช้  และเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผู้ให้บริการตามบัญชี  ก  หรือบัญชี  ข  ผู้ใดฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  หรือพระราชกฤษฎีกานี้  ให้ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่ผู้ว่าการมอบหมายรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา  ๓๓  วรรคสี่  วรรคห้า  
และวรรคหก  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  โดยเร็ว 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
ในประกาศของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  หรือพระราชกฤษฎีกานี้  จนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า 
อาจส่งผลกระทบต่อระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ  หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของ  ธปท.  ที่สั่งให้ 
แก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรา  ๑๘  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา  ๓๔  วรรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้จนกว่า
ผู้ให้บริการผู้นั้นจะดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดด้วยก็ได้ 

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  
เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการตามบัญชี  ค  นั้น  กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) กระทําการตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๔  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

(๒) ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศของ  ธปท.  ประกาศของคณะกรรมการ  
หรือพระราชกฤษฎีกานี้  หรือกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๘  ซ้ําอีก  จนเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าอาจส่งผลกระทบ
อย่างร้ายแรงต่อระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๒๒ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงดําเนินการต่อไปได้เป็นระยะเวลา
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามวรรคหน่ึงประสงค์จะประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ต่อไปภายหลังครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจนั้นแจ้งให้ทราบ  ขอขึ้นทะเบียน  หรือขอรับใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี  ภายในระยะเวลา 
เก้าสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีปัจจุบันธุรกิจบริการการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์มีการแพร่หลายมากข้ึน  โดยเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ได้ให้บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับผู้ให้บริการในภาคเอกชน  แต่ปัจจุบันยังไม่มีการควบคุมดูแลการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ซึ่งอาจทําให้เกิดผลกระทบ
ต่อความม่ันคงทางการเงินและการพาณิชย์  ความน่าเช่ือถือและยอมรับในระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชน  สมควรกําหนดการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เพ่ือให้การควบคุมดูแลธุรกิจดังกล่าวทั้งระบบมีมาตรฐานเดียวกัน  
ทั้งในกรณีผู้ให้บริการที่เป็นภาคเอกชนและผู้ให้บริการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 


