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บทคดัย่อ  
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อท าการศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการให้บริการ

บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ส าหรับซ้ือสินคา้หรือบริการภายในศูนยอ์าหารท่ีผูบ้ริโภคไดช้ าระเงินค่าบตัร
ล่วงหน้าแลว้เกิดการสูญหายหรือช ารุดบกพร่อง ผูเ้ขียนเห็นว่ากฎหมายดงักล่าวเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัข้ึน
เพื่อใชใ้นการก ากบัดูแลผูป้ระกอบการเป็นส าคญั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการก าหนดประเภทผูป้ระกอบการ 
ขั้นตอนการขออนุญาตใหบ้ริการ ซ่ึงขั้นตอนและวธีิการเหล่านั้นลว้นเป็นขั้นตอนเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะมีการเร่ิม
ด าเนินกิจการให้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ส าหรับซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคไดช้ าระเงินค่า
บตัรล่วงหน้า แต่หลงัจากท่ีผูป้ระกอบการได้เร่ิมด าเนินการไปแล้ว การก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ในสัญญา
ให้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้นยงัไม่มีกฎหมายหรือมาตรการอยา่งใดๆ ท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคได ้การศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งเสนอแนะให้มีการพฒันากฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคเก่ียวกบั
บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ส าหรับซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคได้ช าระเงินค่าบตัรล่วงหน้า ปัญหา
เก่ียวกบัรูปแบบและขอ้ก าหนดในสัญญา (กรณีสัญญาส าเร็จรูป) ปัญหาเร่ืองความรับผิดในกรณีบตัรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ปัญหาเร่ืองการแสดงตวัของเจา้ของบตัรเพื่อให้
ผูบ้ริโภคมีสิทธิต่างๆ ได ้ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารคุม้ครองผูบ้ริโภคส าหรับสัญญาให้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ใช้ซ้ือสินคา้หรือบริการล่วงหน้าท่ีผูบ้ริโภคไดช้ าระเงินล่วงหน้าภายในศูนยอ์าหารนั้นมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนกวา่ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

 จากการศึกษาพบว่า ในการใช้บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ช าระค่าสินค้าหรือบริการภายในศูนย์
อาหารแทนเงินสดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งช าระเงินค่าบตัรล่วงหนา้ หากบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้น เกิดการสูญหาย
หรือช ารุดบกพร่อง ซ่ึงอาจจะเป็นความผิดของผูบ้ริโภคหรือไม่ก็ตาม และยงัมีเงินคงเหลือภายในบตัร 
ผูบ้ริโภคไม่สามารถน าเงินท่ีอยูภ่ายในบตัรกลบัคืนมาได ้เน่ืองจากบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ไดเ้ป็นบตัร
แบบระบุช่ือ จึงไม่มีขอ้มูลของผูถื้อบตัรท่ีจะสามารถแสดงตวัตนของผูถื้อบตัรได้ ถึงแมว้่าจ  านวนเงินท่ี
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คงเหลืออยู่ภายในบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีมูลค่าท่ีไม่มากนกั แต่หากมีผูบ้ริโภคหลายรายไดท้  าบตัร
เงินอิเล็กทรอนิกส์สูญหายหรือช ารุดบกพร่องเช่นเดียวกนั จ านวนเงินท่ีไม่สามารถกลบัคืนสู่ผูบ้ริโภคไดก้็จะ
มีจ านวนมากตามการครอบครอง และจ านวนเงินนั้นตกเป็นของผูป้ระกอบการโดยปริยาย การท าธุรกรรม
การให้บริการของผูป้ระกอบการในการช าระเงินล่วงหน้านั้น อาจจะไม่เห็นถึงการเอารัดเอาเปรียบของ
ผูป้ระกอบการแต่อย่างใด หากพิจารณาโดยละเอียดแลว้ผูป้ระกอบการจะเป็นผูก้  าหนดเง่ือนไขในการใช้
บตัรอิเล็กทรอนิกส์หลายประการท่ีมีลกัษณะของการเอาเปรียบผูบ้ริโภคอยู ่ซ่ึงปัญหาน้ีไม่พบวา่มีหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาควบคุมและดูแลการให้บริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือให้ความคุม้ครองสิทธิของ
ผูบ้ริโภคในการใชบ้ตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ช าระค่าสินคา้หรือบริการภายในศูนยอ์าหารโดยตรง 
 
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. บทน า 
สืบเน่ืองจากในอดีตจนถึงปัจจุบนั ประเทศต่างๆ ทัว่โลกไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีมีการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย หรือประเทศท่ีมีการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ก็ตาม ได้มีการเปล่ียนแปลง
วิวฒันาการในด้านต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา การคมนาคม 
เทคโนโลยี วิถีการด าเนินชีวิต เพื่อท าให้ประชาชนในแต่ละประเทศนั้นไดรั้บความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 
และหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีอ านวยความสะดวกทางดา้นเทคโนโลยีในเร่ืองการช าระเงินค่าสินคา้ หรือค่าบริการ 
คือ บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card ; Stored Value Card ; Smart Purse) ซ่ึงเป็นนวตักรรมของระบบการ
ช าระเงินดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์อีกรูปแบบหน่ึงท่ีเร่ิมเขา้มามีบทบาทอยา่งแพร่หลายในประเทศไทย และการ
ออกบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้ช าระค่าสินคา้ หรือค่าบริการจะช่วยส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจ
การคา้พาณิชยด์ าเนินไปได้อย่างคล่องตวั และมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัค่านิยมทางสังคมสมยัใหม่ท่ี
ตอ้งการความทนัสมยั ความสะดวกรวดเร็ว ประหยดัเวลา ซ่ึงแนวทางในการด าเนินชีวิตในยคุสมยัน้ีไดเ้ขา้มา
มีส่วนส าคญัอยา่งมากท่ีจะตอ้งน ามาปรับใชใ้หค้วบคู่กนัไปกบัเทคโนโลยท่ีีมีความกา้วหนา้มากข้ึนเร่ือยๆ 

เงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีอยู่ในรูปแบบของบตัรสะสมมูลค่า หรืออาจเรียกว่า Stored Value Card ; 
Electronic Purse ; Multi-Purpose Card ; Smart Card มีลกัษณะคลา้ยกบัเงินสดท่ีถูกเก็บรักษาไวใ้นรูปของ
ขอ้มูลดิจิตอล โดยขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทางการเงินจะถูกบรรจุอยูใ่นแถบแม่เหล็ก หรือไมโครชิพท่ีมีการฝัง
ลงบนบตัรพลาสติก ผูบ้ริโภคจะตอ้งเติมเงินลงบนบตัร (Pre-Paid) ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะน าบตัรไปใช้ช าระค่า
สินคา้ หรือค่าบริการกบัร้านคา้ต่างๆ ท่ีมีขอ้ตกลงกบัผูอ้อกบตัรฯ (Issuer) ในการยอมรับช าระค่าสินคา้ หรือ
ค่าบริการดว้ยบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว ซ่ึงบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ผูบ้ริโภค และร้านคา้ท่ีรับ
ช าระดว้ยบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวกสบายมากข้ึน กล่าวคือ การช าระเงินค่าสินคา้ หรือค่าบริการ 
ดว้ยบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ธุรกรรมการซ้ือขายด าเนินไปอยา่งรวดเร็ว เพราะไม่ตอ้งมีการนบัเงิน
และทอนเงินเพียงแค่ผูถื้อบตัรฯ วางบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไวบ้นเคร่ืองอ่านบตัร (Terminal) เท่านั้น จ  านวน
เงินในบตัรก็จะถูกหักทอนลงตามราคาสินค้าท่ีผูบ้ริโภคได้ซ้ือ อีกทั้งการใช้บตัรสะสมมูลค่ายงัช่วยให้
ผูบ้ริโภคไม่ตอ้งพกเงินสด มกัใชก้บัการช าระเงินท่ีมีมูลค่าไม่สูงมากนกั  
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จากววิฒันาการในเร่ืองของการช าระเงินในรูปแบบของเงินสด จนกระทัง่มาเป็นการช าระเงินใน
รูปแบบของบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ นับว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการมาปรับใช้กบัการช าระค่าสินคา้ หรือ
ค่าบริการในการซ้ืออาหารภายในศูนยอ์าหารแทนการใช้เงินสด เน่ืองจากการใช้เงินสดเพื่อน ามาช าระค่า
สินคา้และค่าบริการนั้น เส่ียงต่อการทุจริตของพนกังาน เส่ียงต่อการรับเงิน/ทอนเงินผิดพลาดของพนกังาน
ของร้านคา้ เป็นเหตุให้ศูนยอ์าหารเกือบทุกแห่งไดน้ าเทคโนโลยีในรูปแบบบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การช าระค่าสินคา้ หรือค่าบริการ 

ซ่ึงหากบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ส าหรับการช าระค่าสินคา้ หรือค่าบริการภายในศูนยอ์าหาร
นั้นไดเ้กิดการสูญหายข้ึนมา เงินท่ียงัคงอยูใ่นบตัรจะตอ้งตกอยูแ่ก่ผูใ้ด จึงเป็นประเด็นปัญหาท่ีผูเ้ขียนจะตอ้ง
วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีมูลค่าอยู่ในบตัรนั้นสามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ โดยท่ีปัจจุบนัยงัไม่มีมาตรการทางกฎหมายบญัญัติไว้
โดยตรง ซ่ึงควรตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค ประกาศากระทรวง
การคลงั และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อใหก้ารคุม้ครองผูถื้อบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

เ งินตรา คือ ว ัตถุท่ีใช้ในการแลก ขาย ซ้ือ เปล่ียน เป็นตัวแทนการวัดมูลค่าของสินค้า 
ท่ีแลกเปล่ียนกันและเป็นท่ียอมรับในฐานะส่ือกลางแห่งการแลกเปล่ียนและตวัวดัมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เงินตราเป็นสินทรัพยท์างการเงินเน่ืองจากคุณสมบติัในการเก็บรักษามูลค่า แต่เงินตราเป็นเพียงวตัถุสมมติ
เพื่อใช้ในการแลกเปล่ียน ส่วนมูลค่าท่ีแท้จริงคือตวัสินคา้และบริการมิใช่เงินตรา ประชาชนเช่ือถือใน
เงินตราเพราะผลผลิตและน าออกหมุนเวยีนโดยรัฐบาล ผูถื้อเงินตรามีฐานะเป็นเจา้หน้ีรัฐบาล และประชาชน
ของทุกประเทศ ก็เช่ือถือในเครดิตรัฐบาลของตน มนุษยเ์ร่ิมรู้จกัใชเ้งินตราในยุคแห่งอารยธรรมน่ีเอง ก่อน
หนา้น้ีการด าเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจมิไดอ้าศยัเงินตรา ดว้ยพฒันาการทางสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้
เกิดวิวฒันาการของส่ือการช าระมูลค่าด้วยวิวฒันาการในส่ือช าระมูลค่าเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพและความมัน่คงต่อระบบเศรษฐกิจ ปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ืออ านวยต่อวิวฒันาการ คือ นวตักรรม
ทางการเงินและเทคโนโลยี 

นิยาม หรือความหมายของ “เงินอิเล็กทรอนิกส์” อาจมีความแตกต่างระหวา่งการช าระเงินผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการช าระด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงทั้งสองรูปแบบมีความแตกต่างกนัอย่าง
ชดัเจน กล่าวคือ 

1. การช าระเงินผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นวธีิการช าระเงินรูปแบบหน่ึงท่ีมีการพฒันาข้ึน
ตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบนั โดยการช าระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์มีหลาย
ประเภท เช่น การสั่งช าระเงินอตัโนมติัทางโทรศพัท ์แฟกซ์ (Fax) หรือทางอินเตอร์เน็ท (Internet) หรือการ
ช าระเงินดว้ยบตัรเดบิต (Debit Card) หรือบตัรเครดิต (Credit Card) ซ่ึงส่ือกลางท่ีใชแ้ลกเปล่ียน (Medium of 
Exchange) ในการท าธุรกรรมก็ยงัคงเป็นเงินตราท่ีออกโดยภาครัฐเหมือนเดิม เพียงแต่รูปแบบ และวิธีการ
เปล่ียนไปเท่านั้น การช าระเงินผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี เป็นพฒันาการของระบบการช าระเงิน เพื่ออ านวย
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ความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการใหส้ามารถท่ีจะสั่งการช าระเงินไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน ซ่ึง
แทจ้ริงแลว้ตวักลางท่ีผูบ้ริโภคใชแ้ลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้น ก็คือ เงินตราท่ีออกโดยภาครัฐจะแตกต่าง
จากการช าระดว้ยเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การช าระด้วยเงินอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นนวตักรรมระบบการช าระเงินรูปแบบใหม่ท่ีเป็นส่ือกลาง
ในการช าระค่าสินคา้หรือบริการเปล่ียนแปลงไป กล่าวคือ ส่ือกลางในการช าระค่าสินคา้หรือค่าบริการจะ
ไม่ใช่เงินตราท่ีออกโดยภาครัฐโดยตรง แต่จะใช ้“ระบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data System)” ซ่ึง
ถือเป็นตวัแทนของมูลค่าของเงินตราท่ีถูกเก็บบนัทึกเอาไวใ้นแถบแม่เหล็ก หรือไมโครชิพท่ีฝังอยูบ่นบตัร
พลาสติก หรือท่ีถูกเก็บไวใ้นเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีขอ้มูลท่ีเป็นตวัแทนมูลค่าของเงินตราบนัทึก
อยู่ และใช้ขอ้มูลท่ีเก็บบนัทึกไวเ้ป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการ โดยระบบการช าระเงิน
รูปแบบน้ี เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือของ Electronic Money หรือ Digital Currency โดยในการใชเ้งินอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Money) ผูบ้ริโภคจะตอ้งน าเงินสดไปแลกเปล่ียนเป็นมูลค่าเงินอิเล็กทรอนิกส์จากผูป้ระกอบ
ธุรกิจออกบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Issuer) มีลกัษณะเป็นการช าระเงินล่วงหนา้ (Prepaid) ให้กบัผูอ้อกบตัรฯ 
(Issuer) ตามมูลค่าท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการแลกเปล่ียนเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือผูบ้ริโภคน าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ไปช าระค่าสินคา้หรือค่าบริการตามร้านคา้ท่ียินยอมรับบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ร้านคา้ หรือสถานบริการท่ีมี
ขอ้ตกลงกบัผูอ้อกบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์) มูลค่าของเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นบตัรฯ จะลดทอนลง และเม่ือผูบ้ริโภค
ใชเ้งินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีบนัทึกอยูใ่นบตัรจนหมดแลว้ ผูบ้ริโภคสามารถน าบตัรไปบรรจุมูลค่าเพิ่ม (Reloaded) 
ได้อีกจากผู ้ออกบัตรฯ หรือตัวแทนของผู ้ออกบัตรฯ ซ่ึงการช าระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ตอ้งหักบญัชีแบบออนไลน์ (Online) ตลอดเวลา จึงแตกต่างกบัการช าระดว้ยบตัรเดบิต 
ดงันั้น อาจกล่าวไดว้่า การช าระดว้ยเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตวักลางท่ีใช้ในการซ้ือสินคา้หรือบริการระหว่าง
ผูข้ายสินค้า กับผูบ้ริโภคท่ีใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เงินตราท่ีออกโดยภาครัฐ แต่เป็นภาระผูกพัน 
(Obligation) หรือความรับผิด  (Liability) ของผู ้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นภาคเอกชนตามสัญญา
ใหบ้ริการบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งผูอ้อกบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Issuer) และผูถื้อบตัร (Card Holder) 

ค าจ ากัดความของเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก ากับดูแลธุรกิจบริการ
การช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2551 ตามนัยมาตรา 4 ดังนี ้คือ :- 

“เงินอเิลก็ทรอนิกส์” หมายความวา่ บตัรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูใ้หบ้ริการออกใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการซ่ึงจะ
ระบุช่ือหรือไม่ก็ตาม โดยผูใ้ชบ้ริการไดช้ าระเงินให้แก่ผูใ้ห้บริการไวล่้วงหน้า เพื่อน าไปใชใ้นการช าระค่า
สินคา้ ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย หรือช าระหน้ีอ่ืนใดแทนการช าระด้วยเงินสด และได้มีการบนัทึกมูลค่า หรือ
จ านวนเงินท่ีช าระไวล่้วงหน้า ซ่ึงก่อนหน้าน้ีได้มีค าจ ากัดความของเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระ
ทรวงการคลัง เร่ืองกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบ
ธุรกจิบัตรเงินอเิลก็ทรอนิกส์)  
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บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หมายความวา่ บตัรท่ีผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ออกให้แก่
ผูบ้ริโภคตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด เพื่อใชช้ าระค่าสินคา้ 
ค่าบริการ หรือค่าอ่ืนใดไวล่้วงหนา้ และมูลค่าเงินท่ีช าระล่วงหนา้ถูกบนัทึกในบตัร 

จากค าจ ากดัความท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได้ว่า เงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) คือ มูลค่าซ่ึงเป็น
ตวัแทนของเงินตรา ท่ีอยู่ในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยถูกจดัเก็บไวใ้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
บตัรพลาสติก เหรียญพลาสติกท่ีฝังไมโครชิป หรือหน่วยความจ าในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และได้รับการ
ยอมรับจากผู ้รับช าระเงินโดยทั่วไป ซ่ึงมีข้อตกลงกับผู ้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ว่าจะยินยอมรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money) ในการช าระค่าสินคา้ หรือบริการในกิจการของตน 

เงินอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นเคร่ืองมือในการช าระเงินรูปแบบหน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผูบ้ริโภค เป็นการเพิ่มช่องทางในการช าระเงิน โดยเงินอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลายรูปแบบ และ
ในแต่ละรูปแบบจะมีกระบวนการท างานท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บัตรเ งินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเค ร่ืองมือในการช าระ เ งิน 
ท่ีผูถื้อบตัรฯ (Card Holder) จะตอ้งน าเงินสดไปช าระล่วงหนา้ใหก้บัผูอ้อกบตัรฯ ก่อนท่ีจะน าบตัรฯ ไปใชใ้น
การช าระค่าสินคา้หรือบริการ และผูถื้อบตัรสามารถแลกเปล่ียนมูลค่าทางการเงินท่ีเก็บสะสมอยู่ในบตัรฯ 
กลบัคืนมาเป็นเงินสดได ้โดยบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Prepaid Card) สามารถใชช้ าระค่าสินคา้หรือบริการได้
เหมือนเงินสด (Cash) และเม่ือท ารายการช าระเงินเสร็จส้ินแลว้ หน่วยเงินท่ีบรรจุอยู ่บตัรจะลดลงเท่ากบัราคา
ของสินคา้หรือบริการท่ีท าการซ้ือ และในขณะเดียวกนัร้านคา้จะไดรั้บหน่วยเงินเพิ่มข้ึน และเม่ือส้ินวนัท าการ 
หรือตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาระหว่างผูอ้อกบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ และร้านคา้ท่ีรับช าระด้วย
บตัรฯ โดยร้านคา้จะน าเอาเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดรั้บมานั้นยืน่กลบัคืนไปยงัผูอ้อกเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Issuer) 
เพื่อแลกเปล่ียนเป็นเงินสดจากผูอ้อกบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ความรับผิดในหน้ีค่าสินคา้ หรือค่าบริการของผู ้
ถือบตัรฯ ในกรณีท่ีช าระค่าสินคา้ หรือบริการดว้ยบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะส้ินสุดลงเม่ือใด ผูเ้ขียนเห็นว่า 
การใชบ้ตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ผูถื้อบตัรฯ ตอ้งช าระเงินล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูอ้อกบตัรฯ ก่อน จึงจะสามารถน าบตัร
ฯ ไปใช้ในการช าระค่าสินคา้ หรือบริการในร้านคา้ หรือสถานบริการท่ีผูอ้อกบตัรฯ ก าหนด (เป็นไปตาม
ข้อตกลง และเง่ือนไขแห่งสัญญาระหว่างผูอ้อกบตัรฯ และผูถื้อบตัร) ซ่ึงเป็นการใช้บตัรฯ แทนเงินสด 
ในร้านคา้ หรือสถานบริการท่ีมีขอ้ตกลงร่วมกนักบัผูอ้อกบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เป็นไปตามขอ้ตกลง และ
เง่ือนไขแห่งสัญญาระหว่างผูอ้อกบัตรฯ และร้านค้า หรือสถานบริการ) ว่าจะยินยอมให้ผูถื้อบตัรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ใชบ้ตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการช าระค่าสินคา้ หรือบริการแทนเงินสดได ้และร้านคา้จะไดมี้
การบนัทึกขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นตวัแทนของมูลค่าทางการเงินเอาไว ้และหกัทอนมูลค่าทางการเงินท่ี
เก็บอยูใ่นบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผูถื้อบตัรฯ และหลงัจากนั้นร้านคา้จะน าเอาขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ตวัแทนของมูลค่าทางการเงินท่ีไดรั้บมาจากผูถื้อบตัรฯ ยื่นต่อผูอ้อกบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อด าเนินการ
เรียกเก็บเงินจากผูอ้อกเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
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 ดงันั้น เม่ือผูถื้อบตัรฯ ใชบ้ตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการช าระค่าสินคา้ หรือบริการในร้านคา้ท่ีมี
ขอ้ตกลงร่วมกบัผูอ้อกบตัรฯ วา่จะยินยอมรับช าระดว้ยบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด และร้านคา้ไดท้  า
รายการหกัมูลค่าทางการเงินออกจากบตัรฯ ท่ีอยูใ่นความครอบครองของผูถื้อบตัรเป็นท่ีเรียบร้อย ถือไดว้่า
ความรับผดิในหน้ีค่าสินคา้ และบริการไดส้ิ้นสุดลง ทั้งน้ี เป็นไปตามสัญญาระหวา่งผูอ้อกเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
และผูถื้อบตัร และสัญญาระหวา่งผูอ้อกเงินอิเล็กทรอนิกส์ และร้านคา้ หรือสถานบริการท่ียินยอมรับช าระ
ดว้ยบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีของการช าระหน้ีค่าสินคา้ หรือบริการดว้ยบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือผูถื้อ
บตัรฯ น าบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปช าระสินคา้ หรือบริการ ณ ร้านคา้ หรือสถานบริการท่ีผูอ้อกบตัรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว ้มูลค่าของเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกเก็บสะสมไวใ้นบตัรฯ จะถูกลดทอนลงโดย
อตัโนมติั และหน้ีค่าสินค้า หรือบริการระหว่างผูถื้อบตัรฯ และร้านค้าก็จะระงับลง เน่ืองจากร้านค้ามี
ขอ้ตกลง (สัญญา) กบัผูอ้อกบตัรฯ (Issuer) ท่ีจะยอมรับช าระค่าสินคา้ หรือบริการดว้ยบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ดงันั้น เม่ือผูถื้อบตัรฯ ท ารายการช าระค่าสินคา้ หรือบริการดว้ยบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะมีผลท าให้การ
ช าระหน้ีค่าสินคา้ หรือบริการนั้น มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทนัที (หน้ีค่าสินคา้ และบริการระงบัลง) จะเห็น
ไดว้า่การใชบ้ตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช าระค่าสินคา้ หรือบริการ เปรียบเสมือนการช าระดว้ยเงินสด (Cash) 
ท  าให้มูลหน้ีค่าสินคา้ และบริการซ่ึงลูกหน้ีต้องช าระให้แก่เจา้หน้ีระงบัลงในทนัทีท่ีมีการหักมูลค่าทาง
การเงินออกจากบตัรฯ ซ่ึงในกรณีน้ีไม่ใช่เป็นกรณีท่ีร้านคา้ยอมรับช าระหน้ีเป็นอย่างอ่ืนผิดไปจากท่ีต้อง
ช าระ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 3213 
 ในกรณีของการช าระหน้ีค่าสินค้า  หรือบริการด้วยบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกรณี 
ท่ีร้านคา้ (เจา้หน้ี) มีขอ้ตกลงกบัผูอ้อกบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ว่าจะยอมรับช าระค่าสินคา้ หรือบริการด้วย
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงถือเป็นการยอมรับช าระตามข้อผูกพัน (สัญญา) ท่ีมีต่อผู ้ออกบัตรเ งิน
อิเล็กทรอนิกส์ (Issuer) ดงันั้น การช าระค่าสินคา้ หรือบริการดว้ยบตัรฯ จึงไม่ใช่เป็นการท่ีร้านคา้ยอมรับ
ช าระหน้ีเป็นอยา่งอ่ืน แทนการช าระหน้ีท่ีไดต้กลงกนัไว ้ตามาตรา 321 

ผูอ้อกบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะไดรั้บเงินสดจากผูถื้อบตัรฯ (Card Holder) และเงินสดท่ีไดรั้บมา
นั้นจะอยูใ่นความครอบครองของผูอ้อกบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตราบเท่าท่ีผูถื้อครองบตัรยงัมิไดใ้ชบ้ตัรเพื่อ
ช าระค่าสินคา้ และบริการ ในทางการเงินถือว่า ผูถื้อบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไดใ้ห้ผูอ้อกบตัรฯ กูย้ืมเงิน โดย
ปราศจากดอกเบ้ีย ซ่ึงถา้หากมองยอดรวมของผูถื้อบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นมูลค่าทางการเงินท่ีมีจ านวน
ท่ีสูงมาก และในกรณีท่ีมีผูถื้อบตัรฯ เพิ่มข้ึน ผูอ้อกบตัร (Issuer) จะไดรั้บรายไดจ้ากเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูก
เติมลงในบตัร ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้เกิดจากดอกเบ้ียจากการน าเงินของผูถื้อบตัรไปฝากไวก้บัธนาคารพาณิชย ์หรือ
ธนาคารเฉพาะกิจ ในกรณีท่ีบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ยงัไม่ไดใ้ชเ้พื่อการช าระค่าสินคา้ หรือค่าบริการ 

                                                           
3 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 321 ถา้เจา้หน้ียอมรับช าระหน้ีเป็นอยา่งอ่ืน แทนการช าระหน้ีท่ีไดต้กลง

กนัไว ้ ท่านวา่หน้ีนั้นก็เป็นอนัระงบัส้ินไป 
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2. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนัไดมี้การน าบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นการช าระค่าสินคา้หรือ

ค่าบริการภายในศูนยอ์าหารแทนการใชเ้งินสด ซ่ึงทางศูนยอ์าหารท่ีให้บริการในแต่ละท่ีนั้น อาจจะให้มีการ
หกัทอนกบัจ านวนเงินท่ีแลกเป็นค่ามดัจ าบางส่วน หรืออาจจะให้แลกเงินสดในจ านวนเงินเต็มโดยไม่มีการ
หกัทอนเป็นค่ามดัจ าก็ได ้ปัญหาคือหากบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไดเ้กิดสูญหายข้ึนมา เงินท่ียงัคงเหลือในบตัร
เงินอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งตกเป็นของผูใ้ด ระหวา่งผูป้ระกอบการเอง หรือควรจะน าเงินเขา้มาเป็นรายไดข้อง
รัฐเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 

บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษากรณีบตัรศูนยอ์าหารสูญหาย ไม่มีกฎหมายก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งก็ไม่สามารถให้ความคุม้ครองไดเ้ท่าท่ีควร กลไกทางกฎหมายท่ีมีอยูไ่ม่สามารถ
คุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บผลกระทบจากกรณีบตัรศูนยอ์าหารสูญหาย ในส่วนของเงินท่ีเหลือจากการใชช้ าระ
ค่าสินคา้หรือบริการได ้

จากสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนต่อผูบ้ริโภคท่ีได้รับผลจากมาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู่มี
ปัญหาในการบงัคบัใช ้จึงตอ้งท าการศึกษาวิจยัเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการคุม้ครองผูบ้ริโภค
อนัเกิดจากบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรณีบตัรศูนย์อาหารสูญหาย ให้มีมาตรการทางกฎหมายท่ีสามารถ
คุม้ครองผูบ้ริโภคจากการไดเ้งินคงเหลือท่ีอยูใ่นบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไดอ้ยา่งแทจ้ริงและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัยงัไม่สามารถท่ีจะก ากบัดูแลปัญหาท่ีเกิดจากบตัรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีบตัรศูนยอ์าหารสูญหายแลว้ยงัมีเงินคงเหลืออยูใ่นบตัรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้น ผูเ้ขียนเห็นว่า ควรให้มีมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใช้กบัการออกประกาศ
คณะกรรมการวา่ดว้ยสัญญาตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสัญญาของประเทศไทยดว้ย เพื่อออก
ประกาศคณะกรรมการว่าดว้ยสัญญาเร่ืองก าหนดให้บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาต่อไป 
และการท่ีผูป้ระกอบการก าหนดให้บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูบ้ริโภคได้รับไวเ้พื่อใช้ซ้ือสินคา้หรือบริการ
ภายในศูนย์อาหารนั้น โดยมีการแลกเปล่ียนจากเงินสด (Cash) เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money) ซ่ึงมี
ระยะเวลาในการใชบ้ตัร หรือผูป้ระกอบการไดก้ าหนดวนัหมดอายุของบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชซ้ื้อสินคา้
หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคได้ช าระเป็นเงินสดไวล่้วงหน้าแล้ว เม่ือบตัรฯ หมดอายุลง ผูบ้ริโภคโดยผูถื้อบตัรฯ 
(Card Holder) จะไม่สามารถใชบ้ตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการซ้ือสินคา้หรือบริการไดอี้กต่อไปไม่วา่มูลค่าเงิน
ในบตัรฯ จะเหลือมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงจากการศึกษาถึงลกัษณะส าคญัของบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใชซ้ื้อสินคา้
หรือบริการภายในศูนยอ์าหารนั้น เห็นถึงการท่ีผูป้ระกอบการสามารถเอาเปรียบผูบ้ริโภคไดคื้อ การท่ีผูบ้ริโภค
จะตอ้งช าระเงินค่าบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผูป้ระกอบการไวล่้วงหนา้ จากนั้นผูบ้ริโภคจึงสามารถน าบตัร
เงินอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ซ้ือสินคา้หรือบริการตามร้านคา้ภายในศูนยอ์าหารท่ียอมรับบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
เงินท่ีถูกบรรจุอยู่ในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ถือว่าเป็นเงินของผูบ้ริโภค อนัเป็นสิทธิโดยชอบท่ี
ผูบ้ริโภคจะใชจ่้ายเม่ือไหร่ก็ยอ่มท าได ้ซ่ึงในทางปฏิบติัการท่ีผูป้ระกอบการก าหนดให้บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์
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ท่ีใชซ้ื้อสินคา้หรือบริการภายในศูนยอ์าหาร มีอายุการใชง้านตามก าหนดเวลาท่ีไดร้ะบุไวใ้นบตัรฯ จึงเป็นการ
ก าจดัสิทธิของผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายดว้ยเงินของผูบ้ริโภค ซ่ึงเห็นไดช้ดัวา่การก าหนดเง่ือนไขวนัหมดอายุของ
ผูป้ระกอบการ อาจก่อใหเ้กิดผลเสียในการใชสิ้ทธิตามบตัรฯ ในกรณีท่ียงัคงมีมูลค่าเงินคงเหลือภายในบตัร 

มีผลให้เงินท่ีคงเหลืออยู่ในภายในบตัรทั้งหมดเข้าสู่บริษทัผูอ้อกบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ผูป้ระกอบการ และหากมีจ านวนของผูถื้อบตัรฯ เพิ่มมากข้ึนเท่าไร ย่อมมีผลให้ปริมาณเงินสดท่ีไหลเขา้สู่
บริษทัผูอ้อกบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มจ านวนมากข้ึนเท่านั้น และตราบท่ีผูถื้อบตัรฯ (Card Holder) ยงัไม่ได้
ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเก็บสะสมอยู่ในบตัรฯ หรือยงัไม่มีการแลกเปล่ียนเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงินสด เงิน
จ านวนนั้นก็คงอยู่ในความครอบครองของผูอ้อกบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Issuer) หรือผูป้ระกอบการ ซ่ึง
ผูบ้ริโภคจะไม่ไดรั้บเงินท่ีคงเหลืออยูใ่นบตัรฯ เลย 

ส าหรับเร่ืองของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแล และควบคุมการให้บริการบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนั้น สามารถสรุปไดว้า่การประกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัอยู่
ภายใตก้ฎเกณฑ์การควบคุม 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ พระราชบญัญติัวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2544 และพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 
พร้อมประกาศของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ีสอง คือ ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ืองกิจการท่ีตอ้งขอ
อนุญาตตามขอ้ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 58 (การประกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์) พร้อม
หลกัเกณฑ์อ่ืนท่ีประกาศเพิ่มเติม ซ่ึงหากพิจารณาวา่ธุรกิจดงักล่าวมีกฎหมายควบคุมค่อนขา้งมากและมีความ
สลบัซับซ้อน อย่างไรก็ดี รูปแบบการควบคุมยงัเป็นเพียงการควบคุมในส่วนของการเร่ิมด าเนินการท่ีตอ้งมี
การขอลงทะเบียน หรือขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ เป็นเร่ืองท่ีรัฐจะมีอ านาจเขา้แทรกแซงผูป้ระกอบการ
ไดเ้ท่านั้น 
 หากแต่กฎหมายเหล่านั้ นย ังคงมีข้อบกพร่องในการคุ้มครองสิทธิของผู ้บ ริโภค เช่น  
ขาดกฎเกณฑ์เพื่อแกปั้ญหาการละเมิดสิทธิผูบ้ริโภคจากขอ้สัญญาโดยตรง บทลงโทษของผูป้ระกอบการท่ีฝ่า
ฝืน รวมทั้งสภาพบงัคบัของกฎหมายยงัไม่ชดัเจน เน่ืองจากองค์กรท่ีรับผิดชอบงานเร่ืองน้ี คือ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ไม่ใช่หน่วยงานเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคโดยตรง การด าเนินกิจการเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคอาจไม่
ช านาญเท่าเทียมกบัหน่วยงานท่ีดูแลปัญหาเร่ืองการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค และบทลงโทษท่ีน ามาใช้กบั
ผูป้ระกอบการนั้นก็มีเพียงโทษท่ีเก่ียวกบัการพกั หรือการเพิกถอนใบอนุญาตซ่ึงอาจจะไม่เพียงพอต่อการ
คุม้ครองผูบ้ริโภคเม่ือเทียบกบัปริมาณของการใชบ้ตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจะมีแนวโนม้จะเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 
กรณีจึงสมควรม่ีจะมีการก าหนดบทบญัญติัแห่งกฎหมายอยา่งใดๆ ให้แก่หน่วยงานท่ีมีความช านาญเก่ียวกบั
การคุม้ครองผูบ้ริโภคมีส่วนเขา้มาดูแลสิทธิของผูบ้ริโภคใหมี้ความชดัเจนมากกวา่ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
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