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บทคัดย่ อ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาของการทาธุ รกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบการชาระเงิ นทางอิ เล็กทรอนิ กส์ แนวคิด และทฤษฎี กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งมาตรการทาง
กฎหมายที่เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายต่าง ๆ และ
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาธุ รกรรม
ทางการเงินผ่านระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560 เพื่อ
ใช้ในการกากับดูแลการประกอบธุ รกิจให้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้อานาจ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ในการกากับดูแลบริ การการชาระเงิ นที่อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมาย โดยมี
การกาหนดมาตรการในการก ากับ ดู แลด้วยการอนุ ญาตหรื อขึ้ นทะเบี ยน และบทกาหนดโทษ ผูเ้ ขี ยนจึ ง
เล็ ง เห็ น ความส าคัญ ของปั ญ หาทางกฎหมายที่ ใ ช้ บ ัง คับ กับ การท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นระบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ น 3 ประเด็ น ได้แก่ 1) ปั ญหาการไม่ มี ม าตรการทางกฎหมายในการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค
เนื่ องจากการท าธุ รกรรมทางการเงิ นผ่า นระบบการชาระเงิ นทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ การจะคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจึงจาเป็ นต้องอาศัยความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เมื่อเกิดปั ญหาผูบ้ ริ โภคซึ่ ง
อยูใ่ นฐานะที่ไม่สามารถต่อรองกับผูป้ ระกอบการได้จึงต้องอาศัยกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเข้ามาดู แล แต่
กฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคซึ่ งให้ความคุ ม้ ครองผูใ้ ช้บริ การซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคนั้นก็ยงั ไม่สามารถคุ ม้ ครองได้
อย่างครอบคลุ มและทันท่วงที เนื่ องจากต้องอาศัยความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในการแก้ไข
ปั ญหา 2) ปั ญหาการไม่มีมาตรฐานการกาหนดวงเงิ นในการทาธุ รกรรมแต่ละรายการ เนื่ องจากกฎหมาย
กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ทาและให้ความเห็ นชอบนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง โดยไม่มี
การกาหนดกรอบจานวนเงิ นสู งสุ ดในการทาธุ รกรรมที่ เป็ นมาตรฐานให้แก่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ทาให้ธุรกิ จ
ประเภทเดียวกันไม่มีกรอบจานวนเงินสู งสุ ดที่เป็ นมาตรฐาน ส่ งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุ รกิจ อันจะทาให้
เกิดความเสี่ ยงต่อผูผ้ บู ้ ริ โภคในกรณี ที่เกิดการทาธุ รกรรมที่ผดิ พลาด และ 3) ปั ญหาการไม่มีกฎหมายกาหนด
กรอบระยะเวลาที่ชดั เจนในการเยียวยาผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากกฎหมายกาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จเป็ นผูก้ าหนด
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กรอบระยะเวลาในการดาเนิ นการแก้ไขข้อร้องเรี ยนด้วยตนเอง ทาให้ไม่มีกรอบสู งสุ ดที่เป็ นมาตรฐานกลาง
เพื่ อเป็ นการเร่ ง รั ดระยะเวลาการแก้ไขข้อร้ องเรี ย น ส่ ง ผลให้ผูใ้ ช้บริ ก ารไม่ไ ด้รับการแก้ไ ขปั ญหาอย่าง
ทันท่วงที
ดังนั้น ผูเ้ ขียนจึงมีขอ้ เสนอแนะให้บญ
ั ญัติกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ ในการคุ ม้ ครองผูใ้ ช้บ ริ ก าร
ธุ รกรรมทางการเงิ นผ่า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นการเฉพาะ โดยก าหนดแนวทางที่ เหมาะสมเพื่ อ ให้
ผูใ้ ช้บริ การสามารถทาธุ รกรรมทางการเงิ นอย่างไร้ ขอ้ กังวล มีการกาหนดวงเงิ นสู งสุ ดในการทาธุ รกรรม
ทางการเงิ นผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในแต่ละครั้งไม่เกิ น 20,000 บาท เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน โดย
วงเงินที่กาหนดนี้ ถือเป็ นมูลค่าที่เหมาะสม เนื่ องจากหากเป็ นการทาธุ รกรรมที่มีมูลค่าสู ง ควรใช้บริ การจาก
ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่ อถือมากกว่า และกาหนดให้มีกรอบระยะเวลาสู งสุ ดในการแก้ไข
ปั ญหาข้อร้ องเรี ยน โดยผูป้ ระกอบธุ รกิ จให้บริ การการชาระเงิ นผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ จะต้องแก้ไขข้อ
ร้องเรี ยนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับข้อร้องเรี ยน เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อเร่ งรัดให้
ผูใ้ ห้บริ การดาเนินการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

ABSTRACT
The purpose of this thesis was to study the history of the electronic payment system, ideas and
related law theories including other laws in Thailand and in foreign countries as well as a legislative problem
analyzation and a proper solution to be used as an approach for a law amendment for the electronic payment
system of Thailand.
The results of the study revealed that Thailand has legislated the Payment Systems Act, 2018
to govern the businesses with electronic payment services by the power of the Bank of Thailand (BOT) to
make an allowance or registration and impose a penalty. I, therefore, am aware of the problems of the law
used for the electronic payment in 3 topics. Firstly, there is no consumer protection law because the
electronic payment services is a new technology to be used thus to protect the consumers, the expertise is
needed. When there comes a problem which customers are unable to negotiate with the entrepreneurs the
law is needed but the consumer protection law which has the responsibility to take care of the service users
is unable to help extensively and promptly because it’s needed to be taken care from the specialist. Secondly,
there is no limit in each transaction since the rule has allowed the business committees to make or criticize
their own risk management policy without setting the maximum credit limit as the transaction standard.
When the businesses with the same kind have not set the maximum credit limit as a standard it brings about
the business competition which leads to the risk for consumers in case of mistaking transaction. Lastly, there
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is no rule on setting up the period of time to assist consumers since the rule said the entrepreneurs are freely
able to determine the time period to offer the user assistance for the user complaints. When there is no
maximum time period for user assistance as a standard to accelerate the period of time to offer a solution it
leads to no problem solving promptly.
Thus I suggest to have an act to protect the electronic payment users which is the proper
approach for the service consumers to be able to use the transaction services with no worries, set up the
maximum credit limit for electronic payment service which it is not more than 20,000 baths per each
transaction as the same standard due to its appropriate credit limit but if making transaction more than
20,000 baths should be done in a bank or a trusted financial institution and setting up the period of time to
offer an assistance to a user for their complaints in 15 days after receiving the complaints to be the same
standard and to accelerate a service provider to proceed solving problems immediately.

1. บทนา
ปัจจุบนั มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผบู ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าและ
บริ การผ่านช่ องทางต่าง ๆ เป็ นผลให้ธุรกรรมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่ อง เห็นได้จากรายงานธุ รกรรมการชาระเงิน ประจาไตรมาส 1 ปี 2561 ของธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย โดยบริ ก ารที่ เติ บ โตเด่ นชัดที่ สุดยัง คงเป็ นบริ ก ารโอนเงิ นและการช าระเงิ นผ่า นโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่
(Mobile Banking) เนื่องด้วยการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ น้ นั สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่ต้องการความสะดวกสบายในการท าธุ รกรรม ประกอบกับมี ความปลอดภัย ทาง
การเงิน เนื่ องจากไม่ตอ้ งพกเงิ นสดติดตัวเป็ นจานวนมาก ๆ ซึ่ งเสี่ ยงต่อการทาเงิ นสู ญหาย อีกทั้งผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จได้มีการจัดทาโปรโมชัน่ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นส่ วนลด หรื อแต้มสะสมเพื่อแลกของรางวัล ทาให้เป็ น
สิ่ งจูงใจให้ประชาชนหันมาสนใจใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ จากการศึกษาพบว่า
เกิดปั ญหาในการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1) ปั ญหาการไม่มีมาตรการในการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านระบบ
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ ประเทศไทยมีกฎหมายที่มุ่งเน้นในเรื่ องของการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคหลาย
ฉบับ แต่ไม่มีมาตรการกาหนดให้คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ น
การเฉพาะ ทาให้ฐานะของผูป้ ระกอบธุ รกิจและผูบ้ ริ โภคไม่เท่าเทียมกัน ผูบ้ ริ โภคมีฐานะที่ดอ้ ยกว่าผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจในด้านความรู ้ในเรื่ องของเทคโนโลยี หรื อแม้แต่การทราบข้อมูลที่แท้จริ งทางเศรษฐกิจของผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจ ทาให้เกิดปั ญหาเรื่ องอานาจในการต่อรอง จึงต้องมีการนาบทบัญญัติวา่ ด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ใช้
บังคับเป็ นการทัว่ ไปมาใช้บงั คับ ซึ่งไม่สามารถคุม้ ครองผูท้ าธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ได้
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ครอบคลุ ม เท่ า ที่ ค วร ประกอบกับ อาชญากรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น อาจเกิ ด จาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่บุคคลทัว่ ไปไม่สามารถรับรู ้ได้นอกจากผูม้ ีความรู ้ ความชานาญในด้านเทคโนโลยี
ประกอบกับ การที่ จะคุ ้ม ครองผูใ้ ช้บ ริ ก ารได้ จาเป็ นต้องมี ค วามเชี่ ย วชาญและมี ค วามรู ้ ใ นด้า นดัง กล่ า ว
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไปจึงสามารถนามาบังคับใช้ได้บางส่ วนแต่อาจจะใช้ระยะ
เวลานานกว่าปกติ เนื่องจากต้องมีการขอข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญในหลาย ๆ ด้าน จึงทาให้การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน
การทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ครอบคลุม และใช้ระยะเวลาการแก้ปัญหานานกว่าที่ควร
จะเป็ นอีกด้วย
2) ปั ญหาการไม่ มี ม าตรฐานในการก าหนดวงเงิ นในการท าธุ รกรรมทางการเงิ น ผ่า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรายการ เนื่องจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้อานาจเอกชนเป็ นผูก้ าหนด
นโยบายมาตรฐานในการบริ หารความเสี่ ยงด้วยตนเอง ทาให้ธุรกิจประเภทเดียวกันเกิดความแตกต่างในการ
บริ หารและจัดการความเสี่ ยง การที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจบางรายมิได้กาหนดวงเงินในการทาธุ รกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อกาหนดวงเงิ นในมู ลค่าสู งไว้น้ นั แม้ว่าจะก่ อให้เกิ ดความสะดวกสบายแก่
ผูบ้ ริ โภค แต่ในการทาธุ รกรรมทางการเงินในมูลค่าสู งก็อาจก่ อให้เกิ ดความเสี่ ยงมากขึ้ นด้วย ดังนั้น การทา
ธุ รกรรมทางการเงิ นในมู ลค่าสู งควรที่ จะมี การควบคุ มดู แลการดาเนิ นการที่ มีความปลอดภัยและโปร่ ง ใส
ดังเช่นธนาคารที่มีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวดและมีความน่าเชื่ อถือมากกว่าการทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่าย สะดวก และไม่สามารถระบุตวั ตนที่แท้จริ งได้
3) ปั ญหาการไม่มีกฎหมายกาหนดกรอบระยะเวลาที่ชดั เจนในการเยียวยาผูบ้ ริ โภคประเทศไทยมี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดู แลการให้บริ การชาระเงิ นผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ที่สาคัญหลายฉบับ แต่
กฎหมายดังกล่าวมิได้มีหลักเกณฑ์ในการคุม้ ครองด้านการแก้ไขข้อร้องเรี ยนและเยียวยาผูบ้ ริ โภคที่ชดั เจน เมื่อ
ผูบ้ ริ โภคได้รับความเสี ยหายจากการใช้บริ การธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผูบ้ ริ โภคย่อมต้อง
ได้รับการเยียวยาจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ ไม่วา่ จะโดยผูป้ ระกอบธุ รกิจเอง หรื อจากกระบวนการทางกฎหมายใน
การฟ้องร้องโดยที่ศาลเป็ นผูต้ ดั สิ น พระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้ผปู ้ ระกอบ
ธุ รกิจต้องจัดให้มีการดาเนิ นการเมื่อมีการร้ องเรี ยนหรื อมีขอ้ โต้แย้งจากผูใ้ ช้บริ การ รวมทั้งกาหนดกรอบเวลา
เพื่ อหาข้อยุติ แต่ ก็ ให้ อ านาจแก่ ผู ป้ ระกอบธุ รกิ จในการใช้ดุ ลพิ นิ จก าหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไ ข
ข้อร้องเรี ยน ทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจอาจจะกาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขข้อร้ องเรี ยนยาวนาน ผูบ้ ริ โภคซึ่ ง
อยู่ในฐานะเสี ยเปรี ยบทางเศรษฐกิ จ และไม่มีขอ้ มูลหลักฐานในการพิสูจน์การกระทาทุจริ ต ตลอดจนไม่มี
อานาจในการต่อรองกับผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องอดทนรอการแก้ไขข้อร้องเรี ยนของผูป้ ระกอบธุ รกิจ เมื่อการแก้ไข
ข้อร้ องเรี ยนใช้ระยะเวลานานก็ทาให้ผูบ้ ริ โภคที่ ได้รับความเสี ยหายละเลยต่ อการติ ดตามเรื่ องร้ องเรี ยนนั้น
ส่ งผลให้เกิดช่องทางให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจไม่ดาเนิ นการแก้ไขข้อร้องเรี ยนดังกล่าวได้
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2. แนวคิด และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
หลัก การคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค ที่ ก าหนดสิ ท ธิ ข้ นั พื้ นฐานของผูบ้ ริ โภคซึ่ ง ได้รับ การรั บ รองและ
คุ ม้ ครองตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม อันมี ท้ งั หมด 5 ประการ
ประกอบด้วย
สิ ทธิ ประการที่ 1 สิ ทธิ ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ (Right to Information) คือ สิ ทธิ ที่
จะได้รับข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การผ่านการโฆษณาหรื อการแสดงฉลาก
ของผูป้ ระกอบธุ รกิจ ผูป้ ระกอบธุ รกิจจะต้องให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ ตาม
ความเป็ นจริ งและปราศจากพิษภัยแก่ผบู ้ ริ โภค
สิ ทธิ ประการที่ 2 สิ ทธิ ที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าหรื อบริ การ (Right to Freedom of Choice)
คือ สิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การโดยความสมัครใจของผูบ้ ริ โภค ปราศจากการกากับ การจากัด หรื อ
การชักจูงใจอย่างใด ๆ อันไม่เป็ นธรรม ผูป้ ระกอบธุ รกิจจะต้องไม่กระทาการใด ๆ อันจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภค
ไม่มีเสรี ภาพในการเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อรั บบริ การ หรื อทาให้ผูบ้ ริ โภคตกอยู่ภายใต้สภาพบังคับที่ ตอ้ งซื้ อ
สิ นค้าหรื อรับบริ การตามเงื่อนไขที่กาหนด
สิ ท ธิ ป ระการที่ 3 สิ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ ความปลอดภัย จากการใช้สิ น ค้าหรื อ รั บ บริ ก าร (Right to
Safety) คือ สิ ทธิ ที่จะรับสิ นค้าหรื อบริ การที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้
สอยประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชี วติ ร่ างกาย สุ ขภาพ อนามัย หรื อทรัพย์สิน ในกรณี ที่ผบู ้ ริ โภค
ใช้สอยสิ นค้าหรื อบริ การตามคาแนะนา
สิ ท ธิ ป ระการที่ 4 สิ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ ความเป็ นธรรมในการท าสั ญ ญา (Right to Fairness for
Contract) คือ สิ ทธิ ที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากผูป้ ระกอบธุ รกิจ
สิ ทธิ ประการที่ 5 สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหาย (Right to be heard and
Right to Remedy) คื อ สิ ทธิ ที่จะโต้แย้ง หรื อคัดค้า นผูป้ ระกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับสิ นค้า หรื อเกี่ ย วกับบริ ก ารที่
ได้รับจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ตลอดจนสิ ทธิ ที่จะได้รับการเยียวยาและชดใช้ค่าเสี ยหาย เมื่อมีการกระทาอันเป็ น
การละเมิดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคในประการหนึ่ งประการใด อันเป็ นเหตุให้ผูบ้ ริ โภคได้รับความเสี ยหายอย่าง
หนึ่งอย่างใด (รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ , 2560 : 33-35)
ทฤษฎี หลักความศักดิ์ สิ ทธิ์ ของเจตนา (The autonomy of the will) กาหนดให้คู่กรณี มีเสรี ภาพ
อย่างเต็มที่ในการทาสัญญา โดยรัฐจะไม่บญั ญัติกฎหมายไปบีบบังคับการทาสัญญาของเอกชน ทาให้เอกชน
สามารถวางกฎเกณฑ์ใช้บงั คับแก่สัญญาของตนตามลาพัง (โชติศกั ดิ์ อาสภวิริยะ, 2540 : 12–13)
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3. มาตรการทางกฎหมายในการให้ ความคุ้มครองผู้บริโภคในการทาธุรกรรมทางการเงินผ่ าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของต่ างประเทศ และของประเทศไทย
จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ พบว่า ในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ มีการออกรัฐบัญญัติระบบการ
ชาระเงิน (การกากับดูแล) ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) (The Payment Systems (Oversight) Act, 2006) กาหนดให้
ธนาคารกลางแห่ งชาติสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) เป็ นหน่วยงานในการกากับดู แล
ธุ รกิจการให้บริ การเงินอิเล็กทรอนิ กส์ และเปิ ดช่องให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจที่มิใช่ธนาคารสามารถประกอบธุ รกิจ
ให้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ ได้ โดยเรี ยกเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ว่า “Stored Value Facility” หรื อ “สิ่ งอานวยความ
สะดวกสาหรับเก็บรักษามูลค่าของเงิน” โดยได้ให้ความหมายไว้วา่ สิ่ งอานวยความสะดวกนอกเหนือจากเงิน
สด ไม่ ว่า จะอยู่ใ นรู ป แบบทางกายภาพ หรื อ อยู่ใ นรู ป ของข้อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ
ในการชาระค่าสิ นค้าและบริ การตามจานวนของมูลค่าที่ถูกเก็บรักษาไว้ และสามารถใช้ได้ภายใต้ขอ้ กาหนด
และเงื่อนไขที่ใช้บงั คับกับสิ่ งอานวยความสะดวก โดยผูถ้ ือครองสิ่ งอานวยความสะดวกดังกล่าว จะทาการ
ชาระราคาสิ นค้าหรื อบริ การแทนผูใ้ ช้บริ การ (Section 2 (1)) ในด้านการควบคุมผูป้ ระกอบธุ รกิจให้บริ การเงิน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ มู ลค่ าของเงิ นที่ ไ ด้รั บช าระมาล่ วงหน้า จากผู ใ้ ช้บ ริ การไว้ โดย
กาหนดให้ผใู ้ ห้บริ การเงินอิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องมีวงเงินในการได้รับชาระจากผูใ้ ช้บริ การมาล่วงหน้าไม่เกิน 30
ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์ (เทียบเป็ นเงินไทย เท่ากับ 710,862,000 บาท) หากมียอดรวมมูลค่าของเงิ นที่ได้รับชาระมา
ล่วงหน้าจากผูใ้ ช้บริ การเกินกว่าที่ธนาคารกลางแห่ งชาติสิงคโปร์ กาหนด จะต้องได้รับการรับรองจากธนาคาร
กลางแห่งชาติสิงคโปร์ ก่อนประกอบธุ รกิจ (Section 33) ซึ่ งหากฝ่ าฝื นจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 150,000
ดอลลาร์ สิงคโปร์ (เที ยบเป็ นเงิ นไทย เท่ากับ 3,554,310 บาท) กรณี ที่มีการกระทาความผิดซ้ าหรื อต่ อเนื่ อง
ระวางโทษปรับอีกไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ (เทียบเป็ นเงินไทย เท่ากับ 355,431 บาท) โดยปรับเป็ น
รายวันหรื อระหว่างวัน (Section 36 (1)) ในส่ วนของการคุ ม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ ธนาคารกลางแห่ งชาตสิ งคโปร์
ได้ออกประกาศก าหนดให้ธุ รกิ จการให้บริ การหรื อการท าธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านระบบการช าระเงิ นทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องมี การจัดให้ธนาคารเข้ามาเป็ นผูค้ ้ าประกันความรั บผิดในมู ลค่าเงิ นที่ ได้รับชาระมา
ล่วงหน้าเต็มจานวน ซึ่ งหากมีกรณี ที่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จให้บริ การธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านระบบการชาระเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ลม้ ละลาย ผูใ้ ช้บริ การสามารถไล่เบี้ยเอากับธนาคารผูค้ ้ าประกันได้ และกาหนดแนวทางการ
คุ ้ม ครองผูใ้ ช้บ ริ ก ารช าระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Payments) ที่ เ รี ย กว่า “e-Payments User Protection
Guidelines” โดยมีการกาหนดหน้าที่ของสถาบันการเงินที่รับผิดชอบ (Responsible FI) ในกรณี ที่มีขอ้ ร้องเรี ยน
โดยกาหนดให้สถาบันการเงิ นที่รับผิดชอบต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแก้ไขข้อร้องเรี ยนในลักษณะที่เป็ น
ธรรมและสมเหตุ สมผล ต้องมี การให้ข ้อมู ลเกี่ ยวกับกระบวนการในการแก้ปั ญหาการร้ องเรี ยนและการ
ประเมิ นผลให้ก ับ ผูถ้ ื อบัญชี ในเวลาที่ เหมาะสมและโปร่ งใส (Section 4.9) ซึ่ งแนวทางดังกล่ าวได้ก าหนด
ระยะเวลาการสอบสวนข้อร้ องเรี ยนของสถาบันการเงิ นที่รับผิดชอบไว้ 2 กรณี คือ กรณี ที่เรื่ องร้ องเรี ยน
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ดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่ตรงไปตรงมา กาหนดระยะเวลาไว้ภายใน 21 วันทาการ และกรณี ที่เรื่ องร้ องเรี ยนซับซ้อน
ซึ่ งอาจรวมถึงกรณี ที่ฝ่ายใดก็ตามที่ทาธุ รกรรมโดยมิได้รับอนุญาตมีถิ่นที่อยูใ่ นต่างประเทศ หรื อกรณี ที่สถาบัน
การเงิ นที่ รับผิดชอบไม่ไ ด้รับ ข้อมู ลที่ เพียงพอจากเจ้า ของบัญชี เพื่ อทาการสอบสวนให้เสร็ จสิ้ น กาหนด
ระยะเวลาไว้ภายใน 45 วันทาการ ทั้งนี้ สถาบันการเงิ นที่ รับผิดชอบจะต้องแจ้งผลการสอบสวนและการ
ประเมินความรับผิดของผูใ้ ช้บริ การเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรื อทางวาจาให้แก่ผูใ้ ช้บริ การทราบ (Section 4.11)
หากไม่เห็นด้วยกับการประเมินความรับผิดของสถาบันการเงินที่รับผิดชอบ ผูใ้ ช้บริ การและสถาบันการเงินที่
รั บผิดชอบสามารถดาเนิ นการต่อเพื่อเริ่ มการแก้ไขข้อพิพาทรู ปแบบอื่ น รวมถึ งการไกล่เกลี่ ยโดยองค์กร
อิ ส ระที่ ก ากับ ดู แลการระงับข้อพิ พาทส าหรั บผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ นกับธนาคารพาณิ ชย์ ที่ เรี ยกว่า “The
Financial Industry Disputes Resolution Centre Ltd: FIDReC” ที่สถาบันการเงินที่รับผิดชอบนั้นเป็ นสมาชิ กอยู่
(Section 4.12)
ในสาธารณรัฐเคนยา ได้มีการออกระเบียบระบบการชาระเงินแห่ งชาติ ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)
(The National Payment System Regulation, 2014) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการอนุญาตและการกากับดูแลผูใ้ ห้
บริ การการชาระเงิน การกาหนดระบบการชาระเงิน การกาหนดเครื่ องมือการชาระเงิน และมาตรการป้ องกัน
การฟอกเงิน และกาหนดให้ธนาคารกลางเคนยา (The Central Bank of Kenya) เป็ นหน่วยงานในการกากับดู แล
ธุ รกิจการให้บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ และได้ให้ความหมายของ “เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ” ไว้วา่ มูลค่า
ทางการเงินตามที่ระบุไว้ในข้อเรี ยกร้องของผูอ้ อกเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1) เก็บด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อแม่เหล็ก (2) ออกเมื่อได้รับสกุลเงินของเคนยาหรื อสกุลเงินอื่นใดที่ธนาคารกลางอนุมตั ิ
และ (3) ยอมรั บ ว่า เป็ นวิ ธี ก ารช าระเงิ น โดยบุ ค คลอื่ น ที่ มิ ใ ช่ ผู ้อ อก (Section 2) ซึ่ งระเบี ย บ ฯ ดัง กล่ า ว
กาหนดให้ผใู ้ ห้บริ การชาระเงินต้องมีระบบที่สามารถใช้ในการตรวจสอบเส้นทางการทาธุ รกรรมทางการเงิน
ทั้ง หมดที่ ถู ก ต้อ ง ครบถ้ว นในทุ ก รายการ ตั้ง แต่ ต้น ทางของการโอนเงิ นผ่า นทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ จนถึ ง
ปลายทาง (Section 29 (1)) กาหนดให้ผูใ้ ห้บริ การชาระเงิ นจะต้องเก็บรักษาทะเบียนที่มีรายละเอียดเกี่ ยวกับ
บัตรประจาตัวของลูกค้าทั้งหมดและจานวนเงินที่อยูใ่ นบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยจะต้องมีหมายเลข
บัตรประจาตัวหรื อหมายเลขหนังสื อเดินทาง ทั้งนี้ ต้องมีการตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระผ่านฐานข้อมูลระบบ
การทะเบียนประชากรแบบบูรณาการ (The Integrated Population Registration System database) หรื อผ่านทาง
วิธีการอื่นที่ธนาคารกลางเห็นสมควร กรณี ผูป้ ระกอบธุ รกิจให้บริ การชาระเงินผ่านมือถื อต้องตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ลงทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชนของผูใ้ ช้บริ การและหมายเลขโทรศัพท์ มือถือของลูกค้าแล้ว
(Section 12) นอกจากนี้ ยังได้มีการกาหนดมาตรการในการกาหนดวงเงินการทาธุ รกรรมในแต่ละรายการไว้
ไม่เกินเจ็ดหมื่นชิ ลลิงเคนยา (เทียบเป็ นเงินไทย เท่ากับ 22,260 บาท) และมียอดการรับ ภาระรายเดือนรวมกัน
ไม่เกินหนึ่ งล้านชิ ลลิงเคนยา (เทียบเป็ นเงิ นไทย เท่ากับ 318,000 บาท) โดยธนาคารกลางอาจอนุ มตั ิวงเงิ นเพิ่ม
สู งขึ้นได้สาหรับประเภทของผูอ้ อกเงินอิเล็กทรอนิกส์ และเปลี่ยนแปลงได้เป็ นครั้งคราว (Section 43) กรณี
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ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตาม ธนาคารกลางอาจกาหนดเงิ นค่าปรับไม่เกิ นหนึ่ งล้านชิ ลลิ งเคนยา (เทียบเป็ นเงิ น
ไทย เท่ากับ 318,000 บาท) แก่ผใู ้ ห้บริ การการชาระเงิน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตัวแทน หรื อผูค้ า้ เงินสด (Section
57) มี การกาหนดมาตรการในการจัดการเรื่ องร้ องเรี ยนไว้โดยกาหนดให้ผูใ้ ห้บริ การการชาระเงิ นจะต้อง
แก้ปัญหาเรื่ องร้ องเรี ยนทั้งหมด ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยน โดยต้องกาหนดกระบวนการ
เพื่อให้ลูกค้ามีขอ้ มูลที่เพียงพอ และมีวิธีการสอบถามความคืบหน้าในการร้องเรี ยน มีหมายเลขอ้างอิงเรื่ องการ
ร้ องเรี ยนหรื อสิ่ งระบุ อื่น ๆ เพื่ อให้ลู กค้าสามารถตรวจสอบได้ทนั ที ตลอดจนต้องมี ค าแนะนาแก่ ลู ก ค้า
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบเรื่ องร้องเรี ยนและการตัดสิ นที่เกิดขึ้น กรณี ลูกค้าไม่พอใจกับการแก้ไขเรื่ องร้องเรี ยน
สามารถร้ องต่ อธนาคารกลางเคนยาได้ (Section 40) และมี ก ารก าหนดให้ผูใ้ ห้บ ริ ก ารช าระเงิ นจะต้องยื่น
รายงานการร้องเรี ยนรวมถึงมาตรการในการแก้ไขที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และที่ยงั ค้างอยูใ่ ห้แก่ธนาคารกลาง
เคนยา ภายใน 10 วันนับจากสิ้ นเดือนปฏิทิน (Section 29 (2))
ในสาธารณรัฐอินเดีย ได้มีการออกรัฐบัญญัติระบบการชาระเงินและการชาระบัญชี ค.ศ. 2007
(พ.ศ. 2550) (The Payment and Settlement Systems Act, 2007) เป็ นกฎหมายที่ จดั ท าขึ้ นเพื่ อ ควบคุ ม และ
กากับดู แลระบบการชาระเงิ นในสาธารณรั ฐอิ นเดี ย โดยให้อานาจแก่ ธนาคารกลางอิ นเดี ย (The Reserve
Bank of India: RBI) ในการควบคุ มและกากับดู แลระบบ โดยธนาคารกลางอินเดียได้ออกหนังสื อเวียนใน
เรื่ อง แนวทางนโยบายการออกและการดาเนิ นงานของเครื่ องมือการชาระเงิ นแบบชาระล่วงหน้าในอิ นเดี ย
(Master Circular–Policy Guidelines on Issuance and Operation of Pre-paid Payment Instruments in India) และ
ให้ความหมายของ “เครื่ องมื อการช าระเงิ นแบบช าระล่ วงหน้า (Pre-paid Payment Instruments: PPIs)” ไว้ว่า
เครื่ องมือการชาระเงินที่อานวยความสะดวกในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ รวมถึงการโอนเงินเทียบกับมูลค่าที่
เก็บไว้ในเครื่ องมือดังกล่าว โดยมูลค่าที่เก็บไว้ในเครื่ องมือดังกล่าวหมายถึง มูลค่าที่ผถู ้ ือจ่ายเป็ นเงิ นสดโดย
การหักบัญชี ธนาคารหรื อบัตรเครดิ ต เครื่ องมื อการช าระเงิ น แบบช าระล่ ว งหน้า สามารถแบ่ ง ออกเป็ น
สมาร์ ตการ์ ด บัตรแถบแม่เหล็ก บัญชี อินเทอร์ เน็ต กระเป๋ าเงิ นอินเทอร์ เน็ต บัญชี มือถือ กระเป๋ าเงินมือถื อ
บัต รก านัล กระดาษและเครื่ อ งมื อ ใด ๆ ที่ ส ามารถใช้ ใ นการเข้า ถึ ง จ านวนเงิ น ที่ ช าระล่ ว งหน้ า โดย
หนังสื อเวียนฯ ดังกล่ าว กาหนดให้มีการวางระบบที่ จาเป็ นเพื่อให้มนั่ ใจว่าสอดคล้องกับแนวทางตามรัฐ
บัญ ญัติ ป้ อ งกัน การฟอกเงิ น ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) (Prevention of Money Laundering Act, 2002) และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Section 6.1) อีกทั้งยังมีการกาหนดมูลค่าสู งสุ ดของเครื่ องมือการชาระเงินแบบชาระ
ล่วงหน้า จะต้องไม่เกิ นห้าหมื่นรู ปีอินเดี ย (Section 7.1) (เทียบเป็ นเงิ นไทย เท่ากับ 24,620 บาท) หากไม่ปฏิ บตั ิ
ตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิ นหนึ่ งล้านรู ปี (เทียบเป็ นเงิ นไทย เท่ากับ 492,400 บาท) และในกรณี ที่ไม่ปฏิ บตั ิ
ตามคาสั่งต่อไปจะถูกปรับเพิ่มซึ่ งอาจเพิ่มถึ ง 25,000 รู ปี (เทียบเป็ นเงินไทย เท่ากับ 12,310 บาท) ทุกวันกรณี ที่
การฝ่ าฝื นต่อเนื่ อง (Section 26 (6)) กาหนดให้ผอู ้ อกเครื่ องมือการชาระเงินแบบชาระล่วงหน้าที่มิใช่ธนาคาร
จะต้องวางกลไกที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพสาหรั บ การแก้ไขข้อร้ องเรี ยนของลู กค้า และเผยแพร่ สิ่ งเดี ย วกัน เพื่อ
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ผลประโยชน์ของลูกค้า นอกเหนื อจากการรายงานข้อร้องเรี ยนของลูกค้าในรู ปแบบและความถี่ ตามที่ได้รับ
คาสั่งแล้ว และจะต้องรายงานการทุจริ ตที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือการชาระเงิ นล่วงหน้า (ถ้ามี) ที่ออกเป็ นราย
ไตรมาส กลวิธีของการฉ้อโกงพร้อมกับวิธีการเฉพาะที่ผกู ้ ระทาความผิดนามาใช้ หากทราบและวิเคราะห์ได้
(Section 14.2) นอกจากนี้ รัฐบัญญัติฯ ดังกล่าวยังกาหนดให้ผใู ้ ห้บริ การระบบต้องจัดเตรี ยมกฎหรื อข้อบังคับ
ส าหรั บ การสร้ า งคณะผู ต้ ัด สิ น เพื่ อ ตัด สิ น ข้อ พิ พ าทระหว่า งผู ้เ ข้า ร่ ว มระบบ ในกรณี ที่ ผู เ้ ข้า ร่ ว มระบบ
ไม่พอใจคาตัดสิ น หรื อในกรณี ที่มีขอ้ พิพาทเกิดขึ้นระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมระบบและผูใ้ ห้บริ การระบบ หรื อระหว่าง
ผูใ้ ห้บริ การระบบ ข้อพิพาทดังกล่ าวจะถู กส่ งต่อไปยังธนาคารกลางอินเดี ยเพื่อพิจารณาคาตัดสิ น และการ
ตัดสิ นของธนาคารกลางอินเดียถือเป็ นที่สิ้นสุ ด (Section 24)
ในประเทศไทย ได้มีการออกพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560 กาหนดให้ บริ การ
การช าระเงิ นภายใต้ก ากับ เป็ นบริ ก ารการช าระเงิ นที่ ต้องได้รับ อนุ ญาตจากรั ฐ มนตรี ห รื อได้รั บ การขึ้ น
ทะเบียนจากธนาคารแห่ งประเทศไทย แล้วแต่กรณี บริ การรับชาระเงินด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แทนผูข้ าย
สิ นค้าหรื อผูใ้ ห้บริ การหรื อเจ้าหนี้ จึงเป็ นบริ การการชาระเงินภายใต้การกากับที่ตอ้ งขออนุ ญาต มีการกาหนด
กรอบหลักการในการกากับดูแลเพื่อให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจให้ความสาคัญในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านฐานะ
ทางการเงิน ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงเพียงพอต่อการให้บริ การได้อย่างต่อเนื่ อง ด้าน
ธรรมาภิบาล ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องมีการบริ หารจัดการกิจการให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และดูแลให้
มี การควบคุ มภายในอย่างเหมาะสม ด้านการบริ หารความเสี่ ยงและความปลอดภัย ผูป้ ระกอบธุ รกิ จต้อง
บริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบธุ รกิ จได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับรู ป แบบการ
ประกอบธุ รกิจ ซึ่ งอย่างน้อยต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด กล่าวคือ กาหนด
นโยบายการบริ หารความเสี่ ย งในการให้บริ ก ารการช าระเงิ นอย่างชัดเจนและเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร ให้
สอดคล้องกับรู ปแบบธุ รกิ จ ขนาด ปริ มาณธุ รกรรม และความซับซ้อนของการให้บริ การ รวมทั้งต้องมี การ
กาหนดแนวทาง วิธีการ ผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ ยง ประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางและวิธีการที่
กาหนด และต้องรายงานผลการปฏิ บตั ิดงั กล่าวให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารที่
ได้รับ มอบหมายทราบภายในระยะเวลาที่ เหมาะสม จัดให้มี แนวทางการบริ หารความต่ อเนื่ องทางธุ รกิ จ
(Business Continuity) ให้มีระบบงานที่สามารถตรวจสอบรายการย้อนหลังได้ กรณี ผูป้ ระกอบธุ รกิ จบริ การ
การชาระเงินภายใต้การกากับให้ผใู ้ ห้บริ การรายอื่นหรื อบุคคลอื่น (Outsourcing) มาดาเนินการแทนในงาน
ระบบสารสนเทศ รวมถึงงานที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุ รกิจบริ การการชาระเงิ นภายใต้การกากับ ผู ้
ประกอบธุ รกิ จบริ การการชาระเงิ นภายใต้การกากับยังคงมีความรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริ การในการให้บริ การ
ที่ ต่อเนื่ อง ปลอดภัย น่ าเชื่ อถื อ และความเสี ยหายใด ๆ ที่ อาจเกิ ดขึ้ น เสมื อนกับ เป็ นการให้บริ ก ารโดยผู ้
ประกอบธุ รกิจเอง ด้านการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ ผูป้ ระกอบธุ รกิจบริ การการชาระเงินภายใต้กากับต้องดูแลให้
ผูใ้ ช้บริ การให้ได้รับความเป็ นธรรมในการให้บริ การ ด้วยการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การ
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เพียงพอต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การได้ตรงตามความต้องการ เก็บรักษาข้อมูลความลับของผูใ้ ช้บริ การ
และมีการบริ หารจัดการข้อร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสม โดยกาหนดข้อตกลงในการให้บริ การไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร และเปิ ดเผยให้ผใู ้ ช้บริ การทราบอย่างชัดเจน ซึ่ งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย สิ ทธิ หน้าที่ และความรับ
ผิดของผูป้ ระกอบธุ รกิจบริ การการชาระเงินภายใต้การกากับและผูใ้ ช้บริ การ ทั้งในกรณี ปกติและกรณี ที่เกิด
เหตุฉุกเฉิ น เก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ โดยกาหนดนโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
ของผูใ้ ช้บริ การ กาหนดชั้นความลับในการเข้าถึ งข้อมู ล และระบุ ตวั บุ ค คลผูม้ ี สิ ท ธิ เข้า ถึ ง ข้อมู ล ดัง กล่ าว
เปิ ดเผยค่าธรรมเนี ยมที่จะเรี ยกเก็บจากผูใ้ ช้บริ การโดยประกาศไว้ ณ สถานที่ทาการทุกแห่ ง หรื อวิธีการอื่นใด
ให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถทราบได้ และจัดส่ งประกาศค่าธรรมเนี ยมให้ธนาคารแห่ งประเทศไทยทราบกาหนด
กรอบเวลาเพื่อหาข้อยุติขอ้ ร้องเรี ยนหรื อข้อโต้แย้ง ผูป้ ระกอบธุ รกิจต้องจัดให้มีช่องทางและวิธีการสาหรับ
การรับข้อร้องเรี ยนจากผูใ้ ช้บริ การ โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์และที่อยูส่ านักงานหรื อที่อยู่
ส าหรั บ ติ ด ต่ อ ทางจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ก าหนดวิ ธี ป ฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ขั้น ตอนการ
ดาเนินการและกรอบระยะเวลาเพื่อหาข้อยุติเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผูป้ ระกอบธุ รกิจบริ การการชาระเงิ น
ภายใต้การกากับต้องดาเนิ นการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้า รวมทั้งชี้ แจงขั้นตอนการดาเนิ นการ พร้อม
ทั้ง แจ้ง ก าหนดเวลาในการแก้ไ ขข้อ ร้ อ งเรี ย นให้ ผู ้ร้ อ งเรี ย นทราบภายใน 7 วัน นับ แต่ ว นั ที่ ไ ด้รั บ แจ้ง
การร้องเรี ยน
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนด
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการแสดงเจตนาทางอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งจะทาให้ทราบว่าเมื่อมีการทาธุรกรรมทางการเงิน
อิเล็กทรอนิ กส์ แล้วความสมบูรณ์ในการทาธุ รกรรมทางการเงิน อิเล็กทรอนิ กส์ น้ นั เกิ ดขึ้นเมื่อใด และหากมี
ความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการทาธุ รกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
พระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภค พ.ศ. 2522 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม บัญ ญัติ ข้ ึ น เพื่ อ ให้ค วาม
คุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคโดยการกาหนดคุณภาพและราคาของสิ นค้าและบริ การ และกาหนดหน้าที่ของผู ้
ประกอบธุ รกิ จการค้า เพื่ อให้ค วามเป็ นธรรมตามสมควรแก่ ผูบ้ ริ โภค ตลอดจนจัดให้มี องค์กรของรั ฐที่
เหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดูแล และประสานงานการปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค สิ ทธิผบู ้ ริ โภคที่จะได้รับความคุม้ ครอง ประกอบด้วย 1) สิ ทธิ ที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคาพรรณนา
คุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ 2) สิ ทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสิ นค้าหรื อบริ การ
3) สิ ทธิ ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรื อบริ การ 4) สิ ทธิ ที่จะได้รับความเป็ นธรรมในการทา
สัญญา และ 5) สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหายทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ
หรื อพระราชบัญ ญัติน้ ี บัญญัติ ไ ว้ (มาตรา 4) ก าหนดให้มี คณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ยกว่า“คณะกรรมการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค” และมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องอีก 3 คณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณา คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก และคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ซึ่ งเมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าสิ นค้าใด
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อาจเป็ นอันตรายแก่ผบู ้ ริ โภค คณะกรรมการอาจสั่งให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจดาเนิ นการทดสอบหรื อพิสูจน์สินค้า
นั้นได้ ถ้าผูป้ ระกอบธุ รกิจไม่ดาเนิ นการ ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าดาเนิ นคดีเกี่ยวกับการละเมิด
สิ ท ธิ ข องผูบ้ ริ โ ภค หรื อ เมื่ อ ได้ รั บค าร้ องขอจากผูบ้ ริ โภคที่ ถู กละเมิ ดสิ ทธิ ซึ่ งคณะกรรมการเห็ นว่าการ
ดาเนิ นคดี น้ นั จะเป็ นประโยชน์แก่ ผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนรวม คณะกรรมการมี อานาจในการแต่ง ตั้งพนัก งาน
อัย การโดยความเห็ นชอบของอธิ บ ดี ก รมอัย การ หรื อข้าราชการในส านัก งานคณะกรรมการคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภคซึ่ งมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางนิ ติศาสตร์ ดาเนิ นคดีแพ่งและคดี อาญาแก่ผกู ้ ระทาการละเมิด
สิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคในศาล โดยให้เจ้าหน้าที่คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมี อานาจฟ้ องเรี ยกทรัพย์สิน หรื อค่าเสี ย หาย
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคที่ร้องขอได้ดว้ ย ทั้งนี้ ผูบ้ ริ โภคจะได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

4. วิเคราะห์ ปัญหาในการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการทาธุรกรรมทางการเงิน
ผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
จากที่ กล่ าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่าทั้งในต่ างประเทศและในประเทศไทยต่ างก็ มี การก าหนด
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไว้ โดยให้อานาจธนาคารแห่ งประเทศนั้น ๆ เป็ นผูค้ วบคุ มและกากับดู แล เพื่อให้การทาธุ รกรรมดังกล่ าว
ดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว และ
เพื่อให้ความคุ ม้ ครองแก่ ผูใ้ ช้บริ การซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภค อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยยังมีประเด็นปั ญหาทาง
กฎหมายอยู่ ดังนี้
ประเด็นแรก การไม่มีมาตรการในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยไม่มีมาตรการในการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์เป็ น
การเฉพาะ แต่กลับมีการนาบทบัญญัติวา่ ด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไปมาบังคับใช้ ทาให้
ไม่สามารถคุ ม้ ครองผูท้ าธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ได้ครอบคลุ มเท่าที่ควรจะเป็ น กล่าวคือ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็ นการที่รัฐเข้าไปดูแลผูบ้ ริ โภคในเรื่ องการ
เยียวยาความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นจากการกระทาละเมิด เพื่อช่วยลดปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผูบ้ ริ โภค
และผูป้ ระกอบธุ รกิ จ แต่การนาพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมาบังคับใช้กบั การเยียวยาการทาธุ รกรรมทางการ
เงิ น ผ่า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ น้ ัน เนื่ อ งจากธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ก ารน าเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ประกอบกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากการทาธุ รกรรมทางการเงินอาจเกิดจาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่ งการที่จะคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การได้ จาเป็ นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญและมีความรู ้ในด้าน
ดังกล่าว กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไปอาจนามาบังคับใช้ได้ แต่อาจจะใช้ระยะเวลานาน
กว่าปกติ เนื่องจากต้องมีการขอข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญในหลาย ๆ ด้าน จึงทาให้การคุม้ ครองผูท้ าธุรกรรมทาง
การเงิ นผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ใช้ระยะเวลาการแก้ปัญหานานกว่าที่ควรจะเป็ น ผูเ้ ขียนเห็นควรให้มีการ
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ตรากฎหมายเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ที่มีความเฉพาะ
ขึ้น เพื่อให้สามารถคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ได้อย่างเฉพาะ
เยียวยาผูไ้ ด้รับความเสี ยหายได้อย่างทันเวลา และเป็ นตัวกลางในการดาเนิ นการให้แก่ผูใ้ ช้บริ การซึ่ ง เป็ น
ประชาชนทัว่ ไป เมื่ อพิ จารณาเปรี ย บเที ย บโครงสร้ า งของต่ า งประเทศและของประเทศไทย พบว่า ใน
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ สาธารณรัฐเคนยา และสาธารณรัฐอินเดีย ได้กาหนดให้มีการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการทา
ธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ทาให้ผูใ้ ช้บริ การธุ รกรรมดังกล่าวได้รับความคุม้ ครองอย่าง
ครอบคลุ ม ดัง นั้น เพื่ อให้เกิ ดความเท่ า เที ย มระหว่า งผูป้ ระกอบธุ รกิ จและผูบ้ ริ โภค จึ งต้องมี แนวทางที่
เหมาะสมเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคสามารถทาธุ รกรรมทางการเงิ นอย่างไร้ ขอ้ กังวล ไม่วา่ จะเป็ นการกาหนดถึ งสิ ทธิ
ในการได้รับการชดใช้ค่าเสี ยหาย หรื อการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิ จ ผูบ้ ริ โภค และ
ร้านค้า หรื อการกาหนดเงื่อนไขการให้บริ การ และการเปิ ดช่องให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเรี ยกร้องในกรณี ที่เกิ ดข้อ
พิพาทหรื อละเมิ ดได้ ผูเ้ ขียนเห็ นควรให้บ ญ
ั ญัติก ฎหมายว่า ด้วยการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคในการท าธุ รกรรม
ทางการเงิ น ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ นการเฉพาะ โดยมุ่ ง เน้ น กฎหมายที่ ส ามารถคุ ้ม ครองและมี
วัตถุ ป ระสงค์ใ นการก่ อให้ เกิ ดความเป็ นธรรมแก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารในการท าธุ รกรรมทางการเงิ นผ่า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ประเด็นที่ 2 การไม่มีมาตรฐานในการกาหนดวงเงิ นในการทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายการ เห็นได้วา่ พระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560 บัญญัติให้ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงในการให้บริ การการชาระเงิ นซึ่ งธนาคารแห่ งประเทศ
ไทยก็กาหนดแต่เพียงให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จกาหนดในธุ รกิ จของตนเอง แต่มิได้กาหนดรายละเอียดของการ
บริ หารความเสี่ ยงอย่างเฉพาะเจาะจงในเรื่ องของการจากัดวงเงินในการทาธุ รกรรมแต่ละครั้ง นอกจากนี้ การ
กาหนดมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงของผูป้ ระกอบธุ รกิ จประเภทเดี ยวกันแต่ละรายก็ไม่มีมาตรฐาน
เดียวกัน บางบริ ษทั ยอมรับความเสี่ ยงในการทาธุ รกรรมทางการเงิ นได้สูง บางบริ ษทั ยอมรับความเสี่ ยงในการ
ทาธุ รกรรมทางการเงิ นได้ต่ า ในบริ ษทั ที่ยอมรั บความเสี่ ยงในการท าธุ รกรรมทางการเงิ นได้สู งนั้น ก็ไม่มี
หลักประกันที่ จะสามารถประกันความเสี ย หายที่ อาจเกิ ดขึ้ น จากการท าธุ รกรรมทางการเงิ น ผ่า นระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ เมื่อเกิ ดปั ญหาในการทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ไม่ว่าจะเป็ นการโดน
โจรกรรมระบบ ผูใ้ ช้บริ การถูกดึงเงินออกไปจากระบบโดยการชาระเงินนั้นไปไม่ถึงผูร้ ับชาระเงิน เช่นนี้ เมื่อ
เป็ นการทาธุ รกรรมทางการเงินในมูลค่าสู งก็จะทาให้เกิ ดผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคต้องสู ญเงิ นใน
จานวนมากไปโดยที่ผใู ้ ห้บริ การมิได้มีนโยบายในการควบคุมความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น และไม่มีหลักประกัน
ความปลอดภัยในจานวนเงิ นของผูบ้ ริ โภคที่ไ ด้ทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่า นระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ท าให้
ผูบ้ ริ โภคไม่ได้รับความปลอดภัยทางการเงิ นในการใช้บริ การดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งการที่ไม่มี
มาตรฐานในการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของธุ รกิ จประเภทเดี ยวกัน ทาให้เกิดความไม่เท่าเที ยม
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ในการประกอบธุ รกิจ เกิดการแข่งขันทางการค้าขึ้น และผูป้ ระกอบธุ รกิ จอาจกาหนดนโยบายที่ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากเกินไปจนลืมนึ กถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินของผูบ้ ริ โภค ผูเ้ ขียนเห็นควร
ให้มีการกาหนดวงเงินสู งสุ ดในการทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในแต่ละรายการ เพื่อให้
เป็ นมาตรฐานเดียวกันของการประกอบธุ รกิจประเภทเดียวกัน โดยการจากัดวงเงินสู งสุ ดจะต้องมีมูลค่าไม่
สู งจนเกินไป เนื่องจากการทาธุ รกรรมทางการเงินที่มีมูลค่าสู งจาเป็ นที่จะต้องมีการตรวจสอบการทาธุ รกรรม
และมีหลักฐานในการทาธุ รกรรม เพื่อเป็ นสิ่ งยืนยันให้แก่ผบู ้ ริ โภค การทาธุ รกรรมทางการเงินที่มีมูลค่าสู งจึง
ควรที่จะดาเนินการทางธนาคารซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่ อถือ และมีกฎหมายคุม้ ครองที่เข้มงวด เมื่อ
พิจารณาเปรี ยบเทียบกฎหมายของต่างประเทศ พบว่า ในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์มูลค่า
ของเงินที่ได้รับชาระมาล่วงหน้าจากผูใ้ ช้บริ การ โดยกาหนดให้ผใู ้ ห้บริ การเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องมีวงเงิ น
ในการรับชาระจากผูใ้ ช้บริ การมาล่วงหน้าไม่เกิ น 30 ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์ เท่านั้น (เทียบเป็ นเงิ นไทย เท่ากับ
710,862,000 บาท) หากผูป้ ระกอบธุ รกิจเงินอิเล็กทรอนิ กส์ มียอดรวมมูลค่าของเงินที่ได้รับชาระมาล่วงหน้า
จากผูใ้ ช้บ ริ ก ารเกิ นกว่า ที่ ธ นาคารแห่ ง ชาติ สิ ง คโปร์ ก าหนด จะต้องได้รับ การรั บ รองจากธนาคารกลาง
แห่ งชาติสิงคโปร์ ก่อนประกอบธุ รกิ จ ซึ่ งหากฝ่ าฝื นจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิ น 150,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์
(เทียบเป็ นเงินไทย เท่ากับ 3,554,310 บาท) กรณี ที่มีการกระทาความผิดซ้ าหรื อต่อเนื่ อง ระวางโทษปรับอีกไม่
เกิน 15,000 ดอลลาร์ สิงคโปร์ (เทียบเป็ นเงินไทย เท่ากับ 355,431 บาท) โดยปรับเป็ นรายวันหรื อระหว่างวัน
(Section 33) ในสาธารณรัฐเคนยา มีมาตรการในการกาหนดวงเงินในการทาธุ รกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในแต่
ละรายการไว้ไม่เกินเจ็ดหมื่นชิลลิงเคนยา (เทียบเป็ นเงินไทย เท่ากับ 22,260 บาท) และมียอดการรับภาระราย
เดือนรวมกันไม่เกินหนึ่งล้านชิลลิงเคนยา (เทียบเป็ นเงินไทย เท่ากับ 318,000 บาท) ทั้งนี้ ธนาคารกลางอาจ
อนุ มตั ิวงเงิ นเพิ่มสู งขึ้นได้สาหรับประเภทของผูอ้ อกเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ และเปลี่ ยนแปลงได้เป็ นครั้งคราว
(Section 43) กรณี ที่มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม ธนาคารกลางอาจกาหนดเงินค่าปรับไม่เกินหนึ่ งล้านชิ ลลิง
เคนยา (เทียบเป็ นเงินไทย เท่ากับ 318,000 บาท) แก่ผใู ้ ห้บริ การการชาระเงิน ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตัวแทน หรื อ
ผูค้ า้ เงินสด (Section 57) สาธารณรัฐอินเดี ย มีการกาหนดแนวทางนโยบายการออกและการดาเนิ นงานของ
เครื่ องมื อการช าระเงิ นแบบช าระล่ วงหน้าในอิ นเดี ย (Master Circular-Policy Guidelines on Issuance and
Operation of Pre-paid Payment Instruments in India) โดยมีการกาหนดมูลค่าสู งสุ ดของเครื่ องมือการชาระ
เงิ นแบบชาระล่วงหน้า จะต้องไม่เกิ นห้าหมื่ นรู ปีอิ นเดี ย (เทียบเป็ นเงิ นไทย เท่ากับ 24,620 บาท) (Section
7.1) หากไม่ปฏิบตั ิตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ งล้านรู ปี (เทียบเป็ นเงินไทย เท่ากับ 492,400 บาท) และใน
กรณี ที่ไม่ปฏิ บตั ิ ตามคาสั่งต่อไปจะมีถูกปรั บเพิ่มซึ่ งอาจเพิ่มถึ ง 25,000 รู ปี (เทียบเป็ นเงิ นไทย เท่ากับ 12,310
บาท) ทุกวันกรณี ที่การฝ่ าฝื นต่อเนื่ อง (Section 26 (6)) ดังนั้น เพื่อให้เกิ ดความเท่าเทียมระหว่างผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จด้วยกัน และเพื่อเป็ นการคุม้ ครองด้านความปลอดภัยในจานวนเงินที่ผใู ้ ช้บริ การได้ชาระไว้ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับใช้ทาธุรกรรมทางการเงินแล้ว เห็นควรให้มีการกาหนดวงเงินสู งสุ ดในการทาธุ รกรรม
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ทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละรายการไว้ โดยผูเ้ ขียนเสนอแนะให้กาหนดวงเงินสู งสุ ดในการ
ทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้ง
ประเด็ น ที่ 3 การไม่ มี ก ฎหมายก าหนดกรอบระยะเวลาที่ ชัด เจนในการเยี ย วยาผู ้บ ริ โภค
พระราชบัญญัติระบบการชาระเงิ น พ.ศ. 2560 กาหนดให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จบริ การการชาระเงิ นภายใต้การ
กากับเป็ นผูก้ าหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรี ยนด้วยตนเอง การที่กฎหมายให้อานาจผู ้
ประกอบธุ รกิจในการกาหนดกรอบระยะเวลาการแก้ไขข้อร้องเรี ยนด้วยตนเองโดยไม่มีกรอบระยะเวลาการ
แก้ไขข้อร้องเรี ยนสู งสุ ดที่เป็ นมาตรฐานทาให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จซึ่ งเป็ นเอกชนผูป้ ระกอบกิ จการเพื่อหากาไร
พยายามหาทางเลือกหรื อหนทางที่จะทาให้ตนเองได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ตามหลักทฤษฎีทางเลือกของ
สาธารณะ (Public Choice Theory) โดยอาจก าหนดระยะเวลาในการดาเนิ นการแก้ไ ขข้อ ร้ องเรี ย นให้ มี
กาหนดระยะเวลายาวนานมากที่สุด ทาให้ผูบ้ ริ โภคไม่ได้รับการแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นอย่างทันท่วงที อีกทั้ง
การที่กฎหมายให้อิสระแก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จทาให้มีการกาหนดกรอบระยะเวลาที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้ไม่มี
มาตรฐานระยะเวลาในการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรี ยน เมื่อเกิดปั ญหากับผูบ้ ริ โภคซึ่งเป็ นปั ญหาเรื่ องการเงิน
และเป็ นเรื่ องเดือดร้อนที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน แต่เมื่อให้อานาจผูป้ ระกอบธุ รกิจใช้ดุลพินิจใน
การกาหนดระยะเวลาการแก้ไขข้อร้ องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสามารถที่จะกาหนดระยะเวลา
ยาวนานในการแก้ไขปั ญหา เกิ ดความล่ าช้าของการแก้ไขข้อร้ องเรี ยนขึ้ น เช่ นนี้ ผูบ้ ริ โภคที่ อยู่ใ นฐานะไม่
สามารถพิสูจน์การทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ของตนได้จึงต้องรอการแก้ไขข้อร้ องเรี ยน
เพื่อหาข้อยุติของผูป้ ระกอบธุ รกิจ เมื่อผูบ้ ริ โภคต้องรอการดาเนิ นการแก้ไขข้อร้ องเรี ยนเป็ นระยะเวลานาน
ก็ จะท าให้ผูบ้ ริ โภคไม่ ติดตามความคื บหน้าของการแก้ไขข้อร้ องเรี ยน เมื่ อเป็ นเช่ นนั้นก็ เป็ นโอกาสให้ผู ้
ประกอบธุ รกิจปล่อยปละละเลยไม่ดาเนิ นการแก้ไขข้อร้ องเรี ยนดังกล่าว เกิดผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค ดังนั้น
การกาหนดกรอบระยะเวลาสู งสุ ดให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จแก้ไขข้อร้ องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค จะทาให้ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จไม่สามารถกาหนดระยะเวลาในการแก้ไขข้อร้ องเรี ยนที่ใช้ระยะเวลานานเกินไป อันจะส่ งผลให้เกิด
ความรวดเร็ วในการแก้ไขข้อร้องเรี ยน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับหลักการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ที่ผบู ้ ริ โภคมีสิทธิ ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสี ยหาย (Right to be heard and Right to Remedy)
อันได้แก่ สิ ท ธิ ที่ จะได้รับ การเยีย วยาและชดใช้ค่ า เสี ย หายเมื่ อมี ก ารกระท าอันเป็ นการละเมิ ดสิ ท ธิ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในประการหนึ่ งประการใด การร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค เมื่อเกิ ดความเสี ยหายจากการทาธุ รกรรม
ทางการเงิ นผ่า นระบบอิ เล็ก ทรอนิ กส์ จึง เป็ นช่ องทางที่ ทาให้ผูบ้ ริ โภคได้รับการชดเชยความเสี ย หายได้
ผูบ้ ริ โภคจึงควรที่จะได้รับการคุม้ ครองจากรัฐเพื่อเป็ นการป้ องกันผลกระทบอันเกิดจากการใช้บริ การการชาระ
เงิ นผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอแนะให้มีการกาหนดกรอบระยะเวลาสู งสุ ดในการแก้ไข
ปั ญหาข้อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยกาหนดระยะเวลาการ
แก้ไขปั ญหาข้อร้ องเรี ยนสู งสุ ดไว้เพื่อให้เป็ นมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จใช้ดุลพินิจในการ
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กาหนดระยะเวลายาวนานเกิ นความจาเป็ น และเพื่อเป็ นการเร่ งรั ดระยะเวลาให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จซึ่ งเป็ นผู ้
ให้บริ การดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นอย่างรวดเร็ วโดยไม่ปล่อยปละละเลย เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบ
กฎหมายของต่างประเทศและกฎหมายไทย พบว่า ประเทศไทยยังมิได้กาหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไขข้อ
ร้ องเรี ยนอย่างชัดเจน เพียงแต่ให้อยู่ในดุ ลพินิจของผูป้ ระกอบธุ รกิ จในการกาหนดระยะเวลาการแก้ไขข้อ
ร้ องเรี ยน ซึ่ งในต่างประเทศมี การกาหนดให้มีก รอบระยะเวลาในการแก้ไขข้อร้ องเรี ยนของผูใ้ ช้บ ริ ก าร
และกาหนดให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จต้องรายงานผลการแก้ไขปั ญหาข้อร้ องเรี ยนแก่ธนาคารผูค้ วบคุ มกากับตาม
กฎหมายนั้น ซึ่ งจะทาให้ผูใ้ ช้บริ การที่มีปัญหาข้อร้ องเรี ยนได้รับการแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ ว เกิ ดผลดี ต่อผู ้
ร้องเรี ยนที่ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเพื่อรอคอยให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจแก้ไขข้อร้องเรี ยนอย่างไร้จุดหมาย ดังนั้น ประเทศ
ไทยควรมี ก ารออกกฎหมายกาหนดกรอบระยะเวลาการแก้ไขข้อร้ องเรี ย นของผูป้ ระกอบธุ รกิ จให้เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ขอ้ ร้องเรี ยนของผูใ้ ช้บริ การได้รับการแก้ไขตามระยะเวลาที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ผูเ้ ขียนเห็นควรให้บญั ญัติกฎหมายในเรื่ องของการกาหนดระยะเวลาสู งสุ ดในการแก้ไขข้อร้องเรี ยนที่เกิ ดจาก
การทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยผูป้ ระกอบธุ รกิ จให้บริ การการชาระเงิ นผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องแก้ไขข้อร้องเรี ยนตามระยะเวลาที่กาหนด กรณี ที่ไม่สามารถดาเนิ นการแก้ไขข้อร้องเรี ยน
ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจแจ้งผลความคืบหน้าพร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่
คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็ จให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบ ทั้งนี้ โดยเทียบเคียงกับระยะเวลาการดาเนินการแก้ไขเรื่ อง
ร้ องเรี ยน ซึ่ งเป็ นมาตรฐานระยะเวลาการให้บริ การทางการเงิ นของภาคธนาคารพาณิ ชย์ (Service Level
Agreement for Banking Industry: Industry SLA) ที่ เกิ ดขึ้ นจากความร่ วมมือของสมาคมธนาคารไทย และ
สาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่ให้บริ การลูกค้ารายย่อย โดยจะร่ วมกันกาหนดระยะเวลามาตรฐาน
ในการให้บริ การของตนไว้ หรื อแจ้งผลความคืบหน้าและกาหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็ จให้
ลูกค้าทราบ และกาหนดให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจจัดทารายงานสถิติเรื่ องร้องเรี ยน และสถิติการแก้ไขข้อร้องเรี ยน
ให้ธนาคารแห่ งประเทศไทยทราบทุกสิ้ นปี ปฏิ ทิน เพื่อเป็ นการตรวจสอบการดาเนิ นการแก้ไขข้อร้ องเรี ยน
ของผูป้ ระกอบธุ รกิจ

5. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาความสาคัญ ความเป็ นมา มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศและประเทศไทย
ตลอดจนบทวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย พบว่าในปั จจุบนั การพัฒนาสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ เป็ นไปอย่าง
รวดเร็ ว อี กทั้งยังมีการนาเอาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาใช้ในบริ การต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผูใ้ ช้บริ การ อีกทั้งการจัดทาร่ างกฎหมายนั้นมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการหลายขั้นตอน ซึ่ งหากมีการ
เสนอร่ างกฎหมายฉบับใหม่อาจไม่ทนั ต่อสถานการณ์ที่มีการนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ซ่ ึ งมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ วมาใช้ประโยชน์ ผูเ้ ขียนจึงเห็นควรให้มีการออกกฎหมายในรู ปของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
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เพื่อให้การออกกฎหมายเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นในปั จจุ บนั ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน พ.ศ. 2560 กาหนดให้ธนาคารแห่ งประเทศไทยมีอานาจประกาศกาหนด
หลัก เกณฑ์ก ารให้บ ริ ก ารการช าระเงิ น ภายใต้ก ารก ากับ ในเรื่ องของการบริ หารจัดการความเสี่ ย ง การ
คุ ้ม ครองผูใ้ ช้บ ริ ก าร และเรื่ องอื่ น ใดเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดู แ ล ความมัน่ คง ความปลอดภัย ของระบบ
การชาระเงิ น การคุ ม้ ครองผูใ้ ช้บริ การ หรื อการส่ งเสริ มการใช้บริ การและการพัฒนาระบบการชาระเงินไว้
โดยผูเ้ ขียนขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาทางกฎหมายตามแนวทางของกฎหมายต่างประเทศ ซึ่ งจะ
นามาเป็ นแนวทางในการเสนอแนะร่ างกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการทาธุ รกรรมทางการเงิ น
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
5.1 ปั ญหาการไม่ มีมาตรการในการคุ้ มครองผู้บริ โภคในการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ผูเ้ ขี ย นเสนอแนะให้บ ัญ ญัติก ฎหมายที่ มี เ จตนารมณ์ ใ นการคุ ้มครองผู บ้ ริ โภคในการท า
ธุ รกรรมทางการเงิ นผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นการเฉพาะ เพื่อให้เกิ ดความเท่าเทียมระหว่างผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจและผูใ้ ช้บริ การซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภค โดยกาหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคสามารถทาธุ รกรรม
ทางการเงิ นอย่างไร้ ขอ้ กังวล ไม่ว่าจะเป็ นการกาหนดถึ งสิ ทธิ ในการได้รับการชดใช้ค่าเสี ยหาย หรื อการ
กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบธุ รกิจ ผูบ้ ริ โภค และร้านค้า หรื อการกาหนดเงื่อนไขการให้บริ การ
และการเปิ ดช่องให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเรี ยกร้องในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทหรื อละเมิดได้
5.2 ปั ญหาการไม่ มี ม าตรฐานในการก าหนดวงเงินในการทาธุ รกรรมทางการเงิ นผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ ละรายการ ผูเ้ ขียนได้เสนอแนะให้มีการกาหนดวงเงินสู งสุ ดในการทาธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้ง เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันของการประกอบธุ รกิจประเภทเดี ยวกัน
และเกิ ดความเท่าเทียมกันในการประกอบธุ รกิ จของผูป้ ระกอบธุ รกิ จแต่ละราย โดยการจากัดวงเงิ นสู งสุ ด
จะต้องมี มูลค่าไม่สูงจนเกิ นไป เนื่ องจากการทาธุ รกรรมทางการเงิ นที่ มีมูลค่ าสู งจาเป็ นที่ จะต้องมี ค วาม
น่ า เชื่ อถื อและปลอดภัย ดัง เช่ น การท าธุ รกรรมทางการเงิ นผ่า นธนาคารซึ่ ง เป็ นหน่ วยงานที่ ไ ด้รับ ความ
น่ าเชื่ อถื อ และมีกฎหมายคุ ม้ ครองที่เข้มงวด โดยบัญญัติกฎหมายในการควบคุ มหรื อจากัดวงเงิ นสู งสุ ดใน
การทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งให้มีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท
5.3 ปั ญหาการไม่ มีกฎหมายกาหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการเยียวยาผู้บริ โภค ผูเ้ ขียนได้
เสนอแนะให้มีการกาหนดกรอบระยะเวลาสู งสุ ดในการแก้ไขปั ญหาข้อร้ องเรี ยนเกี่ ยวกับการทาธุ รกรรม
ทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันในการแก้ไขข้อร้องเรี ยนของผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจบริ การชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเป็ นการเร่ งรัดให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ดาเนิ นการแก้ไ ขปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ นอย่า งรวดเร็ ว และไม่ ป ล่ อยปละละเลย โดยก าหนดให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ให้บริ การการชาระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ จะต้องแก้ไขข้อร้ องเรี ยนภายใน 15 วันทาการนับแต่ได้รับ
ข้อร้ องเรี ยน กรณี ที่ไม่สามารถดาเนิ นการแก้ไขข้อร้ องเรี ยนให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ผู ้
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ประกอบธุ รกิจแจ้งผลความคืบหน้าพร้อมทั้งกาหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดาเนิ นการแล้วเสร็ จให้ผรู ้ ้องเรี ยน
ทราบ และกาหนดให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จจัดทารายงานสถิติเรื่ องร้ องเรี ยน และสถิ ติการแก้ไขข้อร้องเรี ยนให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบทุกสิ้ นปี ปฏิทิน เพื่อเป็ นการตรวจสอบการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรี ยนของผู ้
ประกอบธุ รกิจ
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