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พระราชบัญญัติ 
ระบบการชําระเงิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน 
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้   
เพื่อให้การกํากับดูแลระบบการชําระเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบการชําระเงิน”  หมายความว่า  ระบบหรือกระบวนการจัดการอื่นใดเพื่อการโอนเงิน   

การหักบัญชี  หรือการชําระดุล 
“การหักบัญชี”  หมายความว่า  การรับส่ง  ตรวจสอบ  และยืนยันข้อมูลตามคําสั่งการชําระเงิน

สําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความเป็นเจ้าหนี้  หรือลูกหนี้เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวไปทําการชําระดุล
ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ 

“การชําระดุล”  หมายความว่า  การชําระเงินที่ มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าเพื่อปรับฐานะ 
ความเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้  ด้วยการปรับบัญชีเงินฝากโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการหักบัญชีเพื่อให้หนี้ทั้งหมด
หรือบางส่วนระงับไป 

“ระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ”  หมายความว่า  ระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ 
ต่อความม่ันคงหรือเสถียรภาพของระบบการชําระเงิน  ระบบสถาบันการเงิน  หรือระบบการเงิน 
ของประเทศ 

“ระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับ”  หมายความว่า  ระบบการชําระเงินที่จะต้องได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก  ธปท.  แล้วแต่กรณี 

“บริการการชําระเงิน”  หมายความว่า  การให้บริการสื่อการชําระเงิน  หรือช่องทางการชําระเงินใด ๆ  
ไม่ว่าจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง  เพื่อชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการ  หรือใช้เพื่อการโอนเงินหรือการทํา
ธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ 

“บริการการชําระเงินภายใต้การกํากับ”  หมายความว่า  บริการการชําระเงินที่จะต้องได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรีหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก  ธปท.  แล้วแต่กรณี 

“บัตรอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
“เงินอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้ใช้บริการ

ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม  โดยมีการชําระเงินให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจไว้ล่วงหน้าเพื่อนําไปใช้ชําระค่าสินค้า  
ค่าบริการ  หรือค่าอื่นใดแทนการชําระด้วยเงินสด  และได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจํานวนเงินที่ชําระ 
ไว้ล่วงหน้า 

“เงินรับล่วงหน้า”  หมายความว่า  เงินที่ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับ
ได้ รับไว้ล่วงหน้าจากผู้ ใช้บริการ  ซึ่งประกอบด้วย  ยอดคงค้างที่ผู้ ใช้บริการได้ให้ เงินไว้ล่วงหน้า 
แก่ผู้ประกอบธุรกิจ  และเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจโอนเงินที่ได้รับมาล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ 

“สมาชิก”  หมายความว่า  ผู้ใช้บริการที่ยินยอมผูกพันตามหลักเกณฑ์ในการใช้บริการระบบ 
การชําระเงินที่มีความสําคัญ 

“ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจที่ ได้ รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ธปท.”  หมายความว่า  ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย 
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“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
ระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ 

 
 

มาตรา ๕ ระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นระบบการชําระเงินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ  ซึ่งหากเกิดปัญหาหรือ

การหยุดชะงัก  อาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกในระบบอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง  และ 
(๒) เป็นระบบการชําระเงินที่รองรับการโอนเงินมูลค่าสูง  หรือที่ใช้สําหรับการหักบัญชีหรือ 

การชําระดุลระหว่างสมาชิก 
มาตรา ๖ ให้ระบบการชําระเงินที่  ธปท.  จัดตั้งและดําเนินการ  หรือระบบการชําระเงิน

อื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ  ธปท.  เป็นระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญ 
มาตรา ๗ ให้  ธปท.  มีหน้าที่กํากับดูแลระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญเพื่อให้ระบบ 

มีความม่ันคง  ปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพ  โดยให้มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในเร่ือง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กระบวนการในการปฏิบัติงานของระบบ  รวมถึงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับผลสมบูรณ์
ของการโอนเงิน   

(๒) หลักเกณฑ์ในการรับสมาชิก 
(๓) สิทธิ  หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญและ

สมาชิก 
(๔) มาตรการบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบ 
(๕) มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ 
(๖) การจัดการกรณีฉุกเฉิน   
(๗) เร่ืองอื่นใดตามที่  ธปท.  ประกาศกําหนด   
มาตรา ๘ เม่ือสมาชิกรายใดย่ืนคําร้องหรือถูกร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการและศาล 

มีคําสั่งรับคําร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ  ถูกฟ้องล้มละลาย  หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์  ให้สมาชิกรายนั้นแจ้งให้  
ธปท.  และผู้ให้บริการของระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญทราบโดยทันทีตามวิธีการที่  ธปท.  ประกาศกําหนด 

มาตรา ๙ ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งรับคําร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการหรือมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 
ของสมาชิก  ให้การโอนเงิน  การชําระดุล  หรือการหักบัญชีของสมาชิกผ่านระบบการชําระเงินที่มี
ความสําคัญที่ได้ดําเนินการก่อนเวลาที่ศาลมีคําสั่งสามารถดําเนินการได้ต่อไปจนเสร็จสิ้นตามหลักเกณฑ์
ของระบบ  แต่ไม่เกินสิ้นวันของวันที่ศาลมีคําสั่งนั้น  และมีผลสมบูรณ์ไม่สามารถเพิกถอน  กลับรายการ  
แก้ไข  หยุด  หรือระงับได้ 
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มาตรา ๑๐ ให้เงิน  หลักทรัพย์  หรือตราสารอื่นใดที่สมาชิกได้ดํารงไว้เพื่อเป็นหลักประกัน
การใช้สภาพคล่อง  การชําระดุล  หรือเพื่อการอื่นใดในระบบการชําระเงินที่ มีความสําคัญได้รับ 
ความคุ้มครอง  โดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ของสมาชิกในคดีล้มละลาย  และเม่ือ  ธปท.  
ได้ดําเนินการบังคับกับหลักประกันแล้วเหลือเป็นจํานวนเท่าใด  ให้นําส่งกองทรัพย์สินของลูกหนี้ 

มาตรา ๑๑ การใช้สิทธิเพิกถอนการฉ้อฉล  การโอน  หรือการกระทําอื่นใดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายว่าด้วยล้มละลายสามารถกระทําได้  แต่การใช้สิทธิเช่นว่านี้ 
ไม่กระทบต่อผลสมบูรณ์ของการดําเนินการผ่านระบบการชําระเงินที่มีความสําคัญตามมาตรา  ๙ 

หมวด  ๒ 
ระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับ 

 
 

มาตรา ๑๒ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  ธปท.  มีอํานาจประกาศกําหนดให้ระบบการชําระเงิน
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับที่ต้องขออนุญาต 

(๑) ระบบการชําระเงินที่เป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายระหว่างผู้ใช้บริการของระบบเพื่อรองรับ
การโอนเงิน  การหักบัญชี  หรือการชําระดุล  เช่น  ระบบโอนเงินรายย่อยระหว่างผู้ใช้บริการของระบบ  
ระบบเครือข่ายบัตร  ระบบการชําระดุล  หรือ 

(๒) ระบบการชําระเงินอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  ความเชื่อม่ันของ
สาธารณชน  หรือเสถียรภาพและความม่ันคงของระบบการชําระเงิน 

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  ธปท.  มีอํานาจประกาศกําหนดให้ระบบการชําระเงินภายใต้ 
การกํากับตาม  (๑)  ที่เป็นระบบการชําระเงินที่เป็นนวัตกรรมซึ่งนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้และอยู่ระหว่าง 
การทดสอบการให้บริการ  หรือระบบการชําระเงินที่มีผู้ใช้บริการของระบบในวงจํากัดโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบการชําระเงินหรือประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง  เป็นระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับที่
จะต้องขึ้นทะเบียนกับ  ธปท.   

การประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  ธปท.  จะกําหนดประเภท 
หรือลักษณะของการประกอบธุรกิจด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๓ การประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับจะกระทําได้เฉพาะ 
นิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  หรือนิติบุคคลอื่นตามที่  ธปท.  ประกาศกําหนด  
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  ธปท.  หรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก  ธปท.  ทั้งนี้   
ในการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน  รัฐมนตรี  หรือ  ธปท.  จะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้  แล้วแต่กรณี 

การขออนุญาต  การอนุญาต  และการข้ึนทะเบียน  ตลอดจนการเสียค่าธรรมเนียมให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และอัตราที่  ธปท.  ประกาศกําหนด 
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มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน
ภายใต้การกํากับแต่งตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นหรือทําหน้าที่กรรมการหรือผู้ซึ่ง 
มีอํานาจจัดการของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว 

(๑) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์  หรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและ
ยังไม่พ้นกําหนดสองปีนับแต่วันที่มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากล้มละลาย 

(๒) เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเก่ียวกับการปลอมและการแปลง  ลักทรัพย์  

วิ่งราวทรัพย์  กรรโชก  รีดเอาทรัพย์  ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์  ฉ้อโกง  โกงเจ้าหนี้  ยักยอกหรือรับของโจร  
ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม  หรือเคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
ในความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

(๔) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  หรือเคย 
ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน  หรือเคยเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดให้เป็นผู้ที่ มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้าย  หรือ 
ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง 

(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลที่ เคยถูกสั่งห้ามประกอบธุรกิจ 
ระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับหรือธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับหรือถูกเพิกถอน 
การอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน 

(๖) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการ  หรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจํากัดเพราะเหตุ 
มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน 
เป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ
ระบบการชําระเงินหรือบริการการชําระเงินโดยมิได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน 

(๘) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด  ทั้งนี้  ตามที่  ธปท.  ประกาศ
กําหนด 

มาตรา ๑๕ ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับใดประสงค์จะเลิก 
ประกอบธุรกิจ  ต้องแจ้ง  ธปท.  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ธปท.  ประกาศกําหนด   

ภายหลังได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งจนถึงวันเลิกประกอบธุรกิจ  ธปท.  มีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ตามวรรคหน่ึงต้องปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการก็ได้ 
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ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินที่ได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรี  ให้  ธปท.  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต  ทั้งนี้  ในการอนุญาต  รัฐมนตรี
จะกําหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

หมวด  ๓ 
บริการการชําระเงินภายใต้การกํากับ 

 
 

มาตรา ๑๖ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  ธปท .  มีอํานาจประกาศกําหนดให้บริการ 
การชําระเงินดังต่อไปนี้  เป็นบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับที่ต้องขออนุญาต 

(๑) การให้บริการบัตรเครดิต  บัตรเดบิต  หรือบัตรเอทีเอ็ม   
(๒) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) การให้บริการรับชําระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ

หรือเจ้าหนี้ 
(๔) การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
(๕) การให้บริการการชําระเงินอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงิน  หรือประโยชน์

สาธารณะ 
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  ธปท.  มีอํานาจประกาศกําหนดให้บริการการชําระเงินภายใต้ 

การกํากับตามวรรคหนึ่งที่เป็นบริการการชําระเงินที่เป็นนวัตกรรมซึ่งนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้และอยู่ระหว่าง
การทดสอบการให้บริการ  หรือบริการการชําระเงินที่ให้บริการลูกค้าในวงจํากัดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบการชําระเงินหรือประโยชน์สาธารณะในวงกว้าง  เป็นบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับที่จะต้อง
ขึ้นทะเบียนกับ  ธปท. 

การประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  ธปท.  จะกําหนด
ประเภทหรือลักษณะของการประกอบธุรกิจด้วยก็ได้ 

มาตรา ๑๗ การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับจะกระทําได้เฉพาะ 
นิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัด  หรือนิติบุคคลอื่นตามที่  ธปท.  ประกาศกําหนด   
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  ธปท.  หรือได้รับการขึ้นทะเบียนจาก  ธปท.  ทั้งนี้   
ในการอนุญาตหรือขึ้นทะเบียน  รัฐมนตรี  หรือ  ธปท.  จะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้  แล้วแต่กรณี 

การขออนุญาต  การอนุญาต  และการข้ึนทะเบียน  ตลอดจนการเสียค่าธรรมเนียมให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และอัตราที่  ธปท.  ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๘ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๔  มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้ซึ่ง 
มีอํานาจจัดการของผู้ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินซึ่งมีการรับเงินรับล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการ  
ต้องจัดทําบัญชีเงินรับล่วงหน้าของผู้ใช้บริการแยกแต่ละราย  และต้องเก็บรักษาเงินรับล่วงหน้าแยกออก
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จากทรัพย์สินของตน  โดยไม่อาจนําไปใช้เพื่อการอื่นใดได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่  ธปท.  ประกาศ
กําหนด 

เพื่อประโยชน์ตามมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๒๑  ให้ถือว่าเงินรับล่วงหน้ายังคงเป็นทรัพย์สิน 
ของผู้ใช้บริการ  แต่หากมีดอกผลเกิดขึ้นให้ดอกผลนั้นตกเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ 

มาตรา ๒๐ เม่ือผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินตามมาตรา  ๑๙   ถูกสั่ งระงับ 
การดําเนินกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น  มีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ   
ถูกฟ้องล้มละลาย  หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์  ให้เงินรับล่วงหน้าที่อยู่ในการครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองโดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การห้ามจําหน่าย  จ่าย  หรือโอน  ตามคําสั่ง
อันชอบด้วยกฎหมายที่ให้ระงับการดําเนินกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด  หรือตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มาตรา ๒๑ เม่ือผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินตามมาตรา  ๑๙  ตกเป็นลูกหนี้ 
ตามคําพิพากษา  หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์  ให้เงินรับล่วงหน้าที่อยู่ในการครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวได้ รับการคุ้มครองโดยไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อ ยู่ภายใต้การยึดหรืออายัดในคดีแพ่ง  หรือ 
เป็นทรัพย์สินที่อาจแบ่งแก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย 

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าพนักงาน 
พิทักษ์ทรัพย์และ  ธปท.  เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการจัดการเงินรับล่วงหน้า  โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่  ธปท.  ประกาศกําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมเงินรับล่วงหน้าและจัดสรรเงินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ 
(๒) โอนบัญชีและเงินรับล่วงหน้าไปให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินรายอื่น 
(๓) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้การจัดการเงินรับล่วงหน้าเสร็จสิ้นไป 
ในการดําเนินการตามวรรคสอง  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และ  ธปท.  จะมอบอํานาจให้บุคคลใด

ดําเนินการแทนก็ได้ 
ในการจัดการเงินรับล่วงหน้าตามวรรคสอง  ให้ผู้ใช้บริการซึ่งไม่มีประโยชน์เก่ียวข้องกับ 

ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวในลักษณะตามที่  ธปท.  ประกาศกําหนด  มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินคืนก่อน 
เม่ือได้มีการจัดสรรเงินรับล่วงหน้าตามมาตราน้ีแล้ว  หากผู้ใช้บริการได้รับเงินคืนไม่ครบจํานวน  

ให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวมีสิทธิขอรับชําระหน้ีสําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่ในคดีล้มละลายของผู้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวได้  ทั้งนี้  ต้องย่ืนขอรับชําระหนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 

มาตรา ๒๒ เม่ือผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินตามมาตรา  ๑๙  ซึ่งถูกสั่งระงับ 
การดําเนินกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น  มีการร้องขอให้ 
ฟื้นฟูกิจการ  ถูกฟ้องล้มละลาย  หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์  ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวแจ้งให้  ธปท.  
ทราบทันที  ตามวิธีการที่  ธปท.  ประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๓ ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับใดประสงค์จะเลิก
ประกอบธุรกิจ  ต้องแจ้ง  ธปท.  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ธปท.  ประกาศกําหนด 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ภายหลังได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึงจนถึงเลิกประกอบธุรกิจ  ธปท.  มีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ตามวรรคหน่ึงต้องปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินที่ได้รับอนุญาต
จากรัฐมนตรี  ให้  ธปท.  เสนอความเห็นตอ่รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต  ทั้งนี้  ในการอนุญาต  รัฐมนตรี
จะกําหนดเงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

หมวด  ๔ 
การกํากับดูแล  การตรวจสอบ  และการแก้ไขฐานะหรือการดําเนินงาน 

 
 

มาตรา ๒๔ ให้  ธปท.  มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การให้บริการระบบการชําระเงิน
ภายใต้การกํากับและบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับ  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การดูแลฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
(๒) มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ 
(๓) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(๔) การบริหารจัดการความเสี่ยง 
(๕) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการ 
(๖) การใช้บริการจากบุคคลภายนอก   
(๗) การเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
(๘) การตรวจสอบและรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ 
(๙) การคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
(๑๐) การจัดทําบัญชี  การส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน  และผลการดําเนินงานต่อ  ธปท. 
(๑๑) การเก็บรักษาเงินสําหรับบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับ 
(๑๒) เร่ืองอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดูแล  ความม่ันคง  ความปลอดภัยของระบบการชําระเงิน  

การคุ้มครองผู้ใช้บริการ  หรือการส่งเสริมการใช้บริการและการพัฒนาระบบการชําระเงิน 
มาตรา ๒๕ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บข้อมูล  บัญชี  เอกสาร  ดวงตรา  หรือหลักฐานอื่น 

อันเก่ียวกับกิจการ  สินทรัพย์  และหนี้สินเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่  ธปท.  
ประกาศกําหนด   

มาตรา ๒๖ ธปท.  อาจกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งงบการเงิน  รายงาน  หรือข้อมูลไม่ว่า
ในรูปสื่อใด ๆ  หรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเป็นคร้ังคราว  รวมทั้งให้ชี้แจงเพื่ออธิบายหรือ 
ขยายความรายงานหรือข้อมูล  หรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่  ธปท.  ประกาศกําหนด 

ธปท.  อาจมีคําสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้กรรมการ  ผู้จัดการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ  มาให้ถ้อยคํา  แสดงข้อมูล  บัญชี  เอกสารและหลักฐานอื่นอันเก่ียวกับกิจการเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

งบการเงิน  รายงาน  ข้อมูล  บัญชี  เอกสาร  หรือคําชี้แจงที่ส่งหรือแสดงตามวรรคหน่ึงและ
วรรคสอง  ผู้ประกอบธุรกิจต้องทําให้ครบถ้วนและตรงต่อความเป็นจริง  ในกรณีที่  ธปท.  เห็นว่า   
งบการเงิน  รายงาน  ข้อมูล  บัญชี  เอกสาร  หรือคําชี้แจงที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งหรือแสดงตามวรรคหน่ึง  
มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อความคลุมเครือไม่ชัดเจน  หรือในกรณีที่  ธปท.  เห็นว่าจําเป็นหรือสมควร   
ให้  ธปท.  มีอํานาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหรือผู้ชํานาญการเฉพาะด้านเพื่อดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลให้  
ธปท.  ทราบ  โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

มาตรา ๒๗ ให้  ธปท.  มีอํานาจแต่งตั้งพนักงาน  ธปท.  เป็นผู้ตรวจการ  เพื่อตรวจสอบ
กิจการ  สินทรัพย์  และหนี้สินของผู้ประกอบธุรกิจเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะก็ได้ 

ให้ผู้ตรวจการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สั่งให้กรรมการ  ผู้จัดการ  พนักงาน  ลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจ  และผู้รวบรวมหรือ

ประมวลข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยอุปกรณ์อื่นใด  มาให้ถ้อยคําเก่ียวกับ
กิจการ  สินทรัพย์  และหนี้สินของผู้ประกอบธุรกิจ  ส่งสําเนาหรือแสดงข้อมูล  บัญชี  เอกสาร  ดวงตรา  
หรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหรือในสถานที่ประกอบธุรกิจของ 
ผู้รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใด   
เพื่อตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ในเวลาระหว่าง 
พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในระหว่างเวลาทําการของสถานที่นั้น  และเมื่อได้เข้าไปและลงมือ 
ทําการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว  ถ้ายังดําเนินการไม่เสร็จจะกระทําต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลา 
ทําการของสถานท่ีนั้นก็ได้ 

(๓) เข้าไปในสถานท่ีใด ๆ  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการประกอบธุรกิจอันเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตินี้  หรือมีหลักฐานหรือเอกสารที่เก่ียวกับการกระทําดังกล่าวในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
จนถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในระหว่างเวลาทําการของสถานที่นั้น  และเมื่อได้ เข้าไปและลงมือ 
ทําการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว  ถ้ายังดําเนินการไม่เสร็จจะกระทําต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการ
ของสถานที่นั้นก็ได้   

(๔) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี  ทั้งนี้  การออกคําสั่งยึดหรืออายัดดังกล่าวต้องระบุเหตุผล  
ความจําเป็น  และสิทธิของผู้ถูกยึดหรืออายัดนั้น 

การใช้อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่  ธปท.  ประกาศกําหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการ  ให้ผู้ตรวจการมีอํานาจมอบหมายให้บุคคลใดเป็นผู้ช่วย
ผู้ตรวจการเพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือตนในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการได้ 

ให้ผู้ตรวจการรายงานการตรวจสอบต่อ  ธปท.  ตามแบบที่  ธปท.  ประกาศกําหนด 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการและผู้ช่วยผู้ตรวจการ  ให้บุคคลที่เก่ียวข้อง
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๗  ผู้ตรวจการต้องแสดงบัตรประจําตัวที่  
ธปท.  เป็นผู้ออกแก่บุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวผู้ตรวจการให้เป็นไปตามแบบที่  ธปท.  ประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๐ ให้ผู้ตรวจการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๑ เม่ือปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่ประกอบธุรกิจหรือหยุดประกอบธุรกิจ 

ตามหลักเกณฑ์ที่  ธปท.  ประกาศกําหนด  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตหรือ  ธปท.  มีอํานาจ 
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้  แล้วแต่กรณี 

ธปท.  มีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจที่หยุดประกอบธุรกิจตามวรรคหน่ึงต้องปฏิบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการด้วยก็ได้ 

มาตรา ๓๒ เม่ือปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน  หรือฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่  ธปท.  ประกาศ
กําหนด  ธปท.  อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้  หากเป็น
การสั่งให้แก้ไขฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานสําหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต  ให้  ธปท.  
รายงานให้รัฐมนตรีทราบด้วย 

หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ธปท.  อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับ 
การดําเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อดําเนินการแก้ไข 
ให้ถูกต้อง  ในการนี้  ธปท .  จะกําหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ  ด้วยก็ได้  ทั้ งนี้  หากเป็นการสั่งระงับ 
การดําเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวสําหรับธุรกิจที่ได้ รับอนุญาตจากรัฐมนตรี   
ให้  ธปท.  รายงานให้รัฐมนตรีทราบด้วย 

หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนไม่ดําเนินการตามความในวรรคสอง  หรือกระทําความผิดซ้ําอีก  
ธปท.  อาจเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต  หรือ  ธปท.  มีคําสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน  
แล้วแต่กรณี  ในการนี้  ธปท.  หรือรัฐมนตรีอาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด 
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการก่อนก็ได้ 

ในกรณีที่  ธปท.  พิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ประกอบธุรกิจมีฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงาน 
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน  หรือฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่  ธปท.  
ประกาศกําหนดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศอย่างร้ายแรง   
ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  ธปท.  มีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาต  หรือ  ธปท.  มีอํานาจสั่งเพิกถอน
การข้ึนทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจได้  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๓๓ เพื่อประโยชน์ในการดูแลเสถียรภาพระบบการชําระเงิน  หรือเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  เม่ือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการให้บริการระบบการชําระเงิน  หรือมีบริการการชําระเงิน 
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ในประเทศไทยที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้  ให้  ธปท.  มีอํานาจสั่งให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับ
ระบบหรือบริการดังกล่าว  ชี้แจง  ส่งเอกสาร  หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

มาตรา ๓๔ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  ธปท.  มีอํานาจประกาศห้ามการทําธุรกรรมใด ๆ  
เก่ียวกับระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงินกับผู้ซึ่งประกอบธุรกิจที่ไม่ได้ รับอนุญาตหรือ 
ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ มีระบบหรือบริการใดที่ มีลักษณะใกล้เคียงกับระบบหรือบริการ 
การชําระเงินภายใต้การกํากับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  หากระบบหรือบริการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบการเงินหรือระบบการชําระเงินของประเทศ  หรืออาจส่งผลกระทบต่อสาธารณชน  
ธปท.  อาจเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดให้การให้บริการระบบหรือบริการดังกล่าว 
อยู่ภายใต้การกํากับตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งหมดหรือบางส่วน  รวมทั้งให้นําบทกําหนดโทษที่เก่ียวข้อง
กับระบบหรือบริการการชําระเงินตามพระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับกับระบบหรือบริการที่กําหนดโดย 
พระราชกฤษฎีกานี้โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ธปท.  จะกําหนดหลักเกณฑ์การให้บริการดังกล่าวด้วยก็ได้ 

หมวด  ๕ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๓๖ ผู้รับคําสั่งตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๓๑  
หรือมาตรา  ๓๒  ผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําสั่ง  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่  ธปท.  เป็นผู้ออกคําสั่ง  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี   
(๒) ในกรณีที่ รัฐมนตรีเป็นผู้ออกคําสั่ง  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง 
ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

ตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 
หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองคณะหนึ่งจํานวนสามคน  
ประกอบด้วย  ผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ  ผู้แทน  ธปท.  และผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด
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เป็นกรรมการ  มีอํานาจในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง  โดยให้  ธปท.  แต่งตั้งพนักงาน  ธปท.  
คนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

ให้  ธปท.  เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําความผิดที่มีโทษทางปกครองเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับทางปกครองเพื่อพิจารณา 

การพิจารณาและการมีคําสั่งลงโทษทางปกครอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

มาตรา ๓๘ ในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครอง  คณะกรรมการพิจารณาโทษปรับ 
ทางปกครองต้องคํานึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทํา  ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น  ตลอดจน
ความหนักเบาของโทษที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมชําระค่าปรับทางปกครอง  ให้นํา
บทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ  
และในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดําเนินการบังคับตามคําสั่ง  หรือมีแต่ไม่สามารถดําเนินการบังคับทางปกครองได้   
ให้  ธปท.  มีอํานาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับชําระค่าปรับ  ในการนี้  ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคําสั่ง
ให้ชําระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาและบังคับให้มี 
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อชําระค่าปรับได้ 

มาตรา ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา  ๗  ต้องระวาง 
โทษปรับทางปกครองไม่เกินสามล้านบาท 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน
ภายใต้การกํากับ  หรือประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๗  
มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๑  หรือ
มาตรา  ๓๒  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินสองล้านบาท 

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน
ภายใต้การกํากับ  หรือประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  หรือคําสั่งที่กําหนดตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๗  
มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๑  หรือ
มาตรา  ๓๒  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งต้องรับโทษปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  
หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทํา
ความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 
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ส่วนที่  ๒ 
โทษอาญา 

 
 

มาตรา ๔๔ ผู้ใดประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับโดยมิได้ขึ้นทะเบียน 
ตามมาตรา  ๑๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๓   
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๕ ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับโดยมิได้ขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา  ๑๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับโดยมิได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๗   
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  หรือมาตรา  ๒๒  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  หรือมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๘ ผู้ใดรู้ว่ามีหรือจะมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของสมาชิกแล้ว  โดยทุจริต  ยักย้าย  ซุกซ่อน  
รับ  จําหน่าย  หรือจัดการทรัพย์สินของสมาชิกดังกล่าว  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี  หรือ
ปรับตั้งแต่สองล้านบาทถึงสิบล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเม่ือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณา 
คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวันหรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ 
อื่นใดแล้ว  บุคคลทุกคนได้ทราบว่ามีคําสั่งนั้น 

มาตรา ๔๙ ผู้ใดรู้ว่ามีหรือจะมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ภายใต้การกํากับแล้ว  โดยทุจริต  ยักย้าย  ซุกซ่อน  รับ  หรือจัดการเงินรับล่วงหน้าที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้รับไว้  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทถึงห้าล้านบาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเม่ือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้โฆษณา 
คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพ์รายวันหรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ 
อื่นใดแล้ว  บุคคลทุกคนได้ทราบว่ามีคําสั่งนั้น 

มาตรา ๕๐ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง  หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจการ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๕๑ ผู้ใดให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อผู้ตรวจการโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ผู้อื่นหรือประชาชน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ 

มาตรา ๕๒ ผู้ ใดถอน   ทําให้ เสียหาย   ทําลาย  หรือทําให้ ไร้ประโยชน์ซึ่ งตราหรือ
เคร่ืองหมาย  ซึ่งผู้ตรวจการได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๓ ผู้ใดทําให้เสียหาย  ทําลาย  ซ่อนเร้น  เอาไปเสีย  หรือทําให้สูญหายหรือ 
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ  อันผู้ตรวจการ  ได้ยึด  อายัด  รักษาไว้  หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็น
พยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ไม่ว่าผู้ตรวจการจะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารนั้น 
ไว้เอง  หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสามปี  หรือ
ปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของผู้ประกอบธุรกิจเนื่องจากการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ 
ที่กําหนดในกฎหมายหรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด
ในกฎหมายอันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย  ถ้าผู ้นั้นนําไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น   
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณี  ดังต่อไปนี้   
(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) การเปิดเผยแก่หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศท่ีมีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแล 

ผู้ประกอบธุรกิจนั้น 
(๔) การเป ิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในประเทศและ 

ต่างประเทศที่มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจตามข้อตกลงที่มีระหว่างกัน 
(๕) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะการดําเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ 
(๖) การเปิดเผยความลับของผู้ใช้บริการซึ่งผู้ใช้บริการให้ความยินยอมแล้ว 
(๗) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
มาตรา ๕๕ ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้ประกอบธุรกิจโดยเหตุที่เป็นกรรมการ   

ผู้ซึ่งมีอํานาจจัดการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของผู้ประกอบธุรกิจ  และเปิดเผยความลับนั้นในประการ 
ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชน  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการเปิดเผยตามกรณีในมาตรา  ๕๔  วรรคสอง 
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดเป็นนิติบุคคล  ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน 
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การดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทําการและ 
ละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๗ เม่ือรัฐมนตรีได้ประกาศกําหนดระบบการชําระเงินหรือบริการการชําระเงินใด
ให้อยู่ภายใต้การกํากับตามมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๖  แล้ว  ผู้ซึ่งประกอบกิจการอยู่ในวันที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดและเป็นกิจการระบบการชําระเงินภายใต้การกํากับหรือบริการการชําระเงินภายใต้ 
การกํากับตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนคําขออนุญาตหรือ 
ขึ้นทะเบียน  แล้วแต่กรณี  ต่อ  ธปท.  ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  เม่ือได้ย่ืน 
คําขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนตามประกาศของรัฐมนตรีแล้ว  ให้ดําเนินกิจการต่อไปได้จนกว่ารัฐมนตรีหรือ  
ธปท.  จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากในปัจจุบันการกํากับดูแลระบบ 
การชําระเงินของสถาบันการเงินเป็นบทบาทสําคัญประการหน่ึงของธนาคารแห่งประเทศไทย  ประกอบกับได้มี
การกําหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กํากับดูแลหรือรับผิดชอบระบบการชําระเงินตามกฎหมายอ่ืนอีกด้วย   
เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงินอย่างเป็นระบบ  มีความเป็นเอกภาพ  
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  รวมทั้ งทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว   
สมควรกําหนดให้การกํากับดูแลระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงินอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 
ฉบับเดียวกัน  โดยกําหนดมาตรการในการกํากับดูแลระบบการชําระเงินและบริการการชําระเงินด้วยการอนุญาต
หรือขึ้นทะเบียน  และบทกําหนดโทษทางปกครองและโทษอาญา  จึงมีความจําเป็นต้องจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลในบางกรณี  นอกจากน้ี  ได้กําหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลเก่ียวกับการดําเนินการต่าง ๆ   
ที่ เก่ียวข้องผลทางกฎหมายท่ีสําคัญของการชําระเงิน  ตลอดจนการให้ความคุ้มครองมิให้การชําระเงิน 
มีการยกเลิกเพิกถอนในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการหรือสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย   
อันจะทําให้ระบบการชําระเงินของประเทศเกิดเสถียรภาพและความมั่นคงและดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


