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บทคัดย่ อ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อทาการศึกษาถึงปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการให้บริ การ
บัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้สาหรับซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การภายในศู นย์อาหารที่ผูบ้ ริ โภคได้ชาระเงิ นค่า บัตร
ล่วงหน้าแล้วเกิ ดการสู ญหายหรื อชารุ ดบกพร่ อง ผูเ้ ขียนเห็ นว่ากฎหมายดังกล่าวเป็ นกฎหมายที่บญั ญัติข้ ึน
เพื่อใช้ในการกากับดู แลผูป้ ระกอบการเป็ นสาคัญ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการกาหนดประเภทผูป้ ระกอบการ
ขั้นตอนการขออนุ ญาตให้บริ การ ซึ่ งขั้นตอนและวิธีการเหล่านั้นล้วนเป็ นขั้นตอนเบื้องต้นก่อนที่จะมีการเริ่ ม
ดาเนิ นกิ จการให้บริ การบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้สาหรับซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่ผูบ้ ริ โภคได้ชาระเงิ นค่า
บัตรล่ วงหน้า แต่หลังจากที่ ผูป้ ระกอบการได้เริ่ มดาเนิ นการไปแล้ว การกาหนดเงื่ อนไขต่างๆ ในสัญญา
ให้บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ น้ นั ยังไม่มีกฎหมายหรื อมาตรการอย่างใดๆ ที่ชดั เจนเพียงพอที่จะคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคได้ การศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งเสนอแนะให้มีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับ
บัตรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้ส าหรั บซื้ อสิ นค้า หรื อบริ ก ารที่ ผูบ้ ริ โภคได้ช าระเงิ นค่า บัตรล่ วงหน้า ปั ญหา
เกี่ ยวกับรู ปแบบและข้อกาหนดในสัญญา (กรณี สัญญาสาเร็ จรู ป) ปั ญหาเรื่ องความรับผิดในกรณี บตั รเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ สูญหาย ถูกทาลาย หรื อชารุ ดจนใช้การไม่ได้ ปั ญหาเรื่ องการแสดงตัวของเจ้าของบัตรเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคมีสิทธิ ต่างๆ ได้ ทั้งนี้เพื่อให้การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคสาหรับสัญญาให้บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ที่
ใช้ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การล่วงหน้าที่ผูบ้ ริ โภคได้ชาระเงินล่วงหน้าภายในศูนย์อาหารนั้นมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้นกว่าที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
จากการศึ กษาพบว่า ในการใช้บตั รเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ ชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การภายในศู นย์
อาหารแทนเงินสดที่ผบู ้ ริ โภคต้องชาระเงิ นค่าบัตรล่วงหน้า หากบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ น้ นั เกิดการสู ญหาย
หรื อช ารุ ดบกพร่ อง ซึ่ ง อาจจะเป็ นความผิดของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ก็ ตาม และยัง มี เงิ นคงเหลื อภายในบัตร
ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถนาเงินที่อยูภ่ ายในบัตรกลับคืนมาได้ เนื่ องจากบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์น้ นั ไม่ได้เป็ นบัตร
แบบระบุ ชื่อ จึ งไม่มีขอ้ มู ลของผูถ้ ื อบัตรที่ จะสามารถแสดงตัวตนของผูถ้ ื อบัตรได้ ถึ งแม้ว่าจานวนเงิ นที่
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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คงเหลื ออยู่ภายในบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ น้ นั จะมีมูลค่าที่ไม่มากนัก แต่หากมีผูบ้ ริ โภคหลายรายได้ทาบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์สูญหายหรื อชารุ ดบกพร่ องเช่นเดียวกัน จานวนเงินที่ไม่สามารถกลับคืนสู่ ผบู ้ ริ โภคได้ก็จะ
มีจานวนมากตามการครอบครอง และจานวนเงิ นนั้นตกเป็ นของผูป้ ระกอบการโดยปริ ยาย การทาธุ รกรรม
การให้บริ การของผูป้ ระกอบการในการชาระเงิ นล่ วงหน้านั้น อาจจะไม่เห็ นถึ งการเอารั ดเอาเปรี ยบของ
ผูป้ ระกอบการแต่อย่างใด หากพิจารณาโดยละเอียดแล้วผูป้ ระกอบการจะเป็ นผูก้ าหนดเงื่ อนไขในการใช้
บัตรอิเล็กทรอนิกส์หลายประการที่มีลกั ษณะของการเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคอยู่ ซึ่ งปั ญหานี้ไม่พบว่ามีหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้องเข้ามาควบคุ มและดู แลการให้บ ริ การบัตรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อให้ความคุ ม้ ครองสิ ท ธิ ข อง
ผูบ้ ริ โภคในการใช้บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การภายในศูนย์อาหารโดยตรง
ABSTRACT
This Thesis is intended to study the legal problems of providing electronic money cards for
purchasing products or services within a food center that consumers have paid for in advance, resulting in
lost or defective card. The author considers that the relative law is established to supervise entrepreneurs
essentially. Moreover, to determine the type of entrepreneur and set up the procedure for requesting a
service, these are the preliminary step before starting operation and providing electronic money cards for
purchasing products or services that consumers have paid for in advance. However, there are no obvious
laws, acts or measurements for protecting consumers afterwards. This study, therefore, recommends the
development of laws relating to consumer protection regarding electronic money cards to purchase products
or services that consumers have paid for in advance. The problem with the form and terms in the contract
(in the case of a pre-contract). The issue of liability in the case of an electronic money card is lost, destroyed
or damaged until unusable. The problem to identify cardholders in order to allow consumers for claiming
their rights. These issues are indicated for enhancing consumers’ protection form the contract of pre-paid
electronic money card to purchase products or services within the food center.
According to studies, it has been found that using the pre-paid electronic money cards, pay for
goods or services within the food center, instead of cash is likely to cause the issues. Consumers cannot
redeem the money inside the card, if the electronic money card is lost or defective either from the fault of
consumers or not. The remaining balance in electronic money card will be useless and unable for redemption
because there is no identification or name on the electronic money card for holding rights. Although, the
amount of money remaining within the card is not much in value but, if there are many consumers who have
lost or damaged electronic money cards. The accumulation of money that cannot be redeemed to the
consumers will be accounted for a large amount of possession. In addition, that amount will be transferred
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to the operator unquestioningly. The operator’s in advance payment of service transaction may not be seen
as an exploitation in any way. On the contrary, if considered in detail, the operator will determine the
conditions for the use of electronic cards that have the characteristics of taking advantage from consumers.
Currently, there are no related agencies to control or supervise the service of electronic money cards to
either solve these issues or protect the rights of consumers from using electronic money cards to pay for
goods or services in food center directly.

1. บทนา
สื บเนื่ องจากในอดี ตจนถึ งปั จจุบนั ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกไม่ว่าจะเป็ นประเทศที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตย หรื อ ประเทศที่ มี ก ารปกครองระบอบคอมมิ ว นิ ส ต์ก็ ต าม ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
วิวฒั นาการในด้า นต่ า งๆ อย่า งมากมาย ทั้ง ทางด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อง การศึ ก ษา การคมนาคม
เทคโนโลยี วิถีการดาเนิ นชี วิต เพื่อทาให้ประชาชนในแต่ละประเทศนั้นได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้ น
และหนึ่ งในเครื่ องมือที่อานวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยีในเรื่ องการชาระเงินค่าสิ นค้า หรื อค่าบริ การ
คือ บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card ; Stored Value Card ; Smart Purse) ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมของระบบการ
ชาระเงินด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ อีกรู ปแบบหนึ่ งที่เริ่ มเข้ามามีบทบาทอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย และการ
ออกบัตรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ สาหรั บใช้ชาระค่าสิ นค้า หรื อค่าบริ การจะช่ วยส่ งเสริ มให้การประกอบธุ รกิ จ
การค้าพาณิ ชย์ดาเนิ นไปได้อย่างคล่ องตัว และมีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบกับค่านิ ยมทางสังคมสมัย ใหม่ ที่
ต้องการความทันสมัย ความสะดวกรวดเร็ ว ประหยัดเวลา ซึ่ งแนวทางในการดาเนินชีวิตในยุคสมัยนี้ได้เข้ามา
มีส่วนสาคัญอย่างมากที่จะต้องนามาปรับใช้ให้ควบคู่กนั ไปกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่ อยๆ
เงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ที่อยู่ในรู ปแบบของบัตรสะสมมูลค่า หรื ออาจเรี ยกว่า Stored Value Card ;
Electronic Purse ; Multi-Purpose Card ; Smart Card มี ลกั ษณะคล้ายกับเงิ นสดที่ ถูกเก็บรั กษาไว้ในรู ปของ
ข้อมูลดิจิตอล โดยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทางการเงินจะถูกบรรจุอยูใ่ นแถบแม่เหล็ก หรื อไมโครชิพที่มีการฝัง
ลงบนบัตรพลาสติก ผูบ้ ริ โภคจะต้องเติมเงินลงบนบัตร (Pre-Paid) ล่วงหน้าก่อนที่จะนาบัตรไปใช้ชาระค่า
สิ นค้า หรื อค่าบริ การกับร้านค้าต่างๆ ที่มีขอ้ ตกลงกับผูอ้ อกบัตรฯ (Issuer) ในการยอมรับชาระค่าสิ นค้า หรื อ
ค่าบริ การด้วยบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ดงั กล่าว ซึ่ งบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ จะช่วยให้ผบู ้ ริ โภค และร้านค้าที่รับ
ชาระด้วยบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ มีความสะดวกสบายมากขึ้น กล่าวคือ การชาระเงินค่าสิ นค้า หรื อค่าบริ การ
ด้วยบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ จะช่วยให้ธุรกรรมการซื้ อขายดาเนิ นไปอย่างรวดเร็ ว เพราะไม่ตอ้ งมีการนับเงิน
และทอนเงินเพียงแค่ผถู ้ ือบัตรฯ วางบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไว้บนเครื่ องอ่านบัตร (Terminal) เท่านั้น จานวน
เงิ นในบัตรก็ จะถู กหักทอนลงตามราคาสิ นค้าที่ ผูบ้ ริ โภคได้ซ้ื อ อี ก ทั้ง การใช้บ ตั รสะสมมู ลค่า ยัง ช่ วยให้
ผูบ้ ริ โภคไม่ตอ้ งพกเงินสด มักใช้กบั การชาระเงินที่มีมูลค่าไม่สูงมากนัก
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จากวิวฒั นาการในเรื่ องของการชาระเงินในรู ปแบบของเงินสด จนกระทัง่ มาเป็ นการชาระเงิ นใน
รู ปแบบของบัตรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ นับว่ามี บทบาทอย่างยิ่งในการมาปรั บใช้กบั การชาระค่าสิ นค้า หรื อ
ค่าบริ การในการซื้ ออาหารภายในศู นย์อาหารแทนการใช้เงิ นสด เนื่ องจากการใช้เงิ นสดเพื่อนามาชาระค่า
สิ นค้าและค่าบริ การนั้น เสี่ ยงต่อการทุจริ ตของพนักงาน เสี่ ยงต่อการรับเงิน/ทอนเงินผิดพลาดของพนักงาน
ของร้านค้า เป็ นเหตุให้ศูนย์อาหารเกื อบทุกแห่ งได้นาเทคโนโลยีในรู ปแบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ มาใช้ใน
การชาระค่าสิ นค้า หรื อค่าบริ การ
ซึ่ งหากบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้สาหรับการชาระค่าสิ นค้า หรื อค่าบริ การภายในศูนย์อาหาร
นั้นได้เกิดการสู ญหายขึ้นมา เงินที่ยงั คงอยูใ่ นบัตรจะต้องตกอยูแ่ ก่ผใู ้ ด จึงเป็ นประเด็นปั ญหาที่ผเู ้ ขียนจะต้อง
วิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไ ขปั ญหาเพื่ อให้บ ตั รเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี มู ล ค่ า อยู่ใ นบัต รนั้นสามารถ
นามาใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ดแก่ ป ระเทศชาติ โดยที่ ปั จจุ บ นั ยัง ไม่ มี ม าตรการทางกฎหมายบัญ ญัติ ไ ว้
โดยตรง ซึ่ งควรต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ประกาศากระทรวง
การคลัง และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้การคุม้ ครองผูถ้ ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์
เงิ น ตรา คื อ วัต ถุ ที่ ใ ช้ ใ นการแลก ขาย ซื้ อ เปลี่ ย น เป็ นตัว แทนการวัด มู ล ค่ า ของสิ นค้ า
ที่ แลกเปลี่ ย นกันและเป็ นที่ ย อมรั บ ในฐานะสื่ อกลางแห่ ง การแลกเปลี่ ย นและตัววัดมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ
เงินตราเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินเนื่ องจากคุณสมบัติ ในการเก็บรักษามูลค่า แต่เงินตราเป็ นเพียงวัตถุ สมมติ
เพื่ อใช้ใ นการแลกเปลี่ ยน ส่ วนมู ล ค่ า ที่ แท้จริ ง คื อตัวสิ นค้า และบริ ก ารมิ ใช่ เงิ นตรา ประชาชนเชื่ อถื อใน
เงินตราเพราะผลผลิตและนาออกหมุนเวียนโดยรัฐบาล ผูถ้ ือเงินตรามีฐานะเป็ นเจ้าหนี้ รัฐบาล และประชาชน
ของทุกประเทศ ก็เชื่ อถือในเครดิตรัฐบาลของตน มนุ ษย์เริ่ มรู ้จกั ใช้เงิ นตราในยุคแห่ งอารยธรรมนี่ เอง ก่อน
หน้านี้ การดาเนิ นการกิจกรรมทางเศรษฐกิจมิได้อาศัยเงินตรา ด้วยพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ ทาให้
เกิ ดวิวฒั นาการของสื่ อการช าระมู ล ค่ า ด้วยวิวฒั นาการในสื่ อช าระมู ล ค่ า เกิ ดขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ องเพื่ อ สร้ า ง
ประสิ ทธิ ภาพและความมัน่ คงต่อระบบเศรษฐกิ จ ปั จจัยสาคัญที่ เอื้ ออานวยต่อวิวฒั นาการ คื อ นวัตกรรม
ทางการเงินและเทคโนโลยี
นิยาม หรื อความหมายของ “เงินอิเล็กทรอนิกส์ ” อาจมีความแตกต่างระหว่างการชาระเงินผ่ าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการชาระด้ วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งทั้งสองรู ปแบบมีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ
1. การชาระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นวิธีการชาระเงินรู ปแบบหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้น
ตามการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีใ นปั จจุ บนั โดยการชาระเงิ นผ่า นทางระบบอิ เล็ก ทรอนิ กส์ มี หลาย
ประเภท เช่น การสั่งชาระเงินอัตโนมัติทางโทรศัพท์ แฟกซ์ (Fax) หรื อทางอินเตอร์ เน็ท (Internet) หรื อการ
ชาระเงินด้วยบัตรเดบิต (Debit Card) หรื อบัตรเครดิต (Credit Card) ซึ่งสื่ อกลางที่ใช้แลกเปลี่ยน (Medium of
Exchange) ในการทาธุ รกรรมก็ยงั คงเป็ นเงิ นตราที่ออกโดยภาครัฐเหมือนเดิ ม เพียงแต่รูปแบบ และวิธีการ
เปลี่ยนไปเท่านั้น การชาระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิ กส์ น้ ี เป็ นพัฒนาการของระบบการชาระเงิ น เพื่ออานวย
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ความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภคและผูป้ ระกอบการให้สามารถที่จะสั่งการชาระเงินได้อย่างรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น ซึ่ ง
แท้จริ งแล้วตัวกลางที่ผบู ้ ริ โภคใช้แลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ก็คือ เงินตราที่ออกโดยภาครัฐจะแตกต่าง
จากการชาระด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์
2. การชาระด้ วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นนวัตกรรมระบบการชาระเงินรู ปแบบใหม่ที่เป็ นสื่ อกลาง
ในการชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ สื่ อกลางในการชาระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การจะ
ไม่ใช่เงินตราที่ออกโดยภาครัฐโดยตรง แต่จะใช้ “ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data System)” ซึ่ง
ถือเป็ นตัวแทนของมูลค่าของเงิ นตราที่ถูกเก็บบันทึกเอาไว้ในแถบแม่เหล็ก หรื อไมโครชิ พที่ฝังอยูบ่ นบัตร
พลาสติก หรื อที่ถูกเก็บไว้ในเครื อข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ งมีขอ้ มูลที่เป็ นตัวแทนมูลค่าของเงิ นตราบันทึก
อยู่ และใช้ขอ้ มูลที่เก็บบันทึกไว้เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ การ โดยระบบการชาระเงิ น
รู ปแบบนี้ เป็ นที่รู้จกั กันในชื่อของ Electronic Money หรื อ Digital Currency โดยในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Money) ผูบ้ ริ โภคจะต้องนาเงิ นสดไปแลกเปลี่ ยนเป็ นมู ลค่าเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ จากผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจออกบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (Issuer) มีลกั ษณะเป็ นการชาระเงินล่วงหน้า (Prepaid) ให้กบั ผูอ้ อกบัตรฯ
(Issuer) ตามมูลค่าที่ผบู ้ ริ โภคต้องการแลกเปลี่ยนเป็ นเงินอิเล็กทรอนิ กส์ เมื่อผูบ้ ริ โภคนาเงินอิเล็กทรอนิ กส์
ไปชาระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การตามร้านค้าที่ยินยอมรับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ร้านค้า หรื อสถานบริ การที่มี
ข้อตกลงกับผูอ้ อกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) มูลค่าของเงินที่บนั ทึกอยูใ่ นบัตรฯ จะลดทอนลง และเมื่อผูบ้ ริ โภค
ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่บนั ทึกอยูใ่ นบัตรจนหมดแล้ว ผูบ้ ริ โภคสามารถนาบัตรไปบรรจุมูลค่าเพิ่ม (Reloaded)
ได้อี ก จากผู ้อ อกบัต รฯ หรื อ ตัว แทนของผู ้อ อกบัต รฯ ซึ่ งการช าระค่ า สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารด้ว ยบัต รเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ตอ้ งหักบัญชี แบบออนไลน์ (Online) ตลอดเวลา จึงแตกต่างกับการชาระด้วยบัตรเดบิ ต
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การชาระด้วยเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ ตัวกลางที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การระหว่าง
ผู ข้ ายสิ น ค้า กับ ผู บ้ ริ โ ภคที่ ใ ช้ เ งิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ม่ ใ ช่ เ งิ น ตราที่ อ อกโดยภาครั ฐ แต่ เ ป็ นภาระผู ก พั น
(Obligation) หรื อ ความรั บ ผิ ด (Liability) ของผู ้อ อกเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ ป็ นภาคเอกชนตามสั ญ ญา
ให้บริ การบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผูอ้ อกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Issuer) และผูถ้ ือบัตร (Card Holder)
คาจากัดความของเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกฤษฎีกาว่ า ด้ วยการกากับดูแลธุ รกิจบริ การ
การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 ตามนัยมาตรา 4 ดังนี้ คือ :“เงินอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผใู ้ ห้บริ การออกให้แก่ผใู ้ ช้บริ การซึ่ งจะ
ระบุชื่อหรื อไม่ก็ตาม โดยผูใ้ ช้บริ การได้ชาระเงินให้แก่ผใู ้ ห้บริ การไว้ล่วงหน้า เพื่อนาไปใช้ในการชาระค่า
สิ นค้า ค่าบริ การ ค่าใช้จ่าย หรื อชาระหนี้ อื่นใดแทนการชาระด้วยเงิ นสด และได้มีการบันทึ กมูลค่า หรื อ
จานวนเงิ นที่ ชาระไว้ล่วงหน้า ซึ่ งก่ อนหน้านี้ ได้มีคาจากัดความของเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระ
ทรวงการคลัง เรื่ องกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้ อ 5 แห่ งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบ
ธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ )
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บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า บัตรที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ออกให้แก่
ผูบ้ ริ โภคตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ กาหนด เพื่อใช้ชาระค่าสิ นค้า
ค่าบริ การ หรื อค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้า และมูลค่าเงินที่ชาระล่วงหน้าถูกบันทึกในบัตร
จากคาจากัดความที่ กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่า เงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic) คื อ มู ลค่าซึ่ งเป็ น
ตัวแทนของเงิ นตรา ที่อยู่ในรู ปของข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยถู กจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น
บัตรพลาสติ ก เหรี ยญพลาสติ กที่ ฝังไมโครชิ ป หรื อหน่ วยความจาในเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และได้รับการ
ยอมรั บ จากผู ้รั บ ช าระเงิ น โดยทั่ว ไป ซึ่ งมี ข ้อ ตกลงกับ ผู ้อ อกเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ว่ า จะยิ น ยอมรั บ เงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money) ในการชาระค่าสิ นค้า หรื อบริ การในกิจการของตน
เงินอิเล็กทรอนิ กส์ ถือเป็ นเครื่ องมือในการชาระเงินรู ปแบบหนึ่ งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ผบู ้ ริ โภค เป็ นการเพิ่มช่ องทางในการชาระเงิ น โดยเงินอิเล็กทรอนิ กส์ มีอยู่หลายรู ปแบบ และ
ในแต่ละรู ปแบบจะมีกระบวนการทางานที่แตกต่างกันออกไป
ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น บั ต รเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ นเครื่ องมื อ ในการช าระเงิ น
ที่ผถู ้ ือบัตรฯ (Card Holder) จะต้องนาเงินสดไปชาระล่วงหน้าให้กบั ผูอ้ อกบัตรฯ ก่อนที่จะนาบัตรฯ ไปใช้ใน
การชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การ และผูถ้ ื อบัตรสามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าทางการเงิ นที่เก็บสะสมอยู่ในบัตรฯ
กลับคืนมาเป็ นเงินสดได้ โดยบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Prepaid Card) สามารถใช้ชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การได้
เหมือนเงินสด (Cash) และเมื่อทารายการชาระเงินเสร็ จสิ้ นแล้ว หน่วยเงินที่บรรจุอยู่ บัตรจะลดลงเท่ากับราคา
ของสิ นค้าหรื อบริ การที่ทาการซื้ อ และในขณะเดียวกันร้านค้าจะได้รับหน่วยเงินเพิ่มขึ้น และเมื่อสิ้ นวันทาการ
หรื อตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาระหว่างผูอ้ อกบัตรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ และร้ านค้าที่รับชาระด้วย
บัตรฯ โดยร้านค้าจะนาเอาเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับมานั้นยืน่ กลับคืนไปยังผูอ้ อกเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Issuer)
เพื่อแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดจากผูอ้ อกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ความรับผิดในหนี้ ค่าสิ นค้า หรื อค่าบริ การของผู ้
ถือบัตรฯ ในกรณี ที่ชาระค่าสิ นค้า หรื อบริ การด้วยบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อใด ผูเ้ ขียนเห็ นว่า
การใช้บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผถู ้ ือบัตรฯ ต้องชาระเงินล่วงหน้าให้แก่ผอู ้ อกบัตรฯ ก่อน จึงจะสามารถนาบัตร
ฯ ไปใช้ในการชาระค่าสิ นค้า หรื อบริ การในร้ านค้า หรื อสถานบริ การที่ผูอ้ อกบัตรฯ กาหนด (เป็ นไปตาม
ข้อตกลง และเงื่ อนไขแห่ ง สัญญาระหว่า งผูอ้ อกบัตรฯ และผูถ้ ื อบัตร) ซึ่ งเป็ นการใช้บตั รฯ แทนเงิ นสด
ในร้านค้า หรื อสถานบริ การที่มีขอ้ ตกลงร่ วมกันกับผูอ้ อกบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ (เป็ นไปตามข้อตกลง และ
เงื่ อนไขแห่ ง สั ญ ญาระหว่า งผู อ้ อกบัต รฯ และร้ า นค้า หรื อสถานบริ ก าร) ว่า จะยินยอมให้ผูถ้ ื อ บัต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้บตั รเงินอิเล็กทรอนิ กส์ในการชาระค่าสิ นค้า หรื อบริ การแทนเงินสดได้ และร้านค้าจะได้มี
การบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งเป็ นตัวแทนของมูลค่าทางการเงินเอาไว้ และหักทอนมูลค่าทางการเงินที่
เก็บอยูใ่ นบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูถ้ ื อบัตรฯ และหลังจากนั้นร้ านค้าจะนาเอาข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ น
ตัวแทนของมูลค่าทางการเงิ นที่ได้รับมาจากผูถ้ ื อบัตรฯ ยื่นต่อผูอ้ อกบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อดาเนิ นการ
เรี ยกเก็บเงินจากผูอ้ อกเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
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ดังนั้น เมื่อผูถ้ ือบัตรฯ ใช้บตั รเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ในการชาระค่าสิ นค้า หรื อบริ การในร้านค้าที่มี
ข้อตกลงร่ วมกับผูอ้ อกบัตรฯ ว่าจะยินยอมรับชาระด้วยบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ แทนเงินสด และร้านค้าได้ทา
รายการหักมูลค่าทางการเงินออกจากบัตรฯ ที่อยูใ่ นความครอบครองของผูถ้ ือบัตรเป็ นที่เรี ยบร้ อย ถือได้ว่า
ความรับผิดในหนี้ค่าสิ นค้า และบริ การได้สิ้นสุ ดลง ทั้งนี้ เป็ นไปตามสัญญาระหว่างผูอ้ อกเงินอิเล็กทรอนิ กส์
และผูถ้ ือบัตร และสัญญาระหว่างผูอ้ อกเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ และร้านค้า หรื อสถานบริ การที่ยินยอมรับชาระ
ด้วยบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ในกรณี ของการชาระหนี้ ค่าสิ นค้า หรื อบริ การด้วยบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ เมื่อผูถ้ ื อ
บัตรฯ นาบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ไปชาระสิ นค้า หรื อบริ การ ณ ร้านค้า หรื อสถานบริ การที่ผูอ้ อกบัตรเงิ น
อิ เล็กทรอนิ กส์ กาหนดไว้ มู ลค่าของเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ถูกเก็บสะสมไว้ในบัตรฯ จะถู กลดทอนลงโดย
อัตโนมัติ และหนี้ ค่ า สิ นค้า หรื อบริ ก ารระหว่า งผูถ้ ื อบัต รฯ และร้ า นค้า ก็ จะระงับ ลง เนื่ องจากร้ า นค้า มี
ข้อตกลง (สัญญา) กับผูอ้ อกบัตรฯ (Issuer) ที่จะยอมรับชาระค่าสิ นค้า หรื อบริ การด้วยบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์
ดังนั้น เมื่อผูถ้ ือบัตรฯ ทารายการชาระค่าสิ นค้า หรื อบริ การด้วยบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ก็จะมีผลทาให้การ
ชาระหนี้ค่าสิ นค้า หรื อบริ การนั้น มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทันที (หนี้ค่าสิ นค้า และบริ การระงับลง) จะเห็น
ได้วา่ การใช้บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชาระค่าสิ นค้า หรื อบริ การ เปรี ยบเสมือนการชาระด้วยเงินสด (Cash)
ทาให้มูลหนี้ ค่าสิ นค้า และบริ การซึ่ งลู กหนี้ ต้องชาระให้แก่ เจ้า หนี้ ระงับลงในทันที ที่มีการหักมู ล ค่ า ทาง
การเงินออกจากบัตรฯ ซึ่ งในกรณี น้ ี ไม่ใช่ เป็ นกรณี ที่ร้านค้ายอมรับชาระหนี้ เป็ นอย่างอื่ นผิดไปจากที่ ต้อง
ชาระ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 3213
ในกรณี ข องการช าระหนี้ ค่ า สิ นค้ า หรื อบริ การด้ ว ยบั ต รเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นกรณี
ที่ร้านค้า (เจ้าหนี้ ) มีขอ้ ตกลงกับผูอ้ อกบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ว่าจะยอมรับชาระค่าสิ นค้า หรื อบริ การด้วย
บัต รเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ งถื อ เป็ นการยอมรั บ ช าระตามข้อ ผู ก พัน (สั ญ ญา) ที่ มี ต่ อ ผู ้อ อกบัต รเงิ น
อิเล็กทรอนิ กส์ (Issuer) ดังนั้น การชาระค่าสิ นค้า หรื อบริ การด้วยบัตรฯ จึงไม่ใช่ เป็ นการที่ร้านค้ายอมรั บ
ชาระหนี้เป็ นอย่างอื่น แทนการชาระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ ตามาตรา 321
ผูอ้ อกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับเงินสดจากผูถ้ ือบัตรฯ (Card Holder) และเงินสดที่ได้รับมา
นั้นจะอยูใ่ นความครอบครองของผูอ้ อกบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ตราบเท่าที่ผถู ้ ือครองบัตรยังมิได้ใช้บตั รเพื่อ
ชาระค่าสิ นค้า และบริ การ ในทางการเงินถือว่า ผูถ้ ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ให้ผูอ้ อกบัตรฯ กูย้ ืมเงิน โดย
ปราศจากดอกเบี้ย ซึ่ งถ้าหากมองยอดรวมของผูถ้ ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็ นมูลค่าทางการเงินที่มีจานวน
ที่สูงมาก และในกรณี ที่มีผถู ้ ื อบัตรฯ เพิ่มขึ้น ผูอ้ อกบัตร (Issuer) จะได้รับรายได้จากเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูก
เติมลงในบัตร ซึ่ งเป็ นรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยจากการนาเงินของผูถ้ ือบัตรไปฝากไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อ
ธนาคารเฉพาะกิจ ในกรณี ที่บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์ยงั ไม่ได้ใช้เพื่อการชาระค่าสิ นค้า หรื อค่าบริ การ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 321 ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับชาระหนี้เป็ นอย่างอื่น แทนการชาระหนี้ที่ได้ตกลง
กันไว้ ท่านว่าหนี้น้ นั ก็เป็ นอันระงับสิ้นไป
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2. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า ปั จจุบนั ได้มีการนาบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ มาใช้ในการชาระค่าสิ นค้าหรื อ
ค่าบริ การภายในศูนย์อาหารแทนการใช้เงินสด ซึ่ งทางศูนย์อาหารที่ให้บริ การในแต่ละที่น้ นั อาจจะให้มีการ
หักทอนกับจานวนเงินที่แลกเป็ นค่ามัดจาบางส่ วน หรื ออาจจะให้แลกเงินสดในจานวนเงินเต็มโดยไม่มีการ
หักทอนเป็ นค่ามัดจาก็ได้ ปั ญหาคือหากบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ได้เกิดสู ญหายขึ้นมา เงินที่ยงั คงเหลือในบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตกเป็ นของผูใ้ ด ระหว่างผูป้ ระกอบการเอง หรื อควรจะนาเงินเข้ามาเป็ นรายได้ของ
รัฐเพื่อนามาใช้ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
บัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ศึกษากรณี บตั รศูนย์อาหารสู ญหาย ไม่มีกฎหมายกาหนดไว้อย่างชัดเจน
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถให้ความคุม้ ครองได้เท่าที่ควร กลไกทางกฎหมายที่มีอยูไ่ ม่สามารถ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่ได้รับผลกระทบจากกรณี บตั รศูนย์อาหารสู ญหาย ในส่ วนของเงินที่เหลือจากการใช้ชาระ
ค่าสิ นค้าหรื อบริ การได้
จากสภาพปั ญหาต่ า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ นต่ อผูบ้ ริ โภคที่ ไ ด้รับ ผลจากมาตรการทางกฎหมายที่ มี อยู่มี
ปั ญหาในการบังคับใช้ จึงต้องทาการศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
อันเกิ ดจากบัตรเงิ นอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ กรณี บ ตั รศู นย์อาหารสู ญหาย ให้มี ม าตรการทางกฎหมายที่ สามารถ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการได้เงิ นคงเหลื อที่อยูใ่ นบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ได้อย่างแท้จริ งและมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่ มีอยู่ในปั จจุ บนั ยังไม่สามารถที่ จะกากับดู แลปั ญหาที่เกิ ดจากบัตรเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ กรณี บตั รศูนย์อาหารสู ญหายแล้วยังมีเงินคงเหลืออยูใ่ นบัตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนั้น ผูเ้ ขียนเห็ นว่า ควรให้มีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ ยวข้องมาปรับใช้กบั การออกประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสัญญาของประเทศไทยด้วย เพื่อออก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่ องกาหนดให้บตั รเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นธุ รกิ จควบคุ มสัญญาต่อไป
และการที่ ผูป้ ระกอบการกาหนดให้บตั รเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ผูบ้ ริ โภคได้รับไว้เพื่อใช้ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การ
ภายในศู นย์อาหารนั้น โดยมี ก ารแลกเปลี่ ย นจากเงิ นสด (Cash) เป็ นเงิ นอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-money) ซึ่ งมี
ระยะเวลาในการใช้บตั ร หรื อผูป้ ระกอบการได้กาหนดวันหมดอายุของบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า
หรื อบริ การที่ ผูบ้ ริ โภคได้ชาระเป็ นเงิ นสดไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่ อบัตรฯ หมดอายุลง ผูบ้ ริ โภคโดยผูถ้ ื อบัตรฯ
(Card Holder) จะไม่สามารถใช้บตั รเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การได้อีกต่อไปไม่วา่ มูลค่าเงิน
ในบัตรฯ จะเหลือมากน้อยเพียงใด ซึ่ งจากการศึกษาถึงลักษณะสาคัญของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซ้ื อสิ นค้า
หรื อบริ การภายในศูนย์อาหารนั้น เห็นถึงการที่ผปู ้ ระกอบการสามารถเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคได้คือ การที่ผบู ้ ริ โภค
จะต้องชาระเงินค่าบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ให้แก่ผปู ้ ระกอบการไว้ล่วงหน้า จากนั้นผูบ้ ริ โภคจึงสามารถนาบัตร
เงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ไปใช้ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การตามร้ านค้าภายในศูนย์อาหารที่ยอมรับบัตรเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์
เงิ นที่ ถู กบรรจุ อยู่ในบัตรเงิ นอิ เล็ กทรอนิ กส์ ดังกล่ า ว ถื อว่าเป็ นเงิ นของผู บ้ ริ โภค อันเป็ นสิ ทธิ โดยชอบที่
ผูบ้ ริ โภคจะใช้จ่ายเมื่อไหร่ ก็ยอ่ มทาได้ ซึ่ งในทางปฏิบตั ิการที่ผปู ้ ระกอบการกาหนดให้บตั รเงินอิเล็กทรอนิกส์
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ที่ใช้ซ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การภายในศูนย์อาหาร มีอายุการใช้งานตามกาหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ในบัตรฯ จึงเป็ นการ
กาจัดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคในการใช้จ่ายด้วยเงินของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเห็นได้ชดั ว่าการกาหนดเงื่อนไขวันหมดอายุของ
ผูป้ ระกอบการ อาจก่อให้เกิดผลเสี ยในการใช้สิทธิ ตามบัตรฯ ในกรณี ที่ยงั คงมีมูลค่าเงินคงเหลือภายในบัตร
มี ผลให้เงิ นที่ คงเหลื ออยู่ในภายในบัตรทั้งหมดเข้าสู่ บริ ษ ทั ผูอ้ อกบัตรเงิ นอิ เล็กทรอนิ ก ส์ หรื อ
ผูป้ ระกอบการ และหากมีจานวนของผูถ้ ื อบัตรฯ เพิ่มมากขึ้นเท่าไร ย่อมมีผลให้ปริ มาณเงิ นสดที่ไหลเข้าสู่
บริ ษทั ผูอ้ อกบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ เพิ่มจานวนมากขึ้นเท่านั้น และตราบที่ผถู ้ ือบัตรฯ (Card Holder) ยังไม่ได้
ใช้เงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ ที่เก็บสะสมอยู่ในบัตรฯ หรื อยังไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นเงินสด เงิน
จานวนนั้นก็ คงอยู่ในความครอบครองของผูอ้ อกบัตรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ (Issuer) หรื อผูป้ ระกอบการ ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคจะไม่ได้รับเงินที่คงเหลืออยูใ่ นบัตรฯ เลย
ส าหรั บ เรื่ อ งของหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล และควบคุ ม การให้ บ ริ ก ารบัต รเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยนั้น สามารถสรุ ปได้วา่ การประกอบธุ รกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิ กส์ในปั จจุบนั อยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์การควบคุม 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรก คือ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.
2544 และพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยการควบคุ มดู แลธุ รกิ จบริ การการชาระเงิ นทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2551
พร้อมประกาศของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่ วนที่สอง คือ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ องกิจการที่ตอ้ งขอ
อนุ ญาตตามข้อ 5 แห่ งประกาศคณะปฏิ วตั ิ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุ รกิ จบัตรเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์ ) พร้ อม
หลักเกณฑ์อื่นที่ประกาศเพิ่มเติม ซึ่ งหากพิจารณาว่าธุ รกิจดังกล่าวมีกฎหมายควบคุมค่อนข้างมากและมีความ
สลับซับซ้อน อย่างไรก็ดี รู ปแบบการควบคุ มยังเป็ นเพียงการควบคุมในส่ วนของการเริ่ มดาเนิ นการที่ตอ้ งมี
การขอลงทะเบียน หรื อขออนุ ญาตจากหน่วยงานของรัฐ เป็ นเรื่ องที่รัฐจะมีอานาจเข้าแทรกแซงผูป้ ระกอบการ
ได้เท่านั้น
หากแต่ ก ฎหมายเหล่ า นั้ นยัง คงมี ข ้ อ บกพร่ องในการคุ ้ ม ครองสิ ทธิ ของผู ้ บ ริ โภค เช่ น
ขาดกฎเกณฑ์เพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภคจากข้อสัญญาโดยตรง บทลงโทษของผูป้ ระกอบการที่ฝ่า
ฝื น รวมทั้งสภาพบังคับของกฎหมายยังไม่ชดั เจน เนื่ องจากองค์กรที่รับผิดชอบงานเรื่ องนี้ คือ ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ไม่ใช่หน่วยงานเพื่อการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคโดยตรง การดาเนินกิจการเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอาจไม่
ชานาญเท่าเทียมกับหน่ วยงานที่ ดูแลปั ญหาเรื่ องการละเมิดสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค และบทลงโทษที่นามาใช้กบั
ผูป้ ระกอบการนั้นก็มีเพียงโทษที่ เกี่ ยวกับการพัก หรื อการเพิกถอนใบอนุ ญาตซึ่ งอาจจะไม่เพียงพอต่ อการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคเมื่อเทียบกับปริ มาณของการใช้บตั รเงินอิเล็กทรอนิ กส์ ที่จะมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ
กรณี จึงสมควรมี่จะมีการกาหนดบทบัญญัติแห่ งกฎหมายอย่างใดๆ ให้แก่หน่วยงานที่มีความชานาญเกี่ ยวกับ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมีส่วนเข้ามาดูแลสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคให้มีความชัดเจนมากกว่าที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
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