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ปจจุบันเศรษฐกิจท่ัวโลกใหความสําคัญกับระบบการคาแบบเสรีนิยม ซ่ึงผูประกอบ 
การคาสามารถดําเนินกิจการของตนไดอย างอิสรเสรี  ภายใตการควบคุมโดยกฎหมาย  
ผูประกอบการคาจึงตกอยูในสภาพท่ีตองมีการแขงขันทางการคากันอยางสูงจึงจําเปนตองหาวิธีการ
ตางๆ มาใชเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนใหมีความสามารถในการแขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืนๆ ได
ผูประกอบการจึงจําเปนตองพยายามพัฒนารูปแบบธุรกิจของตนอยูเสมอ ส่ิงหนึ่งท่ีผูประกอบการ 
ไดพัฒนาขึ้นเพื่อนํามาใชกับธุรกิจของตนคือ การพัฒนารูปแบบการทําธุรกรรมของผูประกอบการท่ี
จะนํามาใชกับผูบริโภค โดยรูปแบบของการทําธุรกรรมท่ีนํามาใชผูประกอบการจะมุงหวังแตเพียง
ใหตนเองไดเปรียบคูแขง โดยไมคํานึงวาผูบริโภคจะไดรับความเสียหายอยางไร แตรูปแบบของการ
ทําธุรกรรมตางๆ ท่ีมีการพัฒนาข้ึนนั้นยังไมมีกฎหมายควบคุมหรือคุมครองผูบริโภค และผูบริโภค
เองอาจรูเทาไมถึงการเกี่ยวกับรูปแบบการทําธุรกรรมท่ีผูประกอบการกําหนดขึ้นจนทําใหเกิดการ
ละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐานของผูบริโภค รูปแบบของการทําธุรกรรมอยางหน่ึงท่ีนํามาใชในปจจุบันคือ  
การใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคตองชําระเงินคาบัตร
ลวงหนา ธุรกรรมประเภทน้ีมีลักษณะท่ีสําคัญคือ ผูบริโภคตองชําระเงินใหแกผูประกอบการไว
ลวงหนาจากนั้นผูบริโภคจะไดรับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสจากผูประกอบการเพื่อนําไปใชซ้ือสินคา
และบริการตามรานคาตางๆ ท่ีไดกําหนดไว การทําธุรกรรมการใหบริการดังกลาวหากพิจารณาเพียง
ผิวเผินอาจจะไมเห็นถึงการเอาเปรียบของผูประกอบการแตอยางใด แตหากพิจารณาโดยละเอียด
แลวผูประกอบการจะกําหนดเงื่อนไขในการใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสหลายประการท่ีมีลักษณะ
ของการเอาเปรียบผูบริโภคอยู  ท้ังนี้ธุรกิจการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสนั้นมีแนวโนมท่ีจะ
เติบโตมากข้ึนสงผลใหมีการเอาเปรียบผูบริโภคมากข้ึนตามไปดวยเชนกัน 

ฆ 
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จากการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชสําหรับซ้ือ
สินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาท่ีมีบังคับใชอยูในปจจุบันผูเขียนเห็นวา
กฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพื่อใชในการกํากับดูแลผูประกอบการเปนสําคัญ ไมวา
จะเปนเร่ืองของการกําหนดประเภทผูประกอบการ ข้ันตอนการขออนุญาตใหบริการ ซ่ึงข้ันตอน
และวิธีการเหลานั้นลวนเปนข้ันตอนเบ้ืองตนกอนท่ีจะมีการเร่ิมดําเนินกิจการใหบริการบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชสําหรับซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา แตหลังจาก
ท่ีผูประกอบการไดเร่ิมดําเนินการไปแลวการกําหนดเงื่อนไขตางๆ ในสัญญาใหบริการบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสนั้นยังไมมีกฎหมายหรือมาตรการอยางใดๆ ท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะคุมครองผูบริโภคได 
อีกทั้งหนวยงานท่ีกํากับดูแล ตามกฎหมายท่ีบังคับใชอยูนั้นก็มิใชหนวยงานท่ีมีความรูความชํานาญ
ในการใหการคุมครองผูบริโภคโดยตรง 

การศึกษาคร้ังนี้จึงเปนการศึกษาใหเห็นถึงการกําหนดขอสัญญาหรือเง่ือนไขในการใช
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสหลายประการที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภค ซ่ึงประเทศตางๆ หลายประเทศ 
เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ไดใหความสําคัญกับเร่ืองนี้เปนอยางมากและมีการ
กําหนดเปนกฎหมายเฉพาะข้ึนเพื่อนํามาปรับใชกับการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใช
สําหรับซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา การศึกษาคร้ังนี้จึงมุงเสนอแนะ
ใหมีการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชสําหรับ
ซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาโดยเฉพาะการกําหนดใหสัญญา
ใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชสําหรับซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตร
ลวงหนาเปนสัญญาท่ีตองถูกควบคุมโดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค โดยเฉพาะ
เง่ือนไขหรือขอสัญญาท่ีเกี่ยวกับการกําหนดหามมิใหมีการแลกเปล่ียนเงินตามบัตรเปนเงินสด การ
กําหนดใหบัตรมีวันหมดอายุ การคิดคาธรรมเนียมตางๆ ของบัตร การทําสัญญาท่ีผูประกอบการ
ตองแจงขอมูลใหผูบริโภคทราบท้ังหมด ท้ังนี้เพื่อใหการคุมครองผูบริโภคสําหรับสัญญาใหบริการ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการลวงหนาท่ีผูบริโภคไดชําระเงินลวงหนานั้น                     
มีประสิทธิภาพมากข้ึนกวาท่ีมีอยูในปจจุบัน 
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ABSTRACT 
 

The global economy has presently focusing on the free trade system where the 
merchant capable to do their business freely under the promulgated law. However, the 
competitiveness in free trade system has highly grown, and that is the reason why they are 
necessary to find different methods available to develop their business in order to compete with 
the others. One of its methods used is developing some kind of business transaction which 
simultaneously seems to be used to take the most advantage from their consumers. Such 
transaction is, however appeared to be unfair, and does not yet has existing law controlled. Most 
of the times consumers do not have much knowledge, and do not even understand that some 
transactions have been likely violate their basic rights.  

One of its enumerative transactions applicable these days is prepaid electronic 
commerce service and advance payment service. The significant features of these transactions are 
that the consumer purchase a card for a fixed amount in advance, and the merchant will issue a 
card which can be used to buy goods or services from its designated store. Nevertheless, if 
considering these transactions thoroughly, the merchant variously defined the terms and 
conditions in which deem taking advantage of their consumers in alternative ways. Consequently, 
if the business of providing electronic payment card is more likely growth, the number of 
consumers who will be affected will be increasing the same. 

After having been studying the law relating to this issue, it seems that the enacted law 
provide only pre-methods before beginning the business, to enforce and to control the merchant, 
such as, type of business and permission process. However, at the present, there is no existing 
regulation or measures in consumer protection applicable to the after services. Further, the 
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government department under existing applicable law does not have actual knowledge or 
expertise in consumer’s protection directly. 

In conclusion, this study is to show that various terms and conditions of using the 
electronics card deem to be unfair to consumers.  To date, there are many countries, such as, the 
United States and France has concerned about this issue, and even regulates specific law 
applicable to electronic pre-paid card services.  It is, therefore, the purpose of this study is to 
recommend and to advise the development of its relevant law relating to Electronic Card in 
Commercial Service and Advance Payment Service.  Especially, it is to believe that it should be 
assigned and controlled by the Office of the Consumer Protection Board, particularly the terms 
and conditions relating to prohibit the exchange the remaining value of the card to cash, to make a 
fixed expiration date, to control various kinds of charging fees, and disclosure of consumer 
information.  The author hopes that this study would be useful and be able to develop and to 
improve the efficiency and proficient of Electronic Card in Commercial Service and Advance 
Payment Service in the near future. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ตามท่ีทราบกันดีวาปจจุบันประเทศตางๆ ท่ัวโลก ไมวาจะเปนประเทศท่ีปกครอง                    
ในระบบประชาธิปไตย หรือประเทศท่ีปกครองในระบบคอมมิวนิสตก็ตาม ลวนแตไดให
ความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยม (Laissez–Faire or Liberalism) ซ่ึงเปน
ระบบเศรษฐกิจท่ีเอ้ือประโยชนตอนายทุนเพราะ ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหเอกชนสามารถดําเนิน
กิจการทางธุรกิจไดอยางเสรีภายใตการควบคุมโดยกฎหมาย ระบบดังกลาวจึงสนับสนุนให
ผูประกอบการมีเสรีภาพในการเลือกรูปแบบธุรกิจ วิธีการในการประกอบธุรกิจไดอยางเสรีโดย
มุงหวังเพียงเพื่อใหธุรกิจของตนเองมีผลกําไรสูงสุด อันจะสงผลตอเนื่องใหระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีใชระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเติบโตมากข้ึน ระบบเศรษฐกิจดังกลาวจึงเปนสาเหตุ
สําคัญประการหนึ่งท่ีมีสวนผลักดันใหสภาพการแขงขันทางธุรกิจของผูประกอบการในปจจุบัน                
มีการแขงขันสูง ตองมีการพัฒนาระบบธุรกิจอยูตลอดเวลาเพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขงไดไมวาจะ
เปนการพัฒนาทางดานคุณภาพสินคา การใหบริการ ตลอดจนวิธีการทางดานการตลาดตางๆ                    
ท่ีนํามาปรับใชเพื่อใหไดกําไรตอบแทนสูงสุดหรือชวงชิงความไดเปรียบทางดานการตลาดตอ
ผูประกอบการรายอ่ืน ส่ิงหนึ่งท่ีประกอบการในปจจุบันนํามาใชในทางธุรกิจ คือ การพัฒนารูปแบบ
ของการทําธุรกรรมของผูประกอบการท่ีจะนํามาใชกับผูบริโภคโดยมุงหวังเพียงแตจะสรางรายได
ใหแกธุรกิจของตนใหมากท่ีสุด ซ่ึงรูปแบบทางธุรกรรมดังกลาวท่ีนํามาใชยังนั้นบางกรณียังไมมี
กฎหมายควบคุมหรือคุมครองผูบริโภค และผูบริโภคอาจไมรูจักรูปแบบการทําธุรกรรมที่
ผูประกอบการกําหนดขึ้ บางกรณีผูบริโภคไมมีอํานาจตอรองในการเลือกบริโภคสินคาและบริการ
อยางหนึ่งอยางใดกับผูประกอบการจึงตองยอมรับธุรกรรมตามที่ผูประกอบการกําหนดข้ึน กรณี
ดังกลาวมีแนวโนมท่ีผูบริโภคจะถูกเอารัดเอาเปรียบและมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน
เม่ือธุรกรรมเหลานั้นยังไมมีกฎหมายกํากับควบคุมดูแล จึงเปนชองทางใหผูประกอบการหา
ผลประโยชนเอาจากผูบริโภคโดยไมเปนธรรม จากสภาพดังกลาว ปจจุบันผูประกอบการไดกําหนด
ธุรกรรมประเภท การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงิน
คาบัตรลวงหนา ระบบดังกลาวเปนระบบธุรกรรมท่ีผูประกอบการจะออกเงินอิเล็กทรอนิกสใหแก
ผูบริโภคเพ่ือนําเงินอิเล็กทรอนิกสไปใชซ้ือสินคาหรือบริการจากผูประกอบการหรือรานคาท่ี
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กําหนดไว โดยที่ผูบริโภคจะตองชําระเงินตามมูลคาบัตรใหแกผูประกอบการไวลวงหนา ระบบ
ดังกลาวปจจุบัน มีการนํามาใชอยางแพรหลายเพราะสภาพสังคมปจจุบันเปนสังคมท่ีตองการความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็ว ประกอบกับคานิยมทางสังคมสมัยใหมท่ีตองการความทันสมัย                    
เร่ืองของแฟช่ันตางๆ เขามามีสวนสําคัญอยางมากในการดําเนินชีวิตควบคูไปกับเทคโนโลยีท่ีมี
ความกาวหนามากข้ึนเร่ือยๆ สงผลใหระบบการใชเงินอิเล็กทรอนิกสสําหรับการซ้ือสินคาและ
บริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาไดรับความนิยมจากผูบริโภคเปนอยางมากและ                  
มีแนวโนมจะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ อยางไรก็ตามระบบดังกลาวนํามาซ่ึงปญหาหลายประการท่ีมี
ลักษณะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค สาเหตุคือระบบดังกลาวกําหนดใหผูบริโภคผูตองชําระเงินคา
สินคาและบริการใหผูประกอบการไปลวงหนา ทําใหผูบริโภคไมมีอํานาจตอรองและบางกรณีตอง
เรงรีบตัดสินใจซ้ือสินคาหรือใชบริการโดยท่ีไมจําเปนหรือไมมีความตองการสินคาหรือบริการ             
แตอยางใด หากแตผูบริโภคตกอยูภายใตเง่ือนไขตางๆ ท่ีผูประกอบการกําหนดไวในเง่ือนไขการใช
เงินอิเล็กทรอนิกส เชน การกําหนดอายุของบัตร การกําหนดเงื่อนไขการหามแลกเงินคืน เปนตน 
นอกจากนี้ยังทําใหผูบริโภคเสียสิทธิในการยึดหนวงราคาสินคาซ่ึงเปนสิทธิตามกฎหมายหากไมได
รับสินคาหรือบริการท่ีถูกตองตามความประสงค เหลานี้ลวนเปนปญหาท่ีผูบริโภคถูกเอาเปรียบและ
กระทบตอสิทธิของผูบริโภคเปนอยางมาก    

หลายประเทศเล็งเห็นถึงปญหาของการเอาเปรียบผูบริโภคในเร่ืองของการใชเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาวาเปนการทํา
ธุรกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูประกอบการหาผลประโยชนเอาจากผูบริโภคโดยไมเปนธรรม และ
แนวโนมของการละเมิดสิทธิของผูบริโภคจะมีมากข้ึนจึงไดมีการบัญญัติกฎหมายคุมครองผูบริโภคข้ึน 
หากแตประเทศไทยน้ันธุรกรรมชนิดนี้ยังไม มีกฎหมายใหการคุมครองผูบริโภคอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูประกอบการก็จะสามารถใชชองวางเหลานี้หาผลประโยชนเอากับผูบริโภค                     
อันสงผลกระทบตอความเปนธรรมในสังคมที่บุคคลสวนใหญเปนผูบริโภค กรณีจึงตองมีการ
พัฒนากฎหมายใหสามารถรองรับการคุมครองสิทธิของผูบริโภคในเร่ืองของการใชบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาใหมีความชัดเจน
มากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

ประเทศไทยมิไดมีกฎหมายโดยตรงท่ีจะใหการคุมครองผูบริโภคในเร่ืองของเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา สัญญาประเภทนี้จึง
ตองตกอยูภายใตบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตบทบัญญัติดังกลาวก็ไมไดให
การคุมครองผูบริโภคแตอยางใด ประกอบกับเม่ือพิจารณาจากฎหมายคุมครองผูบริโภคของประเทศไทย 
ซ่ึงไดแก พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค              
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พ.ศ. 2551 หรือแมกระท่ังกลไกในการชวยเหลือผูบริโภคโดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคก็ดี กฎหมายคุมครองผูบริโภคและมาตรการตางๆ ของประเทศไทยก็ไมมีบทบัญญัติหรือ
มาตรการอยางใดๆ ชัดเจนในการคุมครองผูบริโภคกรณีเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการ
ท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาโดยตรง ท้ังๆ ท่ีแนวโนมของการทําธุรกรรมประเภทนี้มี
แนวโนมจะสูงมากข้ึนและผูบริโภคท่ีถูกเอาเปรียบก็จะมีเพิ่มมากข้ึนตามไปดวย ดวยเหตุผลดังกลาว
จึงมีความจําเปนตองศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีจะเขามาคุมครองผูบริโภคใหมีความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการทําสัญญาทางธุรกิจ  และ                  
การคุมครองผูบริโภค            

1.2.2 เพื่อศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศอันเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภคในการทําธุรกรรมประเภทการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการ                  
ท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา 

1.2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงสภาพปญหาท่ีเกิดจากการทําธุรกรรมประเภทการใหบริการ
เงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา 

1.2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
เกี่ยวกับการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตร
ลวงหนาเพื่อนําไปสูการแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหมีความเหมาะสมตอไป 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

ปจจุบันไดมีการนําระบบเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภค               
ไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาออกมาใหบริการเปนจํานวนมากและมีแนวโนมจะเพ่ิมสูงข้ึน สงผลให
มีการเอาลัดเอาเปรียบผูบริโภคอยูหลายประการจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตร
ลวงหนาโดยเฉพาะกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวกับการไมไดรับความเปนธรรมในทางสัญญา การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม การกําหนดอายุของการใชเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคได
การชําระเงินคาบัตรลวงหนา เง่ือนไขในการคืนเงินตามมูลคาบัตร หนาท่ีของผูออกบัตร อันจะทํา
ใหการคุมครองผูบริโภคในกรณีเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงิน
คาบัตรลวงหนาใหเปนธรรมแกผูบริโภคตอไป 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ มุงศึกษาองคความรู เร่ืองการคุมครองผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับ

การทําธุรกรรมประเภทการใชเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงิน              
คาบัตรลวงหนา โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฏีทางกฎหมายตางๆ รวมทั้งแนวทางการแกไขกฎหมาย
หรือกําหนดมาตรการตางๆ ในการกํากับดูแลและควบคุมการทําธุรกรรมประเภทน้ี  
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา   

การดําเนินการศึกษาวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาแบบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการศึกษา
คนควาและรวบรวมเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเกี่ยวของ โดยแหลงขอมูลตางๆ ไดมาจาก 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หนังสือ บทความในวารสารและจุลสารกฎหมาย รายงานการ
สัมมนา วิทยานิพนธ งานวิจัย บทบัญญัติกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังเอกสารเผยแพรของ
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ขาวหนังสือพิมพ และขอมูลทางอินเตอรเน็ต รวมท้ังขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนบทสัมภาษณของผูเกี่ยวของ แลวนําขอมูลตางๆ ท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะห 
เพื่อเช่ือมโยงปญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อหาขอสรุปเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา   
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1  ทําใหทราบถึงวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการทําสัญญาทาง
ธุรกิจและการคุมครองผูบริโภค 

1.6.2  ทําใหทราบถึงกฎหมายตางประเทศ แนวคิด อันเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคใน
การทําธุรกรรมประเภทการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคได
ชําระเงินคาบัตรลวงหนา 

1.6.3  ทําใหทราบถึงสภาพปญหาท่ีเกิดจากการทําธุรกรรมประเภทการใหบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา 

1.6.4 เปนแนวทางในการแกไขปญหาการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยเกี่ยวกับ
ประเภทการใชบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตร
ลวงหนาเพื่อนําไปสูการแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหมีความเหมาะสมตอไป 
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1.7  นิยามศัพท 
การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส หมายถึง สัญญาท่ีผูใหบริการออกบัตรอิเล็กทรอนิกส

ใหแกผูใชบริการเพื่อนําไปใชซ้ือสินคาหรือบริการ หรือคาอ่ืนใดแทนการชําระดวยเงินสด                 
โดยผูใชบริการตองชําระเงินใหแกผูบริการไวลวงหนา และจะไดมีการบันทึกมูลคาจํานวนเงินไว   
ในบัตร DPU



บทที่ 2 
แนวความคดิ ความเปนมา และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการทําสัญญาทางธุรกิจ  

การคุมครองผูบริโภค และความเปนมาของเงินอิเล็กทรอนิกส 
 

 จากการศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะพบวามิไดบัญญัติคํานิยามของ
สัญญาไววาหมายถึงอะไร แตเม่ือพิจารณาจากตําราท่ัวๆ ไป และนิยามของนิติกรรมแลวกลาวไดวา 
สัญญาหมายถึงนิติกรรมสองฝายที่เกิดจากการแสดงเจตนาคําเสนอและเจตนาคําสนองมีขอความ
ถูกตองตรงกันของบุคคลต้ังแตสองฝายข้ึนไปที่มุงจะกอใหเกิดเปล่ียนแปลงหรือระงับนิติสัมพันธ  
และพจนานุกรมแหงราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของสัญญาวา กฎ ขอตกลง
ระหวางบุคคล 2 ฝายหรือหลายฝายวาจะกระทํา การหรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหน่ึง 
ขอตกลงกัน คําม่ัน เชน เขาใหสัญญาวาจะมาหาพรุงนี้ ความจํา เปนขันธ 1 ในขันธ 5 คือ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก ใหคําม่ัน รับปาก ทําความ ตกลง กัน เชน แมสัญญากับลูกวาถาสอบไดท่ี 
1 จะใหรางวัล 
 ในศตวรรษท่ี 2 ไดมีการรวบรวมการตกลงทําสัญญาออกเปน 4 กลุม1 โดยข้ึนอยูกับวา
หนี้นั้นจะเกิดจากตัวทรัพย เกิดจากคําพูดปากเปลา เกิดจากลายลักษณอักษรหรือเกิดจากความ
ยินยอม ดังนั้นจึงไดเกิดมีทรัพยสัญญา (Contratti Rcali) ซ่ึงสมบูรณดวยการสงมอบทรัพยส่ิงหนึ่ง 
(เชน สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย สัญญาจํานําเปนตน) สัญญาท่ีทําดวยคําพูด (Contratti Verbali)  
ซ่ึงสมบูรณดวยการเปลงคําพูดตามแบบ (Sponsio และ Stipulatio) สัญญาท่ีเปนลายลักษณอักษร 
(Contratti in form Seritta) ซ่ึงผูกพันโดยการทําเปนลายลักษณอักษรสัญญาท่ีสมบูรณดวยความ
ยินยอม (Contratti Consensuali) ซ่ึงสมบูรณแตเพียงโดยความยินยอมตอกันเทานั้นและไมตองทํา
ตามแบบ เชน สัญญาซ้ือขาย สัญญาเชาทรัพยสิน สัญญาตัวแทนเปนตน และในกฎหมายยุคหลัง
คลาสสิกนี้เกิดรูปของสัญญาข้ึนมาใหมในบางรูปท่ีเรียกวา สัญญาท่ีไมมีช่ือ 
 ตอมาในยุคกลางเกิดหลักท่ีวาคูสัญญาสามารถที่จะสรางความผูกพันท่ีสมบูรณไดโดย
อาศัยขอตกลง (Contractus) เทานั้น โดยความคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติไดยอมรับผลในทาง
ทรัพยสินของสัญญา ดังนั้น สัญญาท่ีกอใหเกิดผลผูกพันจึงไมใชหลักอีกตอไป แตเปนขอยกเวน 

                                                 
                  1  กษิด์ิเดช  ณรงคชัย.  (2543).  มาตรการทางกฎหมายในการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย. 
หนา 10. 
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 หลักเสรีภาพในการทําสัญญา เสรีภาพในการทําสัญญามีอยู 2 ความหมาย ความหมายแรก
คือ เสรีภาพที่จะเขามาตกลงทําสัญญา สวนความหมายท่ีสองหมายถึงเสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซง 
เม่ือสัญญาเกิดแลว 
 สําหรับเสรีภาพในการตกลงทําสัญญานั้น หมายถึง เสรีภาพในการเร่ิมตนดําเนินตอไป
หรือระงับกระบวนการในการกอใหเกิดสัญญา ซ่ึงในความหมายน้ีอาจพิจารณาได 2 ดาน คือ          
ดานการกระทํา อันหมายถึง การเร่ิมตน ดําเนินตอไปและการตกลงเขาทําสัญญา และดานไมกระทํา
อันหมายถึงการไมเขาทําสัญญา หรือการระงับกระบวนการในการเจรจาดัวยการถอนคําเสนอหรือ
การยกเลิกการเจรจาเปนตน สําหรับการไมเขาทําสัญญาของผูรับคําเสนอก็ดี หรือการยกเลิกหรือ
ระงับการเจรจาของคูเจรจาก็ดีมักไมมีปญหาเพราะเห็นไดชัดเจนวาเปนการใชเสรีภาพดังกลาว           
แตในสวนท่ีผูเสนอเปล่ียนใจไมเขาทําสัญญาดัวยการถอนคําเสนอนั้น อาจมีปญหาในระบบ
กฎหมายของบางประเทศก็ไดวาผูทําคําเสนออาจไมมีเสรีภาพท่ีจะทําเชนนั้นได 
 สวนเสรีภาพท่ีจะไมถูกแทรกแซงภายหลังจากท่ีสัญญาเกิดแลวนั้นนาจะหมายถึง
เสรีภาพท่ีจะไมถูกแทรกแซงจากรัฐตามทฤษฎีปจเจกชนนิยม ท้ังนี้อาจเปนเพราะรัฐไดรับรอง
เสรีภาพท่ีปจเจกชนมีตั้งแตข้ันตอนกอนเกิดสัญญาแลว  
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการทําสัญญา 
 หลักเสรีภาพในการทําสัญญาเกิดจากความคิดทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมศตวรรษท่ี 18  
เนนเสรีภาพของมนุษยโดย Adam Smith นักปรัชญาศิลธรรมและนักเศรษฐศาสตรชาวสกอตแลนด 
ไดเขียนไวในผลงานท่ีมีช่ือของเขาคือ The Weath of Nations วา “บุคคลทุกคนควรท่ีจะมีอิสระ              
ในการจัดการผลประโยชนของตนเองดวยวิธีทางของตนเอง (Every man should be free to pursue 
his own in the own interest in his own way) เปนหนาท่ีของกฎหมายท่ีจะตองใหความเปนผลตอ
เจตนาของคูสัญญา และมีการจํากัดเสรีภาพในการทําสัญญาท่ีนอยท่ีสุดแคเทาท่ีจะเปนไปได” 
ประกอบกับปรัชญาทางสังคมท่ีเนนปจเจกชนเนนสิทธิสวนบุคคลท่ีรัฐตองยอมรับรองใหบุคคลแต
ละคนมีเสรีภาพท่ีจะทําสัญญาข้ึนผูกมัดตนเองไดโดยการเนนหลักเสรีภาพดังกลาว Sir Henry 
Maine2 จึงไดยืนยันพัฒนาการของสังคมในตอนนั้นวาพัฒนามาจากสถานะมาสูสัญญา เพราะต้ังแต
สมัยโรมันมานั้นเราเนนท่ีสถานะของบุคคลวาตองเปนบิดาของครอบครัวเทานั้นท่ีมีความสามารถ
ในการทําสัญญาแตในศตวรรษท่ี 18 เราไมเนนท่ีสถานะของบุคคลแตเนนท่ีปจเจกชนแตละคนวามี
เสรีภาพและเสรีภาพนี้สวนใหญไดแสดงออกมาโดยการทําสัญญา ซ่ึงกอใหเกิดแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการทําสัญญาคือ 
                                                 
               2  แหลงเดิม. 
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 2.1.1  หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract)  
 เสรีภาพในการทําสัญญา คือเสรีภาพที่จะเขามาตกลงทําสัญญา หมายถึง เสรีภาพในการ
เร่ิมตนดําเนินตอไป หรือระงับกระบวนการในการกอใหเกิดสัญญา เชนนั้น การท่ีบุคคลแตละคน
นั้นจะไดเขาทําสัญญากันนั้น ในทางกฎหมายก็ไมไดมีการหามท่ีจะไมใหบุคคลเขาเปนคูสัญญากัน 
แตกับเปดทางใหโดยมีอิสรเสรีภาพท่ีบุคคลเหลานั้นจะเขามาเปนคูสัญญา  
 2.1.2  เสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงภายหลังจากท่ีสัญญาเกิด หรือหลักความศักดิ์สิทธ์ิของ
เจตนา (Autonomy of Will)  
 เสรีภาพท่ีจะไมถูกแทรกแซง หมายความถึง บุคคลยอมมีเสรีภาพท่ีจะเขาทําสัญญาอยาง
ใดๆ ก็ไดและตองเปนเสรีภาพท่ีจะไมถูกแทรกแซงจากรัฐตามทฤษฎีปจเจกชนนิยม ท้ังนี้อาจ                
เปนเพราะรัฐไดรับรองเสรีภาพท่ีปจเจกชน มีตั้งแตข้ันตอนกอนเกิดสัญญาแลว ดังนั้นเม่ือสัญญา
เกิดข้ึนแลว รัฐจะเขาไปแทรกแซงเพื่อใหส่ิงท่ีคูสัญญาไดกําหนดไวโดยหลักเสรีภาพเปลี่ยนแปลง
ไปเปนประการอื่นไมได รัฐตองใหความสําคัญตอเสรีภาพของปจเจกชนหาเขาไปแทรกแซง
เสรีภาพก็จะถูกทําลายไป3 
 2.1.3 หลักความเทาเทียมกัน (Equality)  
        ความเทาเทียมกัน เพราะทุกคนต้ังอยูบนความมีอิสระและเสรีภาพของบุคคลในการทํา
สัญญาก็เทาเทียมกัน ทุกคนจึงมีอํานาจตอรองเทาเทียมกันตามกฎหมาย โดยต้ังอยูบนหลักท่ีวา 
มนุษยแมจะเกิดมามีความแตกตางกัน แตความแตกตางดังกลาวก็ไมไดหมายความวาจะเปนเง่ือนไข
ท่ีทําใหบุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งมีความไดเปรียบอีกบุคคลหรือกลุมอีกกลุมหนึ่ง 
ดังนั้นความเทาเทียมกันของมนุษยจึงเปนส่ิงท่ีมนุษยแตละคนพึงจะไดรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
เทาเทียมกันในโอกาสท่ีจะมีชีวิตท่ีดีในสังคมซ่ึงถือไดวาเปนรากฐานแนวคิดของความเทาเทียมกัน
ในสังคม 
 2.1.4 หลักสัญญาตองเปนไปตามสัญญา (Pacta Sunt Servanda) 
 หลักสัญญาตองเปนสัญญา เปนการจํากัดเสรีภาพในเร่ืองผลของสัญญา สัญญาตอง
เปนไปตามสัญญา ตามเสรีภาพท่ีไดใช หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา หากคูสัญญาตกลงเขาทําสัญญาดวย
ความสมัครใจและขอสัญญานั้นไมขัดตอกฎหมายคูสัญญานั้นตองผูกพันตามขอสัญญาอยาง
เครงครัด 

                                                 
3  ศนันกรณ  โสตถิพันธ  ก  (2552).   คําอธิบายกฎหมายนิติกรรม-สัญญา.   หนา  210-212. 
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 2.1.5 หลักความยุติธรรม (Equity)  
   แมทุกคนจะมีเสรีภาพและความเทาเทียมกัน แตในการทําสัญญาตองยืนอยูบนพ้ืนฐาน
ของความยุติธรรมเพื่อคุมครองสังคมสวนรวม ดังนั้น ในการกอสัญญา คูสัญญาท้ังสองฝายจะตอง
คํานึงถึงความยุติธรรมท่ีมีตออีกฝายหนึ่งดวย เพราะหากคูสัญญาฝายหนึ่งท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
เหนือกวากําหนดขอสัญญาเอาเปรียบอีกฝายหน่ึงท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวา แตฝายหลังจําตอง
ยอมเขาทําสัญญา นอกจากจะเปนสัญญาท่ีไมอยูบนพื้นฐานของความยุติธรรมแลวยังขัดกับหลักการ
ของสัญญาท่ีท้ังสองฝายตองมีเสรีภาพในการทําสัญญาและตองมีอยางเทาเทียมดวย 
 2.1.6 หลักความแนนอนของกฎหมาย 
 หลักความแนนอนของกฎหมาย คือหลักท่ีเกิดข้ึนมาเพื่อรองรับ ความศักดิ์สิทธ์ิของ             
การแสดงเจตนา ดังนั้นกฎหมายจะตองไมแทรกแซงเสรีภาพในการทําสัญญา4 
 
2.2 ความเปนมา ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค   
 สังคมปจจุบันประชาชนสวนใหญจะมีฐานะเปนผูบริโภค คือ บุคคล หรือใครก็ตามท่ี
กิน หรือใชสินคา บริการตางๆ เพื่อสนองความตองการ ของตนเองท้ังทางดานรางกาย และทางดาน
จิตใจ ดังนั้นเร่ืองของผูบิโภคจึงเปนเร่ืองท่ีสงผลถึงบุคคลในวงกวางเพราะไมใชเร่ืองระหวาง
คูสัญญาอีกตอไป การใหความสําคัญกับผูบริโภคจึงเปนการใหความสําคัญตอสังคมโดยรวมดวย  
ในเบ้ืองตนจึงควรทําการศึกษาถึงแนวคิด และความเปนมาของการคุมครองผูบริโภคใหเขาใจถึง
หลักพื้นฐานเสียกอนวาทําไมรัฐถึงตองเขามาคุมครองผูบริโภคอยางเขมงวดในปจจุบัน ท้ังนี้สืบ
เพราะหากพิจารณาจากสัญญาแลวการทําสัญญาระหวางผูบริโภคและผูประกอบการนั้นถือเปนการ
ทํานิติกรรมอยางหน่ึงท่ีเกิดจากความสมัครใจของคูสัญญา รัฐจึงไมควรเขาไปแทรกแซงซ่ึงเปน            
นิติกรรมระหวางเอกชนอันจะเปนไปตามหลักเสรีภาพของการทําสัญญา แตเหตุใดรัฐจึงตองเขามา
ทําการแทรกแซงหลักดังกลาว 
 นอกจากน้ัน กฎหมายคุมครองผูบริโภค ท่ีบัญญัติข้ึนใชบังคับนอกเหนือไปจากหลัก
เดิมๆ ท่ีมีอยูในกฎหมายท่ัวไป ลักษณะของกฎหมายอาจแตกตางจากกันมากนอยแลวแตสภาพ
สังคมและความเจริญทางเทคโนโลยี แตหลักกฎหมายคุมครองผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางมาก
ไดแกการไมคํานึงถึงหลักความสัมพันธในทางสัญญาระหวางคูกรณี (Privity Rule) ซ่ึงหากยังคงใช
บังคับอยูจะทําใหการคุมครองผูบริโภคประสบปญหา เพราะปจจุบันผูบริโภคที่แทจริงอาจไมใช
คูกรณีในสัญญาเสมอไป หรือ หลักผูซ้ือตองระวัง (Caveat Emptor) ซ่ึงเปนหลักกฎหมายโรมันท่ี
ยึดถือกันในหลายประเทศ ก็กลับกลายเปนผูขายตองเปนฝายใชความระมัดระวัง (Caveat Venditor) 
                                                 

4 กัลยา  ตัณศิริ.  (2548, 18 เมษายน).  กฎหมายคุมครองผูบริโภค.  หนา 1-2. 
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ตลอดจนภาระการพิสูจนความประมาทเลินเลอในทางละเมิดของการผลิตแทนท่ีจะตกอยูกับ                  
ฝายผูเสียหายก็กลับใหเปนภาระของผูผลิต หรือมีบทสันนิษฐานความรับผิดในการผลิตข้ึน เหลานี้          
เปนตน 
 2.2.1 ความเปนมาของการคุมครองผูบริโภค 
 ในอดีตการบริโภคของมนุษยโดยท่ัวไปมักมุงไปท่ีการบริโภคอาหาร น้ํา และยารักษา
โรคเปนการบริโภคอาหารท่ีมีอยูอยางจํากัดเพื่อความอยูรอดหรือเพื่อประทังชีวิต แตในสังคม
ปจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปประชากรมนุษยเพิ่มข้ึนทุกขณะและความตองการบริโภคมีมากข้ึนการ
บริโภคของมนุษยเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงลักษณะตามไปและมีมากข้ึนทุกขณะ เชนบริการซักรีด 
บริการอาหารปนโต บริการทําความสะอาดบาน หรือ บริการท่ีเร่ิมจากความเคยชินของยุคปจจุบัน 
เชน บริการเงินดวน บริการบัตรเครดิต บริการสถานออกกําลังกาย เปนตน ลักษณะการบริโภคจึง
ไมใชเพื่อประทังชีวิตแตเปล่ียนไปเปนการบริโภคอาหารตามความชอบของแตละบุคคล ตามกําลัง
ทรัพยหรือเศรษฐกิจ เพราะมีสินคาและบริการใหเลือกมากข้ึน ประกอบกับการประกอบธุรกิจของ
ประเทศในปจจุบันมีการขยายตัวเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เม่ือสภาพความเปนอยูของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไปดังกลาว กฎหมายท่ีใชบังคับอยู
ในอดีตจึงไมเหมาะสมตามสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไป กฎหมายเร่ิมมีชองวางหรือขาดความ
เหมาะสม เนื่องจากกฎหมายในสมัยกอนบัญญัติข้ึนเปนการบัญญัติข้ึนเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ของสังคมในสมัยนั้นอันเปนสังคมแคบและวิธีการผลิตยังไมสลับซับซอนเทาสังคมในปจจุบัน 
ดังนั้น เมื่อสังคมมีลักษณะของการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป กรณีจึงมีความจําเปนตองมีการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดในทางกฎหมายเพ่ือนําไปสูการพัฒนาและการปรับปรุงบทบัญญัติของ
กฎหมายใหสามารถบังคับไดอยางเมาะสมกับสภาพของสังคมของการบริโภคสินคาและบริการ           
ท่ีเรียกกันวา “กฎหมายคุมครองผูบริโภค” เพื่อคุมครองผูบริโภค แตกฎหมายดังกลาวอาจแตกตาง
จากกันมากนอยบางข้ึนอยูกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญทางเทคโนโลยีของแตละสังคม
ท่ีมีความแตกตางกัน 
 ในอดีตลักษณะของการทําการคายังคงจํากัดอยูในลักษณะแคบ คือ เปนการคาในระดับ
ทองถ่ิน ดวยการคาขายในทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ ไมมีความยุงยากรัฐไมมีความจําเปนใน
การเขาแทรกแซงการทําสัญญา เพราะทุกคนในทองถ่ินสวนใหญตั้งอยูบนพื้นฐานความมีอิสระและ
เสรีภาพของบุคคลในการทําสัญญาก็เทาเทียมกัน อันเปนผลใหระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 
(Laissez-Faire) เกิดข้ึน โดยต้ังอยูในสมมติฐานวามนุษยทุกคนมีความสามารถในการตัดสินใจ              
ในการเลือกบริโภคสินคาเทาๆ กัน รัฐจะไมควรเขาแทรกแซงเสรีภาพในการตกลงเขาทําสัญญาของ
เอกชน หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวดวยการคาหลักหนึ่งจึงเกิดข้ึนนั้นคือ ในการซื้อขาย “ผูซ้ือตองระวัง” 
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(Caveat Emptor) มีหลักสําคัญคือ หากผูซ้ือไมตรวจสอบสินคาท่ีจะซ้ือขายใหดี หรือเห็นไดชัดเจน
วาสินคามีความชํารุดบกพรองแตก็ยังซ้ือสินคานั้นไป ถือวาผูซ้ือนั้นขาดความระมัดระวังเอง ผูขาย
ไมตองรับผิด หากมีความเสียหายใดๆ เกิดข้ึนจากการทําสัญญาซ้ือขาย หรือมีความชํารุดบกพรอง
จากทรัพยท่ีซ้ือขาย ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนนั้นผูซ้ือตองรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเอง นั้นคือ                   
หลัก Let the buyer beware หรือ ภาษาโรมัน Caveat Emptor (หลักผูซ้ือตองระวัง)5 กลาวคือ 
 สมัยโรมันยุคกลาง ถือเปนยุคเร่ิมตนแหงการคุมครองผูบริโภคเพราะไดมีการกําหนด
กฎเกณฑการใหความคุมครองผูซ้ือหรือผูใชสินคา นั้นคือกฎเกณฑในเร่ืองความชํารุดบกพรองของ
สินคากลาง ซ่ึงกฎเกณฑดังกลาวถือเปนจุดเร่ิมตนในการพัฒนากฎหมายเพื่อการคุมครองผูบริโภค
ในสมัยตอมา ศาสนจักรท่ีมีอํานาจปกครองทางศาสนาถือวาเปนกลุมแรกท่ีทําหนาท่ีในการใหความ
คุมครองผูบริโภคโดยใชอํานาจในทางวัฒนธรรมและในทางศาสนาเขามามีสวนในการคุมครอง
ผูบริโภค นอกจากจะกําหนดขอหามตางๆ แลวยังไดมีการกําหนดบทลงโทษถามีการละเมิด
ขอบังคับดังกลาวจะตองถูกลงโทษดวย แตอํานาจและจริยธรรมของศาสนจักรตลอดจนกฎเกณฑ
ขอบังคับของกลุมอาชีพตางๆ ยังไมเพียงพอตอการคุมครองผูบริโภค ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ี                
รัฐจะตองออกกฎหมายเพ่ือคุมครองผูบริโภคอีกทางหนึ่งดวย 
 ในศตวรรษท่ี 18-19 เปนยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก มีแนวคิดวาการประกอบ
ธุรกิจการคาควรเปนไปอยางเสรีอันเปนจุดกําหนดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบ
เศรษฐกิจเสรีนิยม คือระบบเศรษฐกิจท่ีซ่ึงผลิตภัณฑและสินคามีการ จําหนาย แลกเปล่ียนซ้ือขาย
โดยทางเอกชน บริษัท หรือกลุมธุรกิจ เพื่อสรางผลกําไรใหกับหนวยงาน โดยการแลกเปล่ียนสินคา
และการบริการ มีการแขงขันการในเชิงการคาเพื่อทํากําไรสูงสุด โดยมีแนวคิดวารัฐไมควรเขามามี
บทบาทแทรกแซงการทําสัญญาทางธุรกิจ เพราะจะสงผลใหเศรษฐกิจไมกาวหนา รัฐควรปลอยให
เอกชนประกอบธุรกิจไดโดยอิสระ ซ่ึงจะทําใหเอกชนแตละคนตองแขงขันกันและกระทําในส่ิงท่ีดี
ข้ึนทายท่ีสุดเศรษฐกิจจะกาวหนามากกวาท่ีเคยเปน แนวความคิดดังกลาวนี้ไดวางขอหามไมใหรัฐ
เขาไปยุงเกี่ยว กับเร่ืองการคา โดยถือวารัฐควรมีหนาท่ีในดานการตางประเทศและรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนเทานั้น จากแนวความคิดดังกลาวจึงไดเกิดเหตุการณเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ
ข้ึน เรียกวา “การปฏิวัติอุตสาหกรรม” คือ การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตจากเดิมท่ีเคยใชแรงงานคน
และสัตวพลังงานธรรมชาติ หรือเคร่ืองมืองายๆ ในสังคมเกษตรกรรมมาเปนใชเคร่ืองจักรกลผลิต
สินคาในระบบโรงงานอุตสาหกรรมทําใหไดผลผลิตในปริมาณมากซ่ึงเริ่มต้ังแต ค.ศ. 1760 เร่ือยมา
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Laissez Faire) ไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดของลัทธิปจเจกชนนิยม 
(Individualism) คือประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการปกครองอันเปนแนวความคิดท่ีเชิดชู
                                                 

5  สุษม  ศุภนิตต  ก  (2546).  คําอธิบายกฎหมายคุมครองผูบริโภค.  หนา 1-2. 
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ความเทาเทียมกันแหงสิทธิของประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน จากแนวความคิด
ดังกลาวกอใหเกิดทฤษฎีกฎหมายท่ีสําคัญซ่ึงต้ังอยูบนพื้นฐานท่ีวา รัฐจะไมเขาไปแทรกแซงเสรีภาพ
ในการเขาทําสัญญาของเอกชน คือ 
 2.2.1.1 ทฤษฎีความศักดิ์สิทธ์ิของทรัพยสินสวนบุคคล 
   ทฤษฎีนี้มาจากแนวความคิดของจอหน  ล็อค  นักคิดชาวอังกฤษในยุค
คริสตศตวรรษท่ี 17 ไดใหแนวคิดท่ีวาทรัพยสินสวนบุคคลชวยทําใหบุคคลนั้นมีศักดิ์ศรีข้ึน และ           
ทําใหมีเสรีภาพมากข้ึน6 ความคิดนี้ไดมีการรับรองและประกาศเปนปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน
และพลเมือง ค.ศ. 1789 ของฝร่ังเศส โดยกลาววา “สิทธิในทางทรัพยสินนั้นเปนสิทธิท่ีพรากไปจาก
บุคคลไมได” นอกจากนี้ ในมาตรา 17 ของปฏิญญาฉบับนี้เอง ยังไดบัญญัติตอไปอีกวา “กรรมสิทธ์ิ
เปนท่ีละเมิดไมไดและศักดิ์สิทธ์ิ” 
 2.2.1.2 ทฤษฎีเสรีภาพในการทําสัญญา 
   ทฤษฎีเสรีภาพในการทําสัญญาวางหลักไว 2 ความหมาย คือ เสรีภาพท่ีจะเขามา
ตกลงทําสัญญา และเสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงเม่ือสัญญาเกิดแลว ดังนั้น เสรีภาพของเอกชนเปน
ส่ิงท่ีมีความสําคัญยิ่ง ฉะนั้นความเปนอิสระของเอกชนจะถูกจํากัดไดก็โดยความสมัครใจของ
ตนเองเทานั้น เสรีภาพของเอกชนในการทําสัญญาจึงเปนบอเกิดแหงความยุติธรรม แนวความคิด
ของทฤษฎีนี้ปรากฏอยูในมาตรา 1134 แหงประมวลกฎหมายแพงฝร่ังเศสหรือท่ีนิยมเรียกกันวา
ประมวลกฎหมายนโปเลียนของฝร่ังเศส ท่ีวา “ความตกลงที่ทําข้ึนโดยชอบดวยกฎหมายยอมมีผล
ใชบังคับแกผูที่ทําความตกลงนั้น” 
 2.2.1.3  ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิด 
   ทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิด ทฤษฎีนี้มีหลักอยูท่ีวา “บุคคลจะตองรับผิด
ตอเม่ือเขากระทําผิดทางศีลธรรมหรือทําช่ัว ถามิไดทําช่ัวก็ไมตองรับผิด” และ “ความรับผิดชอบนั้น
ตองรับผิดเพื่อตนเอง”7 
 ตอมาไดเกิดเหตุการณสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม การเมือง และ
การปกครองของประเทศตางๆ คือ การประกาศอิสรภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1776)         
การปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส (ค.ศ. 1789-1799) ไดมีการนําระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ 
(Republic) มาใช โดยประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเองตามลัทธิปจเจกชนนิยม 
(Individualism) ซ่ึงเปนหลักของระบบการปกครอง ระบบดังกลาวไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
และมีอิทธิพลขยายไปสูระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Laissez Faire) โดยมีการกําหนดหลัก
                                                 

6  ปรีดี  เกษมทรัพย.  (2515).  คําบรรยายหลักกฎหมายแพงท่ัวไป ชุด 1.  หนา 19. 
7  วิชา มหาคุณ.  (2517, กันยายน).  “ทฤษฎีกฎหมาย.”  วารสารกฎหมาย,  1, 3.  หนา 75-76. 
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กฎหมายใหมๆ ถือวาประชาชนทุกคนมีอิสระท่ีจะทําสัญญากันอยางใดก็ได (Freedom of Contract) 
ซ่ึงเม่ือตกลงกันเชนใดแลวก็ตองบังคับกันเชนนั้นโดยเครงครัด (Sanctily of Contract) เชน ในการ
ซ้ือขายสินคาถามีขอบกพรองในสินคาอยางใดก็เปนเร่ืองท่ีผูซ้ือเองจะตองรับภาระในความเสียหาย
นั้น เนื่องจากตนเปนผูเลือกซ้ือสินคาประเภทนั้นเอง หลักนี้เรียกวา Caveat Emptor หรือ Let the 
buyer bowarc ซ่ึงเปนหลักท่ีไดรับการยอมรับและขยายความจนถือเปนหลักสําคัญในกฎหมาย
พาณิชยตั้งแตนั้นมา หลักกฎหมายเชนนี้มีข้ึนมาเพราะถือวา คนทุกคนมีความเทาเทียมกัน มีความ
เสมอภาคกัน มีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกันท่ีจะตกลงใหมีนิติสัมพันธกันเชนใดก็ได เม่ือมีความ
เสียหายใดเกิดข้ึนตนก็ตองรับภัยพิบัตินั้นเองเพราะตนเปนผูกอข้ึนไว 
 หลังจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีไดนํามาใชอยางกวางขวาง แตเม่ือเวลาผานไปได
พิสูจนใหเห็นวา หลักการของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมิไดถูกตองสมบูรณท้ังหมด การปลอยใหมี
การแขงขันกันอยางเต็มท่ีตามหลักของระบบเสรีกลับนํามาซ่ึงการรวมตัวกันเพื่อแขงขัน ฝายท่ีมี
ความสามารถทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองสูงกวา จะชนะและลมคูแขงรายยอยได ทําใหเกิด
แนวโนมท่ีจะเกิดภาวะตลาดแบบผูกขาด (Monopoly) คือ ระบบ ตลาดท่ีไมมีคูแขงขันในการตลาด 
จะมีผูผลิตเพียงรายเดียวทําการผลิตสินคาหรือบริการ ซ่ึงสินคาหรือบริการชนิดนั้นไมสามารถจะหา
ส่ิงอ่ืนมา ทดแทนได ผูผลิตในตลาดผูกขาดจะเปนผูมีอํานาจสูง ในการกําหนดราคาสินคาของตน  
ในศตวรรษท่ี 20 ป ค.ศ. 1930 เร่ิมเดนชัดข้ึนในแถบประเทศตะวันตก ซ่ึงประเทศแถบตะวันตกเร่ิม
ตระหนักถึงผลนี้ประกอบกับแนวความคิดทางดานสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ท่ีมุงใหความ
ชวยเหลือบุคคลเพื่อใหบุคคลทุกคนมีมาตรฐานการครองชีพท่ีดีเร่ิมไดรับความนิยมมากข้ึนเพราะ             
ดูจะสมควรและมีความเปนธรรมมากกวา ประเทศท่ีพัฒนาแลวรวมท้ังสหรัฐอเมริกาเองก็ยอมรับวา
ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันอยางเสรีโดยไมมีการควบคุมนั้นไมถูกตอง และพิจารณาเห็นตรงกัน
วารัฐมีหนาท่ีตองคุมครองประชาชนดวย จึงเร่ิมมีการออกกฎหมายมาบังคับการประกอบธุรกิจ
ตางๆ ท่ีสงผลกระทบถึงความปลอดภัยและผาสุกแหงสาธารณชน เทากับวาในระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีสมัยใหม (Modern Capitlism) รัฐมีอํานาจเขามาแทรกแซงการ ประกอบธุรกิจของเอกชนได      
ตามสมควร เพื่อพิทักษใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม และเพื่อประโยชนสาธารณะ นอกจากนี้                 
เม่ือพิจารณาถึงภาวการณปจจุบันจะเห็นไดวาประชาชน ผูบริโภคไมไดมีฐานะ ความรูและ
ความสามารถเทาเทียมกับผูประกอบธุรกิจจนมีผูใหขอสังเกตวา ผูบริโภคตกอยูในฐานะท่ีถูก
แสวงหาประโยชนแตฝายเดียว การคุมครองผูบริโภคจึงมีความจําเปนเม่ือความเทาเทียมกันไมมีแลว 
หลักกฎหมายก็ควรเปล่ียนไปโดยนาจะใหผูขายเปนฝายตองระวัง (Let the seller beware) เพราะ
ผูขายอยูในฐานะท่ีไดเปรียบกวา แนวความคิดในการคุมครองผูบริโภคไดปรากฏออกมาในหลาย
รูปแบบ และมีการรวมตัวในกลุมของผูบริโภคมากข้ึนทุกขณะเพ่ือใหเกินน้ําหนักในการเรียกรอง 
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จนทําใหกลุมผูประกอบธุรกิจซ่ึงจับตามองการเคล่ือนไหวชนิดนี้ขนานนามกระบวนการนี้วา  
“ลัทธิผูบริโภคนิยม” (Consumerism) การศึกษาต่ําของผูบริโภค ความไมรูในคุณภาพของสินคาท่ี
ทันสมัย ความยุงเหยิงของขาวสารเกี่ยวกับสินคา การมีสินคายี่หอตางๆ มากเกินไปตลอดจนการชัก
จูงใจใหผูบริโภคเกิดความรูสึกอยากซ้ือสินคาเหลานี้ ทําใหเห็นกันวาผูบริโภคจะตองรวมตัวกันให
มากข้ึนเพื่อคุมครองตนเองและชดเชยการทํางานลาชาของรัฐ และรัฐเองก็ควรจัดต้ังองคกรพิเศษข้ึน
รับภาระในดานนี้โดยเฉพาะ 
 ในภาวะท่ีผูบริโภคตองอยูในฐานะเสียเปรียบดังกลาวขางตน ทําใหมีผูคิดกันวา
ผูบริโภค จะตองมีสิทธิบางอยางเพ่ิมข้ึน เพื่อใหสอดคลองกับภาวะสังคมสมัยใหมและโดยมากจะ
เห็นดวยกับคําพูดของประธานาธิบดีเคนเนดี้ เม่ือป ค.ศ. 1962 ในการใหนโยบายแก Consumer 
Advisory Council ซ่ึงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในขณะน้ันจัดต้ังข้ึน เพื่อพิจารณาหาทางคุมครอง
ผูบริโภควา “ถารัฐบาลจะกระทําใหสมกับความรับผิดชอบท่ีมีตอผูบริโภคในการใชสิทธิของเขา
เหลานั้นแลว จะตองมีกฎหมายและการดําเนินการของฝายปกครองเพิ่มข้ึน และสิทธิท้ังหลาย                   
ท่ีบรรดาผูบริโภค ท่ีอยูจะตองรวมถึง (1) สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัย (2) สิทธิท่ีจะไดรับขาวสาร 
(3) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาและบริการ (4) สิทธิท่ีจะเรียกรองในนโยบายของรัฐ            
(5) สิทธิท่ีจะไดรับ คาชดเชยความเสียหาย (6) สิทธิท่ีจะอยูในสังคมแวดลอมท่ีสะอาด และ (7) สิทธิ
ท่ีจะไดรับความรู” คํากลาวของประธานาธิบดีเคนเนดี้ยังยึดถือเปนหลักกันเร่ือยมา ประกอบกับเม่ือ
พิจารณาถึงภาวการณปจจุบันจะเห็นไดวาประชาชนผูบริโภคไมไดมีฐานะ ความรูและความเทา
เทียมกับผูประกอบธุรกิจจนมีผูใหขอสังเกตวาผูบริโภคตกอยูในฐานะท่ีถูกแสวงหาประโยชน               
แตฝายเดียว การคุมครองผูบริโภคจึงมีความจําเปน เม่ือความเทาเทียมกันไมมีแลว หลักกฎหมาย              
ก็ควรเปล่ียนไป เนื่องจากวิวัฒนาการท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคมยุคอุตสาหกรรม8 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรกๆ ท่ีใหความสําคัญของการคุมครองผูบริโภค             
มีจุดเร่ิมตนอยางเปนทางการของการคุมครองผูบริโภคมาจากคําประกาศสิทธิข้ันพื้นฐานของ
ประธานาธิบดี จอหน เอฟ เคเนดี้ (John F.Kennedy) ในป 1962 และไดกลายมาเปนพื้นฐานของ
ธุรกิจตลอดจนองคกรตางๆของสหรัฐอเมริกาท่ีนํามาใชในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิ                 
ข้ันพื้นฐานของผูบริโภคท่ีประกอบไปดวยสิทธิ 4 ประการ คือ9 
 1) สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัย(The Right of Safety) เปนสิทธิท่ีสืบเนื่องมาจากสิทธิ
ข้ันพื้นฐานของมนุษยในฐานะผูบริโภคคนหนึ่ง กลาวคือ ผูบริโภคยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับความ
                                                 

8
  ขวัญชัย  สันตสวาง.  (2537).  กฎหมายคุมครองผูบริโภค.  หนา 1-15. 

                      9  ทัศนีย  วีระกันต.  (2541).  การดําเนินการคุมครองผูบริโภค:  ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยรับเร่ืองราว                   
รองทุกขมูลนิธิเพื่อผูบริโภค.  หนา 10-11. 
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ปลอดภัยในรางกาย ชีวิต และทรัพยสินท่ีบุคคลอ่ืนจะมาลวงละเมิดหรือทําใหเกิดวามเสียหายไมได 
ดังนั้น สินคาหรือบริการควรจะมีความปลอดภัยและมาตรฐานที่เหมาะสมแกผูบริโภคท่ีจะ                     
ไมกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย และทรัพยสิน 
 2) สิทธิท่ีจะเลือกสินคาและบริการ (The Right of Choose) สิทธินี้มุงใหการคุมครอง
ความเปนอิสระในการแสดงเจตนาท่ีจะซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสิทธิ
ข้ันพื้นฐานของมนุษยในการตัดสินใจท่ีส่ิงใดโดยปราศจากการขมขู บังคับ หรือชักจูงใจอยางใดๆ 
   3)  สิทธิท่ีจะไดรับขาวสาร (The Right of Informed) สิทธินี้เปนเร่ืองหลักท่ีผูบริโภค
ตองมีสิทธิท่ีจะไดรับขาวสารอยางเพียงพอเกี่ยวกับสินคาและบริการ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกสินคาและบริการ เพื่อมิใหผูประกอบการหลอกลวงผูบริโภค ท้ังผูบริโภคจะไดรับสินคาและ
บริการตรงตามความตองการ ซ่ึงสิทธินี้จะเกี่ยวกับสิทธิท่ีไดรับความปลอดภัย 
   4)  สิทธิท่ีจะไดรับฟง (The Right of be Heard) สิทธิขอนี้กลาวถึงการที่ผูบริโภคที่จะ
ถูกละเมิดสิทธิขางตนสามารถเรียกรองสิทธิของตนท่ีจะไดรับความปลอดภัย 
   ผลจากคําปราศรัยของประธานาธิบดีเคนเนดี้ทําใหประเทศท่ีพัฒนาแลวไดออก
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection Law) เพื่อรับรองและคุมครองสิทธิ
ของผูบริโภค  หลายประเทศไดรวมตัวจัดตั้ งสหพันธ คุมครองผูบริโภคสากล  (Consumer 
International) หรือช่ือเดิมคือ International Organization of Consumer Unions (IOCU) สหพันธได
ผลักดันสิทธิของผูบริโภคสากลจนเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป ท้ังนี้ สิทธิของผูบริโภคสากลของ IOCU 
มีสาระสําคัญคือ10 
   1)  สิทธิท่ีจะไดรับสินคาและบริการท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต ไดแกอาหารเคร่ืองนุงหม 
ท่ีพักอาศัย การศึกษา สุขภาพ 
   2)  สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองจากการโฆษณาสินคาและบริการท่ีเปนอันตราย 
   3)  สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคาและบริการท่ีพอใจในราคาและมีการประกันคุณภาพ                
   4)  สิทธิท่ีจะไดรับทราบขอเท็จจริงและขอมูลในการตัดสินใจ 
   5)  สิทธิท่ีจะไดคาชดเชยในกรณีถูกหลอกลวงใหรับสินคาหรือบริการท่ีไมมีคุณภาพ 
   6)  สิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนผูบริโภคเพื่อไดรับประโยชนท่ีพึงได
ในการตั้งเกณฑและการบริการจัดการตามนโยบายของรัฐ 
   7)  สิทธิท่ีจะดํารงชีวิตและกิจการอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี 
   8)  สิทธิท่ีจะไดมาซ่ึงความรูและไหวพริบอันจําเปนตอการเปนผูบริโภคท่ีรอบรู 
      
                                                 
                 10  แหลงเดิม. 
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 2.2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
  การคุมครองผูบริโภคเกิดข้ึนมาจากสมมติฐานภายใตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีวา              
ผูประกอบธุรกิจและผูบริโภคตางฝายตางมีฐานะทางเศรษฐกิจและอํานาจตอรองท่ีไมเทาเทียมกัน 
(Unequal Bargaining Power) จึงมีการสรางมาตรการปองกันและเยียวยาความเสียหายท่ีผูบริโภค
ไดรับ ซ่ึงมาตรการเหลานี้มีการนําเอาทฤษฎีกฎหมายมาใชหลายทฤษฎี ไดแก การไมใหความสําคัญ
กับหลักความศักดิ์สิทธิแหงการแสดงเจตนา (Autonomy of Will) หรือเสรีภาพในการทําสัญญา
(Freedom of Contract) หรือความรับผิดเฉพาะคูสัญญา (Privity of Contract) ดวยเหตุท่ีทฤษฎี
ดังกลาวเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีมีอํานาจตอรองเทาเทียมกัน และมีระบบการคาท่ีแขงขัน
คอนขางสมบูรณ นอกจากนี้ยังมีการนําเอาทฤษฎีความรับผิดโดยเด็ดขาด  (Strict Liability)                
ทางละเมิดมาใชและไดรับการยอมรับมากข้ึน สําหรับความเสียหายเกิดจากผลิตภัณฑท่ีมีการผลิต             
ท่ีสลับซับซอนเพราะผูใชไมอาจพิสูจนถึงเหตุแหงความเสียหายไดวา เปนความผิดพลาดของผูใด 
เหตุผลสําคัญท่ีมีการนําเอาทฤษฎีความรับผิดเด็ดขาดทางละเมิดมาปรับใชกับกรณีการชดใชเยียวยา
ความเสียหายท่ีเกิดจากการบริโภค คือเร่ืองภาระการพิสูจนนั้นเอง11 
               ดังนั้น การคุมครองผูบริโภคจึงตกอยูภายใตแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายหลาย
ทฤษฎีไมวาจะเปนทฤษฎีหลักความรับผิดทางสัญญา หลักความรับผิดในทางละเมิด เปนตน                
ซ่ึงสามารถพิจารณารายละเอียดไดดังนี้ 
  2.2.2.1   ทฤษฎีความรับผิดทางสัญญา (Contractual Liability Theory) 
                     การทําสัญญาแตเดิมนั้น เราถือกันวาคูสัญญามีเสรีภาพที่จะตกลงทําสัญญากัน
อยางใดก็ได แตปจจุบันเร่ิมมีกฎเกณฑขอบังคับตางๆ ท่ีกฎหมายกําหนดข้ึนเพื่อใหสัญญาบางชนิด
ตองปฏิบัติตาม ดังนั้นการทําสัญญาจึงมีหลักหรือทฤษฎีท่ีสําคัญอยู 3 ประการ จึงมีความจําเปนท่ี
จะตองพิจารณาถึงแนวคิดทฤษฎีดังกลาวในฐานะท่ีเปนหลักกฎหมายท่ัวไปที่สําคัญและมีอิทธิพล
ตอการทําสัญญา ซ่ึงไดแกหลักดังตอไปนี้ 
    1) ทฤษฎีหลักความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนา (Principle of Autonomy of Will) 
                           หลักความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนานี้เปนทฤษฎีท่ีนักปรัชญากฎหมาย
สมัยคริสตศตวรรษท่ี 18 ใหการสนับสนุน โดยอาศัยความเปนเหตุเปนผลทางนิติปรัชญาวาดวย              
นิติสัมพันธทางหนี้ ซ่ึงต้ังอยูบนรากฐานของ “เจตนา” ของบุคคลถือวา “เจตนาของเอกชนมีคา

เหนือกวาสังคม” (La prinante′ de Individu sur la Socie′te′) เปนพื้นฐานกอใหเกิดสิทธิและหนาท่ี

                                                 
11  วิชัย  ธัญญพาณิชย.  (2539).  ปญหาการชดใชเยียวยาความเสียหายแกผูบริโภคตามพระราชบัญญัติ

คุมครองผูบริโภค.  หนา 11-13. 
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ทางสัญญาท่ีตองเกิดจากเจตนาท่ีจะเขาทําสัญญาระหวางกัน อยางแทจริงและตองผูกพันตามเจตนา
ของตนเอง ตามหลักความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนา มีทฤษฎีท่ีเกี่ยวของอยู 2 ทฤษฎี คือ 
                         (1) ทฤษฎีเจตนา (Will Theory) ถือเอาเจตนาภายใน กลาวคือ การกอใหเกิด
และผลของสัญญาข้ึนอยูกับเจตนาท่ีคูสัญญามีอยูโดยแทจริงภายใน มิใชเจตนาที่แสดงออกมา
ภายนอกเทานั้น ตามทฤษฎีนี้จะยอมรับหลักเร่ืองการแสดงออกซ่ึงเจตนา ในกรณีท่ีไมสามารถ
พิสูจนถึงเจตนาที่แทจริงไดเทานั้น เปนทฤษฎีท่ีมุงคุมครองผูแสดงเจตนา 
     (2) ทฤษฎีการแสดงเจตนา (Declaration Theory) ถือเอาเจตนาท่ีแสดงออก
มาภายนอก เนื่องจากไมมีผูใดสามารถลวงรูเจตนาภายในของผูแสดงเจตนาได โดยสัญญาถูก
พิจารณาวาเปนขอเท็จจริงทางสังคมซ่ึงตองใหความม่ันคงท่ีดีท่ีสุดแกบุคคลที่รูหรือเห็นไดเฉพาะ             
ท่ีแสดงออกมาเทานั้น เปนทฤษฎีท่ีมุงคุมครองบุคคลภายนอกผูรับการแสดงเจตนา12 
     สมัยคริสตศตวรรษท่ี 18 นักปรัชญากฎหมายมีความประสงคท่ีจะใหบุคคลมี
เสรีภาพ หลุดพนจากขอบังคับทางสังคม รวมท้ังขอบังคับตางๆ ท่ีกฎหมายกําหนดไวโดยตองการที่
จะใหกฎขอบังคับเปนเร่ืองของขอยกเวนเทานั้น ซ่ึงหลักความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนาน้ีมี
สมมติฐานวา “บุคคลทุกคนมีอํานาจตอรองท่ีเทาเทียมกันตามกฎหมาย ทุกคนรูถึงฐานะความ
ไดเปรียบเสียเปรียบของตน”13 กลาวคือ โดยหลักแลวบุคคลทุกคนจะตองมีเสรีภาพเวนแตบางเร่ือง
ท่ีเห็นสมควร จึงจะมีการวางขอบังคับจํากัดเสรีภาพไว และยังมีความเห็นตอไปวา เสรีภาพของ
บุคคลนี้จะถูกจํากัดลงไดก็แตโดยความสมัครใจของตนเองเทานั้น เพราะกฎเกณฑท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใช
แกสัญญาคงไมมีอะไรท่ีดีไปกวากฎเกณฑท่ีคูสัญญาท่ีมีความเทาเทียมกันเปนผูตกลงกัน โดยถือวา
กฎเกณฑท่ีตกลงกันไวนั้นเปนกฎหมายอันหนึ่งท่ีคูสัญญาเจตนาจะใหมีผลใชบังคับแกกรณีของตน
โดยเฉพาะ  จึงนาจะเปนกฎเกณฑ ท่ีจะทําให เกิดความยุติธรรมกับเอกชนเปนอยางมาก                       
จากแนวความคิดนี้จึงนําไปสู “หลักเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนา” กลาวคือใหคูกรณีมี
เสรีภาพอยางเต็มท่ีในการทําสัญญา รัฐจะไมบัญญัติกฎหมายมาบังคับการทําสัญญาของเอกชน 
(State Non Intervention) โดยปลอยใหเอกชนสามารถวางกฎเกณฑใชบังคับแกสัญญาของตน               
ตามลําพัง (Mutual Agreement) กฎหมายจะเขาแทรกแซงก็แตเฉพาะกรณีท่ีเห็นสมควรเปนพิเศษ
เทานั้น นอกจากนั้น “ความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนา” ยอมหมายความวา เจตนาเอกชนมีคา
เหนือกวาสังคม หรืออีกนัยหนึ่ง การแสดงเจตนาของเอกชนก็เปนตัวกอใหเกิดหนี้ข้ึน หนี้มิไดเกิด
จากอํานาจภายนอกอ่ืนใด 

                                                 
12  อรนุช  อาชาทองสุข.  (2536).  การควบคุมและแกไขปญหาขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม.  หนา 5. 
13  แหลงเดิม.  
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     เชนนั้นจึงสามารถสรุปไดวา หลักเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนา
เปนเคร่ืองมือในการกอใหเกิดสัญญาท่ีมีผลบังคับระหวางคูสัญญา โดยการแสดงเจตนาของคูสัญญา
เอง ท้ังนี้เพราะกฎหมายท่ีมีอยูอาจไมเพียงพอและไมเหมาะสมในอันท่ีจะปรับกับปญหาหลายกรณี
ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอีกวา ควรจะปลอยใหเอกชนมีความคิดริเร่ิม               
ในการกําหนดสิทธิและบังคับตามสิทธิของพวกเขา หลักเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนา
เปนทฤษฎีท่ีพบอยูในระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) มากกวาระบบจารีตประเพณี (Common 
Law) ระบบประมวลกฎหมายยอมรับทฤษฎีเร่ืองความยินยอมในสัญญาดังจะเห็นไดจากภาษิต
กฎหมายท่ีวา “สัญญาท่ีมีผลสมบูรณยอมมีผลบังคับ” หรือ “สัญญาตองเปนสัญญา” (Pacta Sunt 
Servanda) ความเห็นนี้ตรงกับหลักกฎหมายท่ีวา “สัญญาจะกอใหเกิดหนี้ทางกฎหมายไดตองมาจาก
ความยินยอมของคูกรณี และกฎหมายก็มีหนาท่ีในอันท่ีจะบังคับใหเปนไปตามเจตนาของคูกรณี” 
จึงอาจกลาวไดวา หลักดังกลาวขางตนนี้มีหลักเกณฑวา “บุคคลตองมีอิสระในการทําสัญญาตามท่ี
เขาตองการโดยปราศจากการแทรกแซง”14 
    2) ทฤษฎีหลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Principle of Freedom of Contract) 
      หลักเสรีภาพในการทําสัญญาเปนพื้นฐานของหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา 
ท่ีใชกันแพรหลายอยูท่ัวไป และมีความเกี่ยวพันกับสวนตางๆ ของนิติกรรมสัญญา ไมวาจะเปนเร่ือง
ของคูสัญญา วัตถุประสงคของสัญญา หรือแบบของสัญญา และตามท่ีกลาวมาแลววา “หลักเร่ือง
ความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนา” เปนหลักกฎหมายซ่ึงใหความเปนอิสระแกบุคคลในการท่ีจะ
ทําสัญญาตามท่ีเขาตองการ สวนหลักเกณฑเร่ืองเสรีภาพในการทําสัญญาถือเปนเพียงนโยบายทาง
กฎหมาย (Legal Policy) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงเสรีภาพของบุคคลท่ีจะเปล่ียนแปลงสิทธิของเขาได
ตามท่ีตองการ และเปนหลักท่ีใหเสรีภาพอยางสมบูรณแกคูสัญญาในการท่ีจะกําหนดชนิดแบบ และ
เนื้อหาของสัญญาและขณะเดียวกันก็เปนการจํากัดขอบเขตการแทรกแซงของรัฐในการทําสัญญา
ของคูกรณีใหอยูในวงท่ีจํากัดท่ีสุด15 
        ความหมายของหลักเสรีภาพในการทําสัญญา มีอยู 2 ความหมาย คือ 

 (1)  หลักเสรีภาพในการทําสัญญาในความหมายเดิม 
        ความหมายของหลักเสรีภาพในการทําสัญญาตามความหมายเดิมเกิดข้ึน
ชวงตนศตวรรษท่ี 18 ซ่ึงเกิดจากหลักทฤษฎีอรรถประโยชนของเบนธัม (Bentham) และมิล (Mill) 
นักปรัชญาเสรีนิยม “สํานักอรรถประโยชน” (Utilitarian School) สํานักความคิดนี้มีความเช่ือวา
รากฐานของกฎหมายคือศีลธรรม คือการสรางประโยชนสูงสุดแกบุคคลจํานวนมากที่สุด (Greatest 
                                                 

14  ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  (2535) .  กฎหมายวาดัวยสัญญา.  หนา 81-82. 
15  แหลงเดิม.  
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happiness of the greatest number) จึงไดมีการประยุกตหลักอรรถประโยชนในกฎหมายแพงและ
พาณิชย โดยถือวาเสรีภาพทางสัญญาพาณิชยเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความสุขมากที่สุดแก
เอกชน ทําใหเกิดความจําเปนท่ีตองใหหลักประกันแกเสรีภาพในการทําสัญญา16 นอกจากนี้หลัก
เสรีภาพในการทําสัญญายังเกิดจากหลักปรัชญากฎหมายเร่ืองปจเจกชนนิยม (Individualism)               
ท่ีถือวาเจตนามีความศักดิ์สิทธ์ิและเปนพื้นฐานของเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย และเม่ือ
ผสมผสานเขากับแนวความคิดเร่ืองเสรีภาพในการทําสัญญาของลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ 
(Liberalism) ท่ีเนนถึงความสําคัญของการแขงขันระหวางเอกชนโดยเสรี (Free Competition) 
เสรีภาพในการประกอบกิจการคาและการทําสัญญาทางการคา (Laissez-faire) ทําใหหลักเสรีภาพ
ในการทําสัญญากลายเปนทฤษฎีหลักซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
      หลักเสรีภาพในการทําสัญญาถือหลักวา “ตัวกอใหเกิดหนี้ในเร่ือง
เกี่ยวกับสัญญาคือ ความสมัครใจ หรือเจตนา” เนื่องจากวาบุคคลทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะทําสัญญา
ผูกพันตนหรือไมก็ได แลวแตความสมัครใจของบุคคลน้ัน มิไดเกิดข้ึนโดยอํานาจภายนอกอ่ืนใด 
(อํานาจกฎหมาย) สัญญามิไดมีสภาพบังคับโดยอํานาจแหงกฎหมาย กฎหมายเปนเพียงผูกําหนด
บทลงโทษในกรณีท่ีมีการไมปฏิบัติตามหนี้นั้นเทานั้น 
        ซ่ึงหลักเสรีภาพการทําสัญญาในความหมายเดิมนี้ มีนักวิชาการ คือ 
Wilson ไดใหความหมายไว 2 ประการ17 คือ 
        ก.  เสรีภาพในการทําสัญญา หมายความถึง เสรีภาพในการกอใหเกิด
สัญญา (Formation of Contract) ซ่ึงการใหความหมายเพียงเทานี้ไมอาจครอบคลุมถึงหลักนี้ได
ท้ังหมด จึงมีนักวิชาการอีกทานหนึ่ง คือ Prof Tambunino นักนิติศาสตรชาวอิตาลีใหความหมาย
เพิ่มเติมวา “เสรีภาพในการทําสัญญา หมายถึง เสรีภาพในการกอใหเกิดข้ึน ดําเนินตอไป หรือระงับ
กระบวนการในการกอใหเกิดสัญญา” หมายถึง ความเปนไปไดท่ีจะบอกถอนคําเสนอ หรือคําสนอง
ในกรณีท่ีสัญญายังไมเกิดข้ึน เปนเสรีภาพท่ีปราศจากบทลงโทษโดยตรง เพราะความไมสุจริตใน
การเจรจาหรือการคุมครองความไวเนื้อเช่ือใจของอีกฝาย ไมเคยนํามาซ่ึงความสําเร็จของสัญญาเลย 
เสรีภาพในการกอใหเกิดสัญญาน้ัน มีอยูในชวงของการทําการเจรจา การทําคําเช้ือเชิญ หรือการทํา
คําเสนอท่ีผูทํามีเสรีภาพท่ีจะเลือกทําสัญญากับใคร อยางไรก็ได 
             แตเม่ือสัญญาไดเกิดข้ึนแลวเสรีภาพของคูสัญญาก็จะส้ินสุดลงทันที 
เพราะนับแตวันท่ีสัญญาเกิดข้ึน โดยสมบูรณแลวจะกอใหเกิดหนี้ หรือนิติสัมพันธระหวางคูสัญญา 

                                                 
16  รองพล  เจริญพันธ.  (2530).  นิติปรัชญา.  หนา 102. 
17  ศนันทกรณ  โสตถิพันธุ  ข  (2549).  สรุปคําบรรยายชั้นปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย                

วิชากฎหมายแพงชั้นสูง (Advance Civil Law (อัดสําเนา).  ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2549. 
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และนับแตนั้นไปคูสัญญาจะมีแตเพียงหนี้ท่ีจะตองปฏิบัติตามสัญญาท่ีไดทําไวเทานั้น เสรีภาพจึง 
ไมมีอีกตอไป 
      ข. เสรีภาพในการทําสัญญา หมายความถึง การมีเสรีภาพท่ีจะไมถูก
แทรกแซงภายหลังจากท่ีสัญญาเกิดข้ึนแลว คือ เสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงจากรัฐตามทฤษฎี
ปจเจกชนนิยมอาจเปนเพราะรัฐไดรับรองเสรีภาพที่ปจเจกชนมีตั้งแตข้ันตอนกอนการเกิดสัญญา
แลว ดังนั้นเม่ือสัญญาเกิดข้ึนรัฐจะเขาไปแทรกแซงเพื่อใหส่ิงท่ีคูสัญญาไดกําหนดตกลงกันไวโดย
เสรีภาพเปล่ียนไปเปนประการอ่ืนไมได เพราะหากปลอยใหเปนเชนนั้นก็เทากับวาเสรีภาพของ
ปจเจกบุคคลถูกทําลาย  
     (2) หลักเสรีภาพในการทําสัญญาในความหมายใหม 
         เนื่องจากมีผูโตแยงท้ังตัวทฤษฎีและผลที่เกิดจากการใชหลักเสรีภาพใน
การทําสัญญา คือ ตัวทฤษฎีท่ีถือวาเสรีภาพในการแสดงเจตนาของบุคคลเปนเร่ืองท่ีสําคัญท่ีสุดนั้น 
อาจถูกโตแยงไดหลายประการ กลาวคือ มนุษยเพื่อท่ีจะอยูในสังคมก็ตองมีหนาท่ีบางประการ                  
ตอสังคมน้ันซ่ึงหนาท่ีท่ีถูกกําหนดจากภายนอกจะมาจํากัดเสรีภาพของมนุษยไว นอกจากนั้นชีวิต
ในสังคมยังประกอบไปดวยความสัมพันธหลายอยางท่ีไมสามารถปลอยใหตกอยูภายใตอิสรเสรี
ภาพของมนุษยได ความสัมพันธดังกลาว ไดแก ความสัมพันธทางครอบครัว กรรมสิทธ์ิใน
ทรัพยสิน และเร่ืองท่ีเกี่ยวกับมรดก เปนตน เร่ืองเหลานี้สังคมหรือรัฐตองยื่นมือเขามาควบคุม
เสรีภาพในการทําสัญญาของมนุษย จะปลอยใหเอกชนทําสัญญากันตามความสมัครใจไมได 
      นอกจากนี้สภาพบังคับแหงหนี้ ท่ี เกิดจากสัญญานั้นจะไมมีผลเลย              
ถากฎหมายไมยอมรับบังคับให กลาวคือ เจตนาของมนุษยมิใชส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีจะกอใหเกิดหนี้                    
ท่ีมีสภาพบังคับหากแตเปนเร่ืองท่ีกฎหมายยอมรับบังคับให และหลักเสรีภาพในการทําสัญญาไมใช
หลักกฎหมายท่ีสอดคลองกับกฎหมายธรรมชาติ ( Natural Law) เพราะแมแตลัทธิเสรีนิยมเศรษฐกิจ
ท่ีสนับสนุนการคาแบบเสรีก็เร่ิมมีการปฏิเสธหลักการคาเสรี เนื่องจากชวงศตวรรษที่ 20 สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ไดขยายตัวไปมาก การปลอยใหการแขงขันโดยเสรีดําเนินไปไดโดยอิสระ
เปนไปตามอุปสงคและอุปทานของกลไกตลาด (Demand and Supply) จะทําใหเกิดการแขงขันทาง
การคาอยางไมเปนธรรม และเม่ือการปลอยใหเกิดการแขงขันโดยเสรีเกินขอบเขตก็จะกอใหเกิดการ
ผูกขาดทางการคา (Monopoly) และเกิดระบบนายทุนซ่ึงเปนผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจในสังคม 
         ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะมีกลไกทางกฎหมายมาควบคุมและจํากัด
ขอบเขตการแสวงหาประโยชนจากหลักเสรีภาพในการทําสัญญา ท้ังนี้เพื่อใหมีความเทาเทียมกันให
มากท่ีสุดจึงเกิดแนวความคิดในการจํากัดเสรีภาพในการทํานิติกรรมสัญญา โดยแนวความคิด
ดังกลาวเรียกวา “ขอจํากัดเสรีภาพในการทํานิติกรรมสัญญา” (Restrain to Freedom of Contract) ซ่ึง
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แนวความคิดนี้เห็นวา “หลักเสรีภาพในการทําสัญญาน้ัน หาใชหลักท่ีถูกตองเสมอไปทุกกรณีไม 
เนื่องจากประสบการณท่ีผานมาช้ีใหเห็นวา หากปลอยใหหลักเสรีภาพในการทําสัญญา คงอยูตอไป
แลวหลักการดังกลาวอาจนํามาซ่ึงความไมเปนธรรมในสังคม” ดังนั้นหลักเสรีภาพในการทําสัญญา
ในความหมายเดิมจึงไมอาจนํามาใชได การปฏิเสธหลักเสรีภาพในการทําสัญญาตามความหมายเดิม 
จึงเปนเร่ืองท่ีกฎหมายตระหนักถึงอํานาจตอรองของคูสัญญาท่ีมีความไมเทาเทียมกัน และผลของ
การจํากัดความรับผิดตามกฎหมายของฝายผูประกอบการหรือคูสัญญาฝายท่ีมีอํานาจเหนือกวา 
         ดังนั้นหลักเสรีภาพในการทําสัญญาในความหมายใหม จึงหมายความวา 
“เสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract) จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือคูสัญญามีลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเทาเทียมกัน คือมิไดเฉพาะสังคมท่ีมีเสรีภาพและความเสมอภาคอยางแทจริง” 
        3) ทฤษฎีทางสังคมในการทําสัญญาหรือสังคมพิทักษ (Paternalism) 
     ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีของผูโตแยงหลักความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนา
ผูสนับสนุนทฤษฎีนี้ คือ Saleilles ตามทฤษฎีนี้มุงความสําคัญของสังคมเหนือเจตนาของบุคคล 
     เนื่องจากหลักความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนาถือเอาเจตนาของคูสัญญา
เปนสําคัญ เจตนาของคูสัญญาน้ัน คือ เจตนาท่ีแทจริงท่ีตกลงผูกพันกอใหเกิดหนี้ระหวางกันข้ึน          
แตตามทฤษฎีทางสังคม ถือวาหนี้หรือการท่ีสัญญามีผลบังคับได เกิดจากอํานาจภายนอก กลาวคือ 
การแสดงเจตนาของบุคคลนั้นเปนเพียงกอใหเกิด “ขอเท็จจริงอันหนึ่ง” ท่ีสังคมบังคับใหเกิดผล
ผูกพันเชนเดียวกับการกระทําอ่ืนๆ ของบุคคล ดังนั้น เม่ือบุคคลไดแสดงเจตนาออกมาจนเกิด
ขอเท็จจริงอันใดอันหนึ่งข้ึนมาแลว บุคคลนั้นก็ยอมถูกผูกพันโดยอํานาจแหงสังคมตามขอเท็จจริงท่ี
แสดงออกมาน้ัน แมวาจะไมตรงกับเจตนาท่ีแทจริงก็ตาม 
    จากแนวความคิดเชนนี้ Saleilles จึงตองการใหศาลเขามาเกี่ยวของกับการแสดง
เจตนาในการทําสัญญา โดยใหศาลเปนผูวินิจฉัยเจตนาและช้ีถึงขอบขายแหงหนี้ท่ีเกิดจากการทํา
สัญญานั้นๆ เม่ือหลักความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนาเร่ิมเส่ือมถอยลง โดยมีแนวโนมทางสังคม
มากยิ่งข้ึน การทําสัญญาจึงไมไดข้ึนอยูกับเสรีภาพของคูสัญญาเหมือนแตเดิม แตคูสัญญาตองเคารพ
กฎเกณฑศาลรวมท้ังกฎหมายท่ีรัฐบัญญัติข้ึน จึงมีผูกลาววา สัญญาชนิดท่ีกฎหมายเขาแทรกแซงนี้ 
เปน “สัญญานํา” หรือ “สัญญาบังคับ”18 การที่สังคมเขามาแทรกแซงเสรีภาพในการทําสัญญาของ
บุคคลก็เพื่อท่ีจะรักษาไว ซ่ึงผลประโยชนสวนรวมและความเปนธรรมในสังคม โดยอาศัย
แนวความคิดปรัชญาสังคมพิทักษ (Paternalism) ซ่ึงมีแนวความคิดวา รัฐเปนเสมือนบิดา ประชาชน
เปนเสมือนบุตรในความปกครอง รัฐหรือสังคมจึงสามารถออกกฎหมายมาปกปองหรือพิทักษ
บุคคลซ่ึงเปนสมาชิกในสังคมได แมกฎหมายดังกลาวจะมีผลกระทบตอเสรีภาพสวนบุคคลก็ตาม 
                                                 

18  สุธาบดี  สัตตบุศย.  (ม.ป.ป.).  คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยเปรียบเทียบ 1.  หนา 5. 
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    แนวความคิดสังคมพิทักษนี้ไดแพรขยายเขามาในกฎหมายแพง ดวยเหตุวา 
สภาพสังคมปจจุบัน บุคคลผูท่ีมีฐานะดอยกวาในทางเศรษฐกิจ ไมอาจเปนผูดูแลรักษาผลประโยชน
ของตนไดอยางเต็มท่ี องคกรของรัฐในรูปของศาลยุติธรรมจึงตองยื่นมือเขาไปคุมครองสมาชิก           
ของสังคม โดยการปฏิเสธที่จะบังคับสัญญาซ่ึงศาลหรือผูพิพากษาเห็นวาไมเปนธรรม โดยมี
วัตถุประสงค คือ การกอใหเกิดความเปนธรรม ซ่ึงการจะกอใหเกิดความเปนธรรมไดนี้ ตองให                
ผูพิพากษามีดุลยพินิจอยางกวางขวางในการพิจารณาวาสัญญาใดเปนธรรมหรือไมและควรจะบังคับ
อยางไร19 
            2.2.2.2 ทฤษฎีความรับผิดทางละเมิด 
                        เนื่องจากหลักความรับผิดทางละเมิดของกฎหมายลักษณะละเมิดเดิมไมอาจให
ความคุมครองแกผูบริโภคไดอยางเต็มท่ีไมวาจะเปนการฟองรองผูผลิตท่ีทําหนาท่ีนําทรัพยากรมา
ทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือผลิตสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค หรือปญหา
เร่ืองภาระการพิสูจน (Burden of Proof) โดยหลักความรับผิดทางละเมิดแตเดิมเปนการนําเอาหลัก
ความสัมพันธทางสัญญา (Privity of Contract) และหลักความผิดท่ีอยูบนพื้นฐานความผิด (Liability 
base on Fault) มาใชในการพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน จึงมีผลเปนการคุมครองผูประกอบ
ธุรกิจมากกวาการคุมครองผูบริโภคซ่ึงไดรับความเสียหาย ท้ังนี้เพราะทัศนะคติของสังคมใน
ศตวรรษท่ี 19 เห็นวาเปนการเพิ่มภาระแกผูประกอบธุรกิจมากเกินไป ซ่ึงหลักการนี้ไดรับการยึดถือ
มากกวาคร่ึงศตวรรษ ตอมาจากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของระบบการผลิตและการจําหนาย
สินคา ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีผูบริโภคไมอาจตรวจสอบสินคากอนซ้ือได ทําให
ผูบริโภคอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบ ทัศนคติของสังคมจึงเปล่ียนแปลงไป โดยกําหนดใหผูผลิตหรือ
แมแตผูขายปลีกมีหนาท่ีตองรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดกับผูบริโภคคนสุดทาย (Ultirnate 
Consurner) ดวย เหตุผลเพราะผูผลิตเปนผูท่ีเกี่ยวของกับสินคาโดยตรงเม่ือสินคาตกไปอยูในมือของ
ผูซ้ือและเกิดอันตรายข้ึน การไมมีนิติสัมพันธกับผูซ้ือ ไมใชเหตุผลท่ีจะยกเปนขอแกตัวใหหลุดพน
ความรับผิดได 
      ความรับผิดทางละเมิดเปนเร่ืองของการใชสิทธิของเอกชนท่ีมีตอกัน โดยการให
สิทธิแกผูท่ีไดรับความเสียหายบังคับสิทธิแกผูท่ีกอใหเกิดความเสียหาย หรือการไดรับผลกระทบ
กระเทือนถึงสิทธิท่ีมีอยูจากการกระทําของบุคคลอ่ืน หรือกลาวไดวาเปนการกระทําโดยการลวง
สิทธิผิดหนาท่ี กลาวคือ บุคคลทุกคนนั้นยอมมีสิทธิเสรีภาพตางๆ และยอมท่ีจะไมใหผูใดมากระทํา
ละเมิดตอตนเอง และหากมีผูใดมากระทําละเมิดดังกลาว ผูเสียหายยอมมีสิทธิเรียกรอง ใหผูกระทํา
ตองชดใชคาสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดนั้น โดยเร่ืองของละเมิดนั้นกฎหมายมุงท่ีจะ
                                                 

19  อรนุช  อาชาทองสุข.  (2536).  การควบคุมและแกปญหาขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม.  หนา 18. 
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เยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนโดย ใหผูเสียหายกลับคืนสูฐานะเดิมหรือใกลเคียงฐานะเดิมมากท่ีสุด 
ซ่ึงเปนการมุงไปที่กองทรัพยสินของผูกระทําผิดมากกวาตัวผูกระทําผิด จึงแตกตางจากกฎหมาย
อาญาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อลงโทษตัวผูกระทําผิด ดังนั้นกฎหมายของประเทศตางๆ จึงไดมีการ
บัญญัติใหเร่ืองของละเมิดเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย และมีสิทธิท่ีจะไดรับการชดใชเยียวยา                
คาสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดท่ีมีข้ึน 
    เนื่องจากความรับผิดทางละเมิดมีหลักเกณฑอยู 3 ประการ คือ 1) ตองมีความ
เสียหายเรียกวา Damage กับ 2) ตองมีความผิด เรียกวา Faute หรือ Fault ท้ัง 3) ตองใหความเสียหาย
นั้นเนื่องมาจากความผิดดวย คือตองมีความสัมพันธแหงเหตุและผลระหวางการกระทําผิดกับความ

เสียหายนั้น (Relation de cause a′  effet entre la faute et le Pre′judice)20 

    ดังนั้น กฎหมายลักษณะละเมิดปจจุบันไดกําหนดพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด
เปนทฤษฎีความรับผิดท่ีสําคัญ สามารถแบงไดดังนี้  คือ 
          1) ทฤษฎีรับภัย (Theory of Risk) หรือทฤษฎีความรับผิดโดยเครงครัด (Theory 
of Strict Liability) หรือ ทฤษฎีวาดวยความรับผิดเด็ดขาด (Theory of Absolute Liability)  
                            หากพิจารณาถึงหลักเกณฑความรับผิดตั้งแตแรกเร่ิมแลว จะเห็นไดวา              
หลักความรับผิดเด็ดขาดไมใชความคิดใหมแตอยางใด เพราะกฎหมายละเมิดในตอนเร่ิมแรก                
ไมไดเกี่ยวของกับความรับผิดทางศีลธรรม (Moral Responsibility) หรือเร่ืองความผิด (Fault) ของ
ผูกระทําความผิด แตกฎหมายละเมิดเปนเร่ืองการรักษาความสงบระหวางปจเจกชน โดยหาทางขจัด
ปญหาเร่ืองการแกแคนสวนตัว และถึงแมวาการพิจารณาคดีละเมิดของผูพิพากษาจะใชความรูสึก
ทางศีลธรรมก็ตาม แตส่ิงนี้ไมใชส่ิงสําคัญเพราะมีหลักอยูวา “บุคคลผูทําใหมีความเสียหายเกิดข้ึน
จะตองจายคาสินไหมทดแทน” ดังนั้น บุคคลที่ทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหายโดยไมเจตนาหรือไม
ประมาทเลินเลอก็ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทน จึงอาจกลาวไดวาหลักความรับผิดโดยเด็ดขาด
เปนหลักท่ีเคยมีปรากฏมากอนแลว และตอมาไดถูกหลักความรับผิดโดยมีความผิดเขาแทนท่ี           
และต้ังแตตน 
       ศตวรรษที่ 19 เปนตนมาก็ไดมีการนําหลักความรับผิดโดยเด็ดขาดมาใชใหม
อีกคร้ัง21 แตไมไดรับการยอมรับเนื่องมาจากเหตุผลท่ีวา ทฤษฎีรับภัยหรือหลักความรับผิด               

                                                 
20  จิ๊ด  เศรษฐบุตร.  (2539).  หลักกฎหมายแพงลักษณะละเมิด.  หนา 69. 
21  ภัทรศักด์ิ  วรรณแสง.  (2529).  ความรับผิดในความเสียหายซึ่งเกิดจากยานพาหนะอันเดินดวยกําลัง

เคร่ืองจักรกล.  หนา 24. 
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โดยเด็ดขาดสกัดกั้นความเจริญกาวหนาของมนุษย เพราะมนุษยตองเคล่ือนไหว ตองประกอบ
กิจการ ถาถือวามนุษยตองรับผิดภัยพิบัติทุกกรณีท่ีตนมีสวนเกี่ยวของก็จะไมมีผูใดกลาคิดทําอะไร22 

       ทฤษฎีรับภัยนี้กลับฟนข้ึนมาใหมเม่ือปลายศตวรรษท่ี 19 ถึงตนศตวรรษท่ี 20 
เนื่องจากสมัยนั้นมีความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยีมากข้ึน ซ่ึงทําใหเห็นไดชัดวาความ
เสียหายอันเกิดจากกิจกรรมหรือวิถีทางแหงการดํารงชีวิตของมนุษยไมไดเกิดจากความผิดแทๆ ของ
มนุษยเสมอไป โดยมีการเรียกช่ือตางๆ ไมวาจะเปนความรับผิดเด็ดขาดทางละเมิด หรือ No Fault 
Liability หรือ Liability without Fault หรือบางกรณีใชคําวา Absolute Liability ซ่ึงพัฒนาแนวคิดไป
ถึงขนาดไมพิจารณาเหตุแหงความเสียหายเพียงแตมีความเสียหายเกิดข้ึนก็สามารถใหมีการชดใชได23 
     ความเห็นท่ีเปนบอเกิดของทฤษฎีรับภัยมีอยู 2 ความเห็น คือ ความเห็นทาง
ปรัชญาและความเห็นทางการเมือง โดยความเห็นทางปรัชญาเห็นวากฎหมายอาญา การคนหา
ผูกระทําผิดไมจําเปนตองพิจารณาถึงเจตนาภายใน คงพิจารณาแตเพียงกรรมหรือการกระทําเทานั้น
วาทําความเสียหายแกชุมชนหรือไม เพราะไมวากรณีใดๆ เพื่อวินิจฉัยถึงสภาพความในใจ (เจตนา) 
ของผูตองหาแลวจะเห็นวากรรมหรือการกระทํานั้นมีสวนของเจตนามุงราย ดังนั้นการท่ีนําเอา
เจตนามาวินิจฉัยจะทําใหเกิดความรับผิดทางอาญาไดยาก ทําใหไมสามารถคุมครองความปลอดภัย
ของชุมชนได 
     สําหรับความเห็นทางการเ มือง  ในอดีตความคิดของลัทธิ เสรีนิยม                     
ทางเศรษฐกิจ (Liberalism) ท่ีสนับสนุนเสรีภาพของมนุษยมีอิทธิพลอยางมากตอการออกกฎหมาย
ของรัฐตางๆ โดยรัฐจะไมเขามาแทรกแซงกิจกรรมท่ีปจเจกบุคคลทําข้ึน ตอมาในชวงปลายศตวรรษ                
ท่ี 19 ไดมีแนวความคิดทางสังคมของลัทธิการเขาแทรกแซง (Interventionism) โดยรัฐตองเขามา
ชวยเหลือผูท่ีมีอํานาจนอยกวาเพื่อปองกันผลประโยชนใหแกเขา 
     แนวความคิดตามทฤษฎีนี้ มุงเนนคุมครองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของบุคคล ไมใหไดรับความเสียหาย โดยไมไดคํานึงถึงองคประกอบภายในดานจิตใจ   
ของผูซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายวา กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอขาดความระมัดระวัง                 
แตอยางใด เม่ือมีผูเสียหายตองมีผูชดใชความเสียหาย24 โดยถือหลักวา “ผูใดกอใหเกิดความเสียหาย
ผูนั้นตองจาย” (He who breaks must pay.) ท้ังนี้เพราะแนวคิดตามทฤษฎีนี้ถือวา หลักเกณฑแหง
ความรับผิดทางละเมิดไมจําเปนท่ีผูทําละเมิดตองกระทําความผิดดวย เม่ือความเสียหายเกิดข้ึนและ 

                                                 
22  สุษม ศุภนิตต  ข  (2546).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด.                           

หนา 143-144. 
23  แหลงเดิม.   
24  แหลงเดิม.   
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รูวาผูใดเปนผูทําหรือผูกอแลว ก็ควรถือวาผูนั้นเปนผูทําละเมิดไมวาการกระทําท่ีกอความเสียหาย
นั้นจะผิดหรือถูก เพราะถือวามนุษยเราเม่ือไดกระทําการใดๆ ข้ึนแลว ยอมเปนการเส่ียงภัยอยาง
หนึ่ง คือ อาจมีผลดีก็ไดผลรายก็ได ผูกระทําจะตองรับผลแหงการเสี่ยงภัยนั้น ถามีภัยคือความ
เสียหายเกิดข้ึนเขาก็ตองรับเคราะห ตองรับความเสียหายนั้น ความเสียหายตองไปเปนภัยกับเขา25 
โดยเพียงพิเคราะหวาภัยนั้นเปนผลมาจากเหตุใดและเหตุนั้นใครเปนผูกอข้ึน ผูนั้นก็ตองรับผิดชอบ
ชดใชคาสินไหมทดแทน ซ่ึงทฤษฎีนี้ถือวาอาจมีความรับผิดไดแมไมมีความผิด (Liability without 
Fault) 
     เหตุผลท่ีผูสนับสนุนทฤษฎีรับภัยอางวาความรับผิดทางละเมิดไมควรมี
หลักเกณฑเกี่ยวกับความผิด มีอยู 2 ประการ คือ 
     (1) เหตุผลทางกฎหมาย  เนื่องจากผลแหงความรับผิดทางละเมิด  คือ                  
การบังคับใหชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายมิใชเปนการลงโทษเชนเดียวกับผลแหงความรับ
ผิดทางอาญา ฉะนั้นหลักเกณฑเร่ืองละเมิดจึงไมควรคํานึงถึงความผิด เชนเดียวกับหลักเกณฑทาง
อาญาเพียงแตเปนผูกอความเสียหายก็ควรถือวาเปนละเมิดแลว 
     (2) เหตุผลทางพฤติการณ ทฤษฎีรับภัยไดอางวาเม่ือเกิดความเสียหายข้ึน 
โดยหาตัวผูกระทําผิดไมได ไมเปนการสมควรที่จะใหผูเสียหายเปนผูรับบาปเคราะห โดยท่ีความ
เสียหายไมไดเกิดจากการกระทําของเขา ผูกอความเสียหายตางหากควรท่ีจะเปนผูรับเคราะห และ
การหาตัวผูตองรับภัยก็ไมยาก เพียงแตพิเคราะหวาภัยนั้นเปนผลเพราะเหตุใด และเหตุนั้นใครเปนผู
กอ ผูนั้นก็ตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทน แตการหาตัวผูกระทําความผิดจะตองพิเคราะหวาการ
กระทําใดเปนผิด ซ่ึงนับวาเปนเร่ืองยาก เพราะส่ิงใดผิดหรือไมผิดเปนปญหาที่เปล่ียนแปลงไป 
แลวแตละทองถ่ินและสมัย ตางกับการหาเหตุของความเสียหายซ่ึงยอมใชไดทุกทองถ่ินและทุกสมัย 
         จากการพิจารณาถึงหลักเกณฑความรับผิดเด็ดขาดในประเทศตางๆ            
พอสรุปลักษณะของความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) ไดดังนี้26 
              ก.  บุคคลผูจะตองรับผิด การท่ีบุคคลตองรับผิดก็เพราะสถานะของ
บุคคลนั้น คือสถานะท่ีเปนผูดูแล หรือเปนเจาของ เปนตน การพิจารณาวาบุคคลในสถานะใด
จะตองรับผิดนั้นข้ึนอยูกับวา ในสถานะน้ันเขาเปนผูกอใหเกิดความเส่ียงภัยข้ึนหรือไม หากสถานะ
นั้นถือวาเขาเองเปนผูกอใหเกิดภัย เขาก็ตองรับผิด เพราะความรับผิดเด็ดขาดน้ันข้ึนอยูกับวาความ
เสียหายควรเกิดข้ึนจากภัยของใคร ดวยเหตุนี้ บุคคลจึงตองรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เพราะ
เขาอยูในสถานะของผูกอภัย ไมใชวาความรับผิดของเขาเกิดข้ึนจากความผิดแตประการใด             
                                                 

25  จิ๊ด  เศรษฐบุตร.  เลมเดิม.  หนา 105. 
26

  ประสิทธิ์  จงวิชิต.  (2526).  การพิสูจนในคดีละเมิดโดยประมาทเลินเลอ.  หนา 3. 
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ความเสียหายเกิดข้ึนแมวาบุคคลท่ีเกี่ยวของจะไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว ซ่ึงหากใช
ความรับผิดโดยความผิดแลว ก็จะทําใหผูเสียหายไดรับบาปเคราะหโดยไมไดรับการทดแทนความ
เสียหาย 
      ข.  ทรัพยท่ีตองรับผิด กฎหมายของบางประเทศไดกําหนดถึงประเภท 
ชนิด และคุณสมบัติของส่ิงของเอาไว ท้ังนี้เพราะการกําหนดถึงลักษณะของส่ิงของดังกลาว            
ยอมเปนประโยชนตอการจํากัดขอบเขตไมใหมีการใชหลักความรับผิดเด็ดขาดกวางมากจนเกินไป 
เพราะมิฉะนั้นแลวจะกลายเปนวา หลักความรับผิดเด็ดขาดเปนหลักท่ัวไปของความรับผิดนั้นเอง 
ประโยชนอีกประการหนึ่งของการกําหนดลักษณะของส่ิงของก็เพื่อใหมีความชัดเจนในการตีความ  
                                         ค.  ขอยกเวนความรับผิด ถึงแมวาความรับผิดเด็ดขาดจะมีความหมายไป
ในทางท่ีวาเปนความรับผิดโดยไมมีขอยกเวนก็ตาม แตความจริงแลวไมเปนเชนนั้น ท้ังนี้เพราะ
กฎหมายไดกําหนดขอยกเวนความรับผิด โดยเด็ดขาดไว ซ่ึงขอยกเวนความรับผิดจะมีความแตกตาง
ไปตามกฎหมายของแตละประเทศ โดยขอยกเวนความรับผิดท่ีสําคัญคือ “เหตุสุดวิสัย” (Force 
Majeure) 
            ง.  ภาระการพิสูจน โจทกไมตองพิสูจนวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เกิดจาก
การกระทําของบุคคลใด โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอผูเสียหายเพียงแตพิสูจนวาตนไดรับความ
เสียหายและความเสียหายเกิดข้ึนกับผูใดเทานั้น ประโยชนท่ีโจทกจะไดรับ คือ ภาระการพิสูจนถูก
ผลักไปยังจําเลยทันที โจทกจึงไมมีภาระยุงยากในการพิสูจนคดี จําเลยจึงมีหนาท่ีนําสืบพิสูจนใหตน
พนผิดโดยยกขอตอสูวาเกิดแตเหตุสุดวิสัย หรือเกิดข้ึนเพราะความผิดของผูเสียหายนั้นเอง                   
หากจําเลยพิสูจนไมไดจําเลยก็ตองรับผิดตอโจทก27 
            2) ทฤษฎีความผิด (Theory of Fault) 
       ปลายศตวรรษท่ี 19 ทฤษฎีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด มีความชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึนวาบุคคลจะมีความรับผิดทางละเมิดไดจะตองมีความผิดอยูดวย (No Liability without Fault) 
ซ่ึงเปนท่ีมาของทฤษฎีความผิด (Theory of Fault) โดยเช่ือกันวาเปนแนวคิดนี้ไดรับอิทธิพลจาก
ระบบการคาเสรี (Laissez-Faire) และการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ทฤษฎีความผิดนี้มีความเช่ือ
วาจะชวยทําใหเกิดความกลาเส่ียงตอการดําเนินกิจการตางๆ มากข้ึน ท้ังนี้เพราะทฤษฎีความรับผิด
โดยเครงครัด (Strict Liability) ท่ีกําหนดใหรับผิด โดยปราศจากความผิด (Liability without Fault) 
นั้นจะเปนการขัดขวางตอความเจริญทางอุตสาหกรรม เนื่องจากถาความเสียหายเกิดข้ึนจากการ

                                                 
27  เอกณัฐ  จิณเสน.  (2548).  ความรับผิดเพ่ือละเมิดจากการกระทําโดยประมาทเลินเลอของผูประกอบ

วิชาการพยาบาล.  หนา 174. 
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กระทําอุตสาหกรรม ผูประกอบการตองรับผิดโดยไมมีขอแกตัว ทฤษฎีความผิดนี้จึงมีพื้นฐานมา
จากหลักการคุมครองเสรีภาพของผูกระทํามากกวามุงท่ีจะคุมครองสิทธิของผูเสียหาย28 
       ทฤษฎีความผิดสามารถแยกไดเปน 2 หลักยอยๆ คือ 
       (1) หลักความรับผิดท่ีอยูบนพื้นฐานของความผิดหรือหลักความผิดท่ีตองมี
การพิสูจนความผิด (Liability base on Fault) 
             การกระทําท่ีถือวาเปน “ความผิด” (Fault) หมายถึง การกระทําท่ีทําให
เกิดความเสียหายแกสิทธิของบุคคลอ่ืน โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ โดยใชความผิดเปนเกณฑใน
การวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิด ซ่ึงการกระทําความผิดถือวาเปนการกระทําช่ัว เม่ือกอใหเกิด
ความเสียหายก็ถือวาเปนละเมิด ผูกระทําตองชดใชคาสินไหมทดแทน (Compensation) 
             หลักเกณฑท่ัวไปในการฟองคดีสําหรับความประมาทเลินเลอมีอยูวา 
“คูความฝายใดกลาวอางขอเท็จจริงอันเปนมูลพิพาทข้ึนมาฝายนั้นมีหนาท่ีนําสืบ (He who asserts a 
matter must prove it) ซ่ึงหลักดังกลาวมาจากหลักกฎหมายโรมันที่วา “ภาระการพิสูจนตกแกคูความ
ซ่ึงกลาวอาง หาไดตกอยูแกผูปฏิเสธไม “(Ej incurnbit probation qui dicit, non qui negat) ดังนั้น
ภาระการพิสูจนถึงความประมาทเลินเลอ (Negligence) และความเสียหาย (Damage) จึงตกอยูแก
โจทกผูฟองคดีละเมิด กลาวคือโจทกผูเสียหายมีหนาท่ีตองพิสูจนวาตนไดรับความเสียหายและ
ความเสียหายของตนเกิดจากการกระทําของจําเลย จําเลยเปนฝายผิด คือ จงใจหรือประมาทเลินเลอ 
            การพิสูจนวาการกระทําของผูกระทําเปนความผิด ใหเกิดความเสียหาย
แกสิทธิของบุคคลอ่ืนโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอหรือไม เปนเร่ืองท่ีผูไดรับความเสียหายจะตอง
นําสืบพิสูจน โดยผูเสียหายตองนําสืบพิสูจนองคประกอบของความผิดใหครบท้ัง 2 องคประกอบ 
คือ 
        ก.  องคประกอบทางการกระทํา คือ การกระทําโดยผิดกฎหมายใหเขา
เสียหาย 
        ข.  องคประกอบทางจิตใจ  คือ  การกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอ29 
      ดังนั้น หากการกระทําของผูทําละเมิดท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกบุคคล
อ่ืนเปนการกระทําโดยสุจริตแมจะไปกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืนผูกระทําก็ไมตองรับผิดตอความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน ถือวาการกระทํานั้นไมเปนละเมิด 

                                                 
28  ปญจพร  โกศลกิติวงศ.  (2541).  ความรับผิดทางแพงของผูกอมลพิษในคดีสิ่งแวดลอม.  หนา 31. 
29  ประสิทธิ์  จงวิชิต.  เลมเดิม.  หนา 31. 
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     (2) หลักความรับผิดตามขอสันนิษฐานความผิด  (Liability base on 
Presumption of Fault)  
      แตเดิมการกําหนดความรับผิดของบุคคล จะตองปรากฏวาผูกระทําตองมี 
“ความผิด” (Never any liability without Fault) อันเปนหลักเกณฑในเร่ืองความรับผิดทางละเมิด 
กลาวคือ ผูท่ีจะรับผิดทางละเมิดไดตองปรากฏวา ผูนั้นกระทํา หรือไดเวนการกระทําการใดการหนึ่ง
โดยจงใจ (Wrongful Intention) หรือประมาทเลินเลอ (Negligence) และสามารถพิสูจนไดวา ผูนั้น
เปนผูกระทําเชนวานั้นจริง แตอยางใดก็ตาม ขอบเขตและหลักเกณฑทางละเมิดดั่งเดิม ยังกวางขวาง
พอท่ีจะครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการพิสูจนถึงความเสียหายท่ีเกิดจากความจงใจ
หรือประมาทเลินเลอ ซ่ึงหากพิจารณาตามหลักความรับผิดแบบดั่งเดิมแลวจะมีผลวาภาระการ
พิสูจนดังกลาวจะเปนภาระแกผูเสียหาย หากผูเสียหายไมอาจนําสืบพิสูจนได ผูถูกกลาวหาถือวาไม
มีความผิด (No Fault) และไมตองมีความรับผิด (No Liability) ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
            การพิสูจนวา การกระทําของจําเลยครบองคประกอบความผิดตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว มีความยากลําบาก เพราะจะตองพิสูจนใหไดครบถวนท้ังองคประกอบทางการ
กระทําและองคประกอบทางจิตใจ ทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี
การกระทําละเมิดเกิดจากการกระทําของผูประกอบวิชาชีพเฉพาะทางซ่ึงโจทกอาจไมมีทางนําสืบได 
ท้ังนี้เพราะขอเท็จจริงเกี่ยวกับความประมาทอยูในอํานาจและความรูของฝายจําเลยท่ีประกอบ
วิชาชีพเฉพาะทางท้ังหมด ไมมีใครทราบตนเหตุไดเลย ดังนั้นหากกําหนดใหโจทกตองนําสืบ                
ถึงความประมาทเลินเลอของจําเลยอยู โจทกยอมไมมีทางทําได เพื่อบรรเทาความเดือนรอนนี้                   
ศาลในระบบกฎหมายจารีตประเพณี เชน อังกฤษจึงไดมีการพัฒนาหลักการผลักภาระการพิสูจน
ตามบทสันนิษฐานตามความเปนจริงข้ึน ท่ีเรียกวา “Res Ipsa Loquitur”30 

            คําวา “Res Ipes Loquitur” ใชกันมากในคดีละเมิดซ่ึงเกิดจากความ
ประมาทเลินเลอ (The Tort of Negligence) ท้ังนี้เพราะโดยปกติแลวเปนหนาท่ีของโจทกท่ีจะพิสูจน
ถึงความประมาทเลินเลอ แตบางกรณีเปนภาระอันหนักแกโจทก เพราะเหตุวาขอเท็จจริงท่ีกอใหเกิด
เหตุการณนั้นอยูในความรูเห็นของจําเลยผูซ่ึงเปนตนเหตุของเหตุการณ (The true cause of the 
accident is solely within the knowledge of the defendant who cause it) โจทกสามารถพิสูจนถึง
เหตุการณไดแตเขาไมสามารถพิสูจนไดวาเหตุการณเกิดข้ึนไดอยางไร เพื่อท่ีจะแสดงใหเห็นถึงท่ีมา
ของความประมาท (Origin in the Negligence of Defendant) ขอยุงยากเหลานี้หลีกเล่ียงไดโดยการ

                                                 
30  ศินินาถ  เกียรติกังวาฬไกล.  (2531).   ความรับผิดทางละเมิดของผูประกอบวิชาชีพ.  หนา 35-39. 
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ใชหลัก Res Ipsa Loquitur หลักนี้เปนประโยชนแกโจทกในการพิสูจนถึงเหตุการณ เปนหนาท่ีของ
จําเลยท่ีจะพิสูจนใหคณะลูกขุนเช่ือวาเหตุการณไมไดเกิดจากความประมาทเลินเลอของเขา31 
             การใชหลัก Res Ipsa Loquitur มีเงื่อนไขอยู 2 ประการ คือ32 
             ก.  ส่ิงท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยูภายใตการควบคุมของจําเลยหรือ
ลูกจางจุดประสงคของเง่ือนไขขอนี้คือ การเกิดข้ึนของเหตุการณเปนพยานหลักฐานของความ
ประมาทเลินเลอของจําเลย หรือบุคคลใดซ่ึงเขาตองรับผิดในความประมาทเลินเลอนั้น ดังนี้เม่ือ
โจทกนําหลัก Res Ipsa Loqtitur มาใช โจทกตองพิสูจนใหไดวาส่ิงซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายนั้น        
อยูในความควบคุมของจําเลยหรือลูกจางของเขา 
              ข.  เหตุการณท่ีตามธรรมดาจะไมเกิดข้ึน  ถาผูกระทําไดใชความ
ระมัดระวังตามสมควร ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณบางขณะอาจเห็นไดในตัวเองวาเปนความ
ประมาทเลินเลอ โดยอาศัยสามัญสํานึกหรือความรูท่ัวไป และหากเปนกรณีท่ีตองมีการใชความรู
ความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ เชน เปนผูประกอบวิชาชีพ หรือสินคาเปนส่ิงท่ีใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการวินิจฉัยถึงความประมาทเลินเลอ โจทกจึงควรนําพยานผูเช่ียวชาญมาสืบเพื่อแสดงวา
เหตุการณจะไมเกิดข้ึน โดยปราศจากความประมาทเลินเลอ ท้ังนี้เพื่อแสดงใหเห็นถึงสิทธิเรียกรอง
ไดชัดแจงข้ึน เพราะเหตุวาผูพิพากษาขาดประสบการณในการที่จะลงความเห็นถึงสิทธิเรียกรองได
ชัดแจงข้ึนหรือขาดประสบการณในการที่จะลงความเห็นถึงความประมาทเลินเลอ 
       หลักการผลักภาระการพิสูจนตามบทสันนิษฐานตามความเปนจริงนี้ 
นักนิติศาสตรบางทานเห็นวาเปนกฎของพยานหลักฐาน (Rule of Evidence) ซ่ึงมีผล 2 ประการคือ33 
         ก. เปนขอสันนิฐานในคดีประมาทเลินเลอและภาระการพิสูจน                     
ตกแกจําเลย 
       ข. โจทกมีสิทธิมอบหมายคดีใหตอคณะลูกขุน เพื่อกรณีท่ีศาลช้ันตน
ตัดสินวา ไมอาจวินิจฉัยไดวาจําเลยประมาทเลินเลอ โจทกอาจยื่นอุทธรณใหพิจารณาคดีใหม 
                          3)  ทฤษฎีความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ (Products Liability 
Theory) 
           แนวความคิดของหลักความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ
เกิดข้ึนคร้ังแรกในชวงตนศตวรรษที่ 20 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา และพัฒนาตอมาในประเทศ
อังกฤษและบางประเทศในทวีปยุโรป โดยอาศัยทฤษฎีทางกฎหมายหลายทฤษฎีประกอบกันไมวา

                                                 
31  ประสิทธิ์  จงวิชิต.  เลมเดิม.  หนา 188-190. 
32  เอกณัฐ  จิฌเสน.  เลมเดิม.  หนา 109-112. 
33  แหลงเดิม. 
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จะเปนความรับผิดทางสัญญา ความรับผิดทางละเมิด ความรับผิดโดยเครงครัด (Strict Liability) 
เพื่อใชการเยียวยาความเสียหายแกผูบริโภค 
         เนื่องจากเดิมการฟองรองใหรับผิดในกรณีความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ
ไมมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว จึงตองอาศัยกฎหมายสัญญาและกฎหมายละเมิดมาปรับใช โดยการ
ฟองรองใหรับผิดตามสัญญานั้น โจทกตองมีฐานะเปนคูสัญญาจึงจะมีสิทธิฟองรองใหรับผิดได 
ตามหลักความสัมพันธทางสัญญา (Privity of Contract) นอกจากนี้ แตเดิมยังคงใชหลัก “ผูซ้ือตอง
ระวัง” (Caveat Emptor) คือ ผูซ้ือมีหนาท่ีในการตรวจสอบสินคาท่ีทําการซ้ือขายเอง หากตรวจตรา
ไมดีแลวพบความชํารุดบกพรองก็ตกเปนบาปเคราะหของผูซ้ือ ซ่ึงหลักนี้มีพื้นฐานมาจากหลัก
ปจเจกชนนิยม (Individualism) และเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Liberalism) ท่ีใหความเคารพตอ
เสรีภาพในการทําสัญญาของปจเจกชน แตความคิดดังกลาววางอยูบนพื้นฐานท่ีวา บุคคลทุกคนมี
ฐานะท่ีเทาเทียมกัน แตปจจุบันอํานาจในการตอรองของผูบริโภคและผูผลิตมีความไมเทาเทียมกัน 
จึงทําใหแนวคิดทางกฎหมายของสัญญาซ้ือขายไดเปล่ียนแปลงไปเปน “ผูขายตองระวัง” (Caveat 
Venditor) คือ ผูขายมีหนาท่ีตองระวังอยางวิญูชนวาของท่ีจะขายจะไมเปนอันตรายแกผูซ้ือ ตอมา
ตนศตวรรษท่ี 20 ศาลไดยกเวนหลักความสัมพันธทางสัญญา เพื่อคุมครองบุคคลอ่ืนนอกจาก
คูสัญญา ในกรณีเปนสินคาท่ีผลิตเพื่อบริโภค เชน อาหาร เคร่ืองดื่ม ยา เปนตน และพัฒนามาใชกับ
สินคาท่ีเปนของใชสําหรับรางกายมนุษยดวย เชน เคร่ืองสําอาง จนในท่ีสุดศาลไดยกเวนหลัก
ความสัมพันธทางสัญญา ใหครอบคลุมไปถึงบุคคลที่ผูผลิตคาดหมายไดวาจะเปนผูบริโภคหรือ              
ผูใชสินคาอ่ืนๆ ดวย34 
     สําหรับความรับผิดทางละเมิด หลังจากศาลไดยกเวนหลักความสัมพันธทาง
สัญญาและมีการนําเอาหลักกฎหมายพยานท่ีเรียกวา หลักการผลักภาระการพิสูจน (Res Ipsa 
Loquitur) มาใชในคดีละเมิด ตอมาศาลไดนําเอาหลักความรับผิดโดยเครงครัดมาใชแกความเสียหาย
อันเกิดจากผลิตภัณฑเปนคร้ังแรกในคดี (Greenman v. Yuba Power Product, Inc. 59 Cal. 2d 57 
(1963)35 ซ่ึงตัดสินวา ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑนั้น เปนความรับผิด โดย            
ผลของกฎหมาย ไมใชโดยผลของสัญญา และผูผลิตมีความรับผิดโดยเครงครัดทางละเมิด ถารูวา
สินคาท่ีตนไดวางตลาดจะถูกนําไปใชโดยไมมีการตรวจสอบถึงความไมปลอดภัย และผูเสียหาย
พิสูจนไดวาสินคานั้นไมปลอดภัยจนทําใหเกิดความเสียหาย ซ่ึงหลักความรับผิดในทางละเมิดโดย
เครงครัดนี้ตอมาไดถูกพัฒนาเปนหลักความรับผิดในผลิตภัณฑ (Product Liability) 

                                                 
34  คดี Henningscn v, Bloomfiled Motor Inc. 161 A. 2d 69 (1960).  ของประเทศอังกฤษ. 
35  คดี Greenman v. Yuba Power Product, Inc.  ตัดสินโดยศาลสูงแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย. 
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      ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวาหลักความรับผิดตอความเสียหายอันเกิดจาก
ผลิตภัณฑมีแนวความคิดมาจากท้ังหลักความรับผิดทางสัญญาและความรับผิดในทางละเมิด พัฒนา
และแกไขขอบกพรองของความรับผิดท้ังสองประการ โดยใหสิทธิเรียกรองแกบุคคลภายนอกท่ี
ไมใชคูสัญญาและนําเอาหลักความรับผิดโดยเครงครัดมาใชเพื่อกําหนดภาระการพิสูจนของ
ผูเสียหายใหมโดยไมตองพิสูจนถึงความจงใจหรือประมาทเลินเลอของจําเลยอีกตอไป 
      หลักความรับผิดตามแนวความคิดนี้ไดถูกนํามาใชกันอยางแพรหลายและ
ไดรับการพัฒนานํามาใชกับความรับผิดในการผลิตและการจําหนายสินคา (Product Liability)           
โดยถือวาภาระของความเสียหายท่ีเกิดจากการใชสินคาท่ีชํารุดบกพรองควรตกอยูกับบุคคลท่ีอยูใน
ฐานะท่ีจะควบคุมอันตรายและเปนผูกอความเส่ียงภัยข้ึนโดยการนําสินคาเขาทองตลาด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา นักนิติศาสตรและศาลไดนําเอาหลักเกณฑความรับผิดเด็ดขาดทาง
ละเมิดกับหลักความรับผิดในการรับประกันมาประยุกตเขาดวยกัน กําหนดเปนหลักเกณฑใหผูผลิต
และผูจําหนายตองรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดจากสินคาท่ีบกพรอง (Defective Product) โดย                
ไมตองคํานึงถึงความผิดและความสัมพันธสัญญาระหวางผูบริโภคซึ่ง ไดรับความเสียหายกับผูผลิต
หรือผูจําหนาย36 
     หลักเกณฑดังกลาวนี้ มีจุดเดนตรงท่ีชวยลดภาระการพิสูจนของโจทกซ่ึงเปน
ผูบริโภคที่ไดรับความเสียหายลง เพราะไมตองมีภาระการพิสูจนถึงขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการจงใจ
หรือประมาทเลินเลอของผูประกอบธุรกิจ ผูบริโภคซ่ึงไดรับความเสียหายพิสูจนแตเพียงวา               
ความเสียหายเกิดจากการบริโภคสินคา ท้ังนี้มีเหตุผลสําคัญ 3 ประการ คือ37 
      (1)  เพื่อผลักภาระในความเสียหายไปยังผูประกอบธุรกิจ เพราะผูประกอบ
ธุรกิจอยูในฐานะท่ีสามารถดําเนินการเอาประกันในความเสียหายอันเกิดจากสินคาไดมากกวา         
ฝายผูบริโภค 
      (2) การกําหนดใหผูประกอบธุรกิจเปนฝายท่ีตองรับผิด ยอมเปนการกระตุน
ใหผูประกอบธุรกิจระมัดระวังในการผลิตและจําหนายสินคาคร้ังตอไปมากยิ่งข้ึน 
      (3) ผู เสียหายเปนบุคคลท่ัวไปไมมีความรูในเร่ืองของสินคาท่ีมีความ
สลับซับซอนจึงอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบถาเปนฝายท่ีตองมีภาระการพิสูจนถึงความจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอของผูประกอบธุรกิจ 

                                                 
            36  วิชัย  ธัญญพาณิชย.  (2539).  ปญหาการชดใชเยียวยาความเสียหายแกผูบริโภคตามพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค.  หนา 28-29. 

37  คัมภีร  แกวเจริญ.  (2530).  “ละเมิดในแวดวงคอมพิวเตอร.”  วารสารนิติศาสตร,  17,  2,  หนา 42. 
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                            4) ทฤษฎีความคาดหวังของผูบริโภค (Consumer Expectations) 
     ผูบริโภคซ้ือสินคาหรือบริการก็เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง                
ซ่ึงผูบริโภคจะมีการประเมินผลลัพธท่ีไดจากการซ้ือเปรียบเทียบกับความคาดหวัง ถาผลลัพธตรง
กับท่ีคาดหวังไวผูบริโภคจะไดรับความพึงพอใจ โดยความตองการมีรากฐานมาจากจิตใตสํานึกใน
ตัวผูบริโภคแตละคนเม่ือผูบริโภคเกิดความตองการ ผูบริโภคจะพยายามหาหนทางท่ีจะตอบสนอง
ความตองการของตน ซ่ึงอับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) ไดแบงความตองการของมนุษย
ออกเปน 5 ระดับ ไดแก ความตองการดานรางกาย ความตองการดานความปลอดภัย ความตองการ
ดานการยอมรับ (ความรัก) ความตองการยกยองนับถือ ความตองการดานความสําเร็จในชีวิต38 
     สําหรับความคาดหวังของผูบริโภคนั้น ผูบริโภคจะมีความคาดหวังตอสินคา
หรือบริการแตละประเภทแตกตางกัน โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางสินคาหรือการบริการท่ี
ผูบริโภคไดรับจริง (Perceived Goods or Perceived Service) กับสินคาหรือการบริการท่ีผูบริโภค
คาดหวังเอาไว (Expected Goods or Expected Service) ซ่ึงความคาดหวังของผูบริโภคไดรับอิทธิพล
มาจากประสบการณในอดีต ซ่ึงอาจเกิดจากการเคยใชสินคาหรือบริการที่มีลักษณะใกลเคียงกัน           
แตถาผูบริโภคไมมีประสบการณมากอนเลย ผูบริโภคก็จะสรางความคาดหวังจากปจจัยอ่ืนๆ เชน 
การโฆษณา หรือจากการอานจากบทความในหนังสือพิมพ นิตยสาร หรือแมกระท่ังคําบอกกลาว
แบบปากตอปากจากบุคคลอ่ืนที่เคยใชสินคาหรือบริการ เปนตน39 
    จึงอาจกลาวไดวาความคาดหวังของผูบริโภคเปนความเช่ือท่ีเกิดข้ึนกอนการ
ซ้ือสินคาหรือรับบริการ ซ่ึงถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอกระบวนการซ้ือ ความคาดหวังเกิดมาจาก
ประสบการณซ้ือท่ีผานมาในอดีต การพูดแบบปากตอปาก จากคําแนะนําของเพ่ือน จากนักการ
ตลาด จากขาวสารของคูแขงและจากคําม่ันสัญญาท่ีใหไว40 โดยสินคาหรือบริการตองมีมาตรฐาน
และเปนไปดวยความยุติธรรม 
    ความคาดหวังของผูบริโภคประกอบดวย 5 ระดับ41 ไดแก ระดับในอุดมคติ 
ระดับท่ีปรารถนา ระดับท่ีเหมาะสม ระดับท่ีคาดไวลวงหนาและระดับท่ียอมทนได 
              (1) ระดับอุดมคติ (Ideal Level) เปนระดับท่ีผูบริโภคมุงปรารถนา (Wished) 
ท่ีจะไดรับ ซ่ึงทางปฏิบัติอาจจะสามารถใหบริการระดับนั้นได เชน กรณีการนํารถยนตท่ีถูกชนเขาซอม 

                                                 
38  วีระรัตน  กิจเลิศไพโรจน.  (2547).  การตลาดธุรกิจบริการ.  หนา 64. 
39  แหลงเดิม.  
40  ธนวรรณ  แสงสุวรรณ.  (2547).  การจัดการการตลาด.  หนา 83. 
41  ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย.  (2548).  การจัดการการตลาดบริการ.  หนา 48-50. 
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ระดับอุดมคติของลูกคาคือ หวังท่ีจะใหรถยนตของตนเลนไดดี เคร่ืองยนตเดินเงียบและสีของตัวรถ
สวนท่ีซอมเหมือนกับสีในสวนอ่ืนๆ ของตัวรถ 
    (2) ระดับท่ีปรารถนา (Desired Level) เปนความคาดหวังท่ีอยูในระดับท่ี            
ต่ํากวาระดับอุดมคติ ซ่ึงเปนระดับท่ีลูกคาตองการหรือหวังวาจะไดรับบริการอยางนั้น 
    (3) ระดับ ท่ี เหมาะสม  เปนความคาดหวั ง ท่ีอยู ในระดับกลาง  คื อ                    
ความคาดหวังในตัวสินคาหรือบริการใกลเคียงกับสภาพของสินคาหรือบริการท่ีแทจริง 
    (4) ระดับท่ีพอรับได (Adequate Level) เปนระดับท่ีต่ําท่ีสุดท่ีผูบริโภค                 
จะยอมทนหรือยอมได โดยปราศจากความไมพอใจ พื้นท่ีท่ีอยูระหวางระดับท่ีปรารถนาและ             
ระดับพอรับได เรียกวา เขตท่ีผูบริโภคยอมทนได (Zone of Tolerance) 
    (5) ระดับท่ีคาดไวลวงหนา (Predicted Level) เปนระดับท่ีผูบริโภคคาดหวัง
วาจะไดรับจากสินคาหรือบริการ ซ่ึงจะมีชวงตั้งแตระดับในอุดมคติจนถึงระดับพอรับได 
    ดังนั้นการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการของผูบริโภคจึงมีพื้นฐานมาจาก
ความคาดหวัง ถาผูบริโภคมีความคาดหวังตอสินคาหรือบริการใดสูงความเปนไปไดในการท่ี
ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการนั้นก็จะสูงตามไปดวย และจากความคาดหวังท่ีสูงนั้น
โอกาสที่สินคาหรือบริการท่ีไดรับอาจไมตรงกับความคาดหวังก็จะสูงไปดวย 
    ทฤษฎีความคาดหวังของผูบริโภคนี้มีการกลาวไวในเร่ืองหลักความรับผิดใน
ผลิตภัณฑ โดยใชคําวา Consumer Expectation Test ซ่ึงหลักความคาดหวังของผูบริโภค โดยท่ัวไป
นี้เปนการวัดความคาดหวังจากมาตรฐานทางภาวะวิสัย (Objective Standard) เปรียบเทียบกับส่ิงท่ี
บุคคลท่ัวไปหรือสาธารณะชนสมควรท่ีจะไดรับจากสินคานั้น โดยกฎหมายความรับผิดใน
ผลิตภัณฑนี้ไดกําหนดใหความคุมครองความคาดหวังไวเนื่องจากเม่ือผูบริโภคบริโภคสินคาเพราะ
ผูผลิตมีการกระทําบางอยางทําใหผูบริโภคมีความเช่ือถือตอช่ือเสียง หรือทักษะ หรือคุณภาพของ
สินคา ผูบริโภคจึงเกิดความคาดหวังวาสินคาไดรับมาจะมีคุณภาพที่ดี สามารถใชงานไดอยาง                   
มีประสิทธิภาพ เม่ือสินคาที่ไดรับมาไมสามารถใชงานไดตามท่ีผูบริโภคคาดหวังไว เชนนี้ผูผลิต            
จึงตองรับผิดตอผูบริโภค 
 
2.3 ความหมายของคําวาธุรกิจและประเภทของธุรกิจ 
  การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสถือเปนการดําเนินธุรกิจประเภทหนึ่ง ดังนั้น เพื่อใหเกิด
ความเขาใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจจึงจําเปนตองกลาวถึงความหมายและประเภทของธุรกิจเพื่อเปน
พื้นฐานดังนี้ 
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 2.3.1  ความหมายของคําวาธุรกิจ 
                ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแพงและพาณิชยจะไมพบคําจํากัดความของคําวาธุรกิจ            
แตอยางใดเน่ืองจากคําวาธุรกิจและการประกอบธุรกิจเปนคําท่ีมีความหมายกวางจึงจําเปนตองทํา
ความเขาใจความหมายและขอบเขตโดยการเทียบเคียงจากความหมายท่ัวไปและความหมายทาง
กฎหมาย 
 2.3.1.1 ความหมายท่ัวไป 
                          ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมเคยปรากฏวามีการใชคําวา “ธุรกิจ”             
มากอน เพื่อทราบความหมายจึงจําเปนตองพิจารณาถอยคําท่ีใชอยูและสามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ 
                           1)  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ .ศ .  2525 ไดให
ความหมายคําวา “ธุรกิจ” ไววา ธุรกิจหมายถึง การงานประจําเกี่ยวกับอาชีพคาขาย หรือกิจการอยาง
อ่ืนที่สําคัญและที่ไมใชราชการ42 และคําวาคาขายหมายถึงทํามาหากินในทางซ้ือขาย43 ดังนั้น                   
จึงกลาวไดวาธุรกิจหมายถึง งานประจําใดๆก็ตามท่ีไมใชงานราชการ 
                           2)  ความหมายในทางตํารา มีผูแตงหนังสือและตําราไดใหความหมายของธุรกิจ 
(Business) ไวแตกตางกันดังนี้ 
                                 “ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมทางดานเศรษฐกิจและการพาณิชยท่ีมีเปาหมาย
ทางดานกําไรในการจัดหาสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค” 
                                 “ธุรกิจ หมายถึง กิจการใดๆ ก็ตามที่ทําใหเกิดมีสินคาและการบริการข้ึน  
แลวมีการแลกเปล่ียนซ้ือขายกันโดยมีวัตถุประสงคจะไดประโยชนจากการทํากิจการนั้น” 
                                 “ ธุรกิจ หมายถึง องคการ หรือกิจการท่ีกอใหเกิดสินคาและบริการ ธุรกิจ    
เปนกระบวนการท้ังหมดของการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปล่ียนสภาพตามกรรมวิธีการผลิต
ดวยแรงคน และเคร่ืองจักรใหเปนสินคา เพื่อประโยชนแกผูท่ีตองการ กิจกรรมของธุรกิจจึงรวมท้ัง              
การผลิต การซ้ือ ขาย การจําแนกแจกจายสินคา การขนสง การธนาคาร การประกันภัย และอ่ืนๆ44 
                                 “การประกอบธุรกิจ หมายถึง การกระทํากิจการของมนุษยท่ีกระทําข้ึนเพื่อ
การผลิตหรือการไดมาซ่ึงทรัพยหรือบริการ และนําสินคาหรือการบริการนั้นไปขายหรือจําหนาย
ใหแกผูบริโภคเพื่อแสวงหากําไร” 

                                                 
42  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.  หนา 418. 
43  แหลงเดิม.  
44

  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ.  สืบคนเมื่อ 15 ตุลาคม 2553,  จาก 

http://www.thaiall.com/business/syllabus.htm 

DPU



 35 

  ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา ธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจ หมายถึง การดําเนินกิจการอยาง
ตอเนื่องของมนุษยอันเกี่ยวของกับการผลิตสินคา การจําหนายสินคา หรือการใหบริการที่มุงหวังผล
กําไรจากการกระทํากิจกรรมนั้น ซ่ึงกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคมุงแสวงหากําไรจะมีข้ึนไดก็ตองอาศัย
การลงทุน45 
 2.3.1.2  ความหมายในทางกฎหมาย  
                          เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดใหคําจํากัดความของคําวา
ธุรกิจหรือการคาไว  จําตองอาศัยจากกฎหมายอ่ืนท่ีไดใหคําจํากัดความไว  กลาวคือ 
                          1)  ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 281 เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2515 ไดใหคําจํากัดความของคําวาธุรกิจไวในขอ 3 วาหมายถึง                 
การประกอบกิจการในทางเกษตรกรรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริหารหรือ
กิจการอยางอ่ืนเปนการคา  
                          2)  ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ไดเคยใหคําจํากัดความคําวาธุรกิจไวใน
มาตรา 77 โดยพระราชบัญญัติแกไขประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2504 ซ่ึงไดถูกยกเลิกไปแลว ท้ังนี้ไดให
คําจํากัดความธุรกิจวา  การประกอบธุรกิจพาณิชย การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต การนําเขา 
การสงออกหรือการใหบริการใดๆ เพื่อประโยชนอันมีมูลคา 
                         เชนนี้แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะมิไดใหคําจํากัดความของคําวา 
“ธุรกิจ” และคําวา “การคา” ไว  แตจากคําจํากัดความของประกาศคณะปฏิวัติและประมวลรัษฎากร
ดังกลาวจึงตองนําคําจํากัดความของคําวา “ธุรกิจ” และ “การคา”มาใชบังคับกับประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยดวยในฐานะกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา  4 ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา  ธุรกิจหมายถึง  การประกอบกิจการในทางเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริหารหรือกิจการอยางอ่ืนเปนการคา และคําวาการคา 
หมายถึง การประกอบธุรกิจทางพาณิชย การอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต การนําเขา                 
การสงออก หรือการใหบริการใดๆ เพื่อประโยชนอันมีมูลคา    
 2.3.2  ประเภทของธุรกิจ 
     ในปจจุบันมีธุรกิจตางๆ มากมายหลายประเภท สามารถจําแนกตามความหมายในทาง
กฎหมายไดดังนี้ 

                                                 
45  พรชนิตว  ศรีชู.  (2552).  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภค:  ศึกษากรณีสถานบริการ

ลดความอวน.  หนา 26. 
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1) เกษตรกรรม (Agriculture) หมายถึง การทํานา ทําไร เ ล้ียงสัตว และการอ่ืนๆ                  
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และรวมถึงการ
ประมงดวย     

2) อุตสาหกรรม (Manufacturing) หมายถึงการการผลิต การแปรรูปและการหลอหลอม
วัตถุดิบใหเปนส่ิงของตางๆ อาจเปนสินคาสําเร็จรูปนําไปใชอุปโภคบริโภคไดทันที 

3) หัตถกรรม (Handicraft) หมายถึง การทําดวยฝมือ  
4) พาณิชยกรรม (Commercial) หมายถึง การคาขาย เปนการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา

และบริการ 
5) บริการ (Service) หมายถึง ธุรกิจท่ีทําหนาท่ีใหบริการ เพื่อใหเกิดความสะดวกสบาย 

รวดเร็ว ปลอดภัย หรือความสนุกสนานบันเทิง ธุรกิจประเภทนี้นับวันจะมีความสําคัญมากข้ึน
เนื่องจากการขยายตัวทางดานธุรกิจอ่ืนๆ และความตองการดานนี้ของผูบริโภคจะมากข้ึน 

6) ธุรกิจอ่ืนๆ เปนการคา เชน ธุรกิจกอสราง  
 2.3.3 รูปแบบของการประกอบธุรกิจของเอกชน 
              ในการตัดสินเลือกรูปแบบของการดําเนินธุรกิจนั้นผูเปนเจาของหรือผูลงทุนจะตองเปน
ผูเลือกรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ เพราะในการดําเนินธุรกิจแตละรูปแบบยอมมีความแตกตางกัน
ท้ังในเร่ืองของความรับผิดชอบ  ผลตอบแทน  ตลอดจนอํานาจในการควบคุมดูแลกิจการ  
ผูประกอบการจึงจําตองพิจารณารูปแบบธุรกิจให เหมาะสมกับความตองการของตนเอง                   
โดยรูปแบบการดําเนินธุรกิจของประเทศไทยพอจะแยกได 3 รูปแบบ  คือ 
 2.3.3.1  กิจการท่ีมีเจาของเพียงคนเดียว (Sole Proprietorship) หมายถึงกิจการท่ีมีเจาของ
เพียงคนเดียว มีอํานาจเด็ดขาดในการดําเนินกิจการเพียงคนเดียว การประกอบกิจการในประเภทนี้
ตกอยูภายใตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเร่ืองนิติกรรมสัญญาและเอกเทศสัญญา เม่ือกิจการ
ไดกําไรเจาของยอมไดกําไรแตเพียงผูเดียว แตหากกิจการขาดทุนเจาของก็ตองรับเอาการขาดทุนนั้น
แตเพียงผูเดียวและตองรับผิดในบรรดาหนี้สินโดยไมจํากัดจํานวน 
 2.3.3.2  หางหุนสวน (Partnership) หมายถึงกิจการซ่ึงมีบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปตกลง
เขารวมทุนกัน โดยมีการนําเงินสดหรือทรัพยสินอยางอ่ืนหรือนําแรงงานมารวมลงทุน ดวยมี
วัตถุประสงคจะแบงปนกําไรอันจะพึงไดจากกิจการท่ีรวมลงทุน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ไดแบงหางหุนสวนออกเปน 2 ประเภท คือ 
                          1)  หางหุนสวนสามัญ (Ordinary Partnership) หมายถึง หางหุนสวนซ่ึงผูเปนหุน 
สวนตองรับผิดชอบในหน้ีสินท้ังปวงโดยไมจํากัดจํานวน หางหุนสวนสามัญมีลักษณะสําคัญคือ 
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                            (1)  ผูเปนหุนสวนตองรวมรับผิดชอบในหน้ีสินท้ังปวงโดยไมมีจํากัดจํานวน  
เม่ือผูเปนหุนสวนไดเขามาเปนหุนสวนของหางแลว กิจการนั้นยอมมีผลผูกพันหุนสวนทุกคนท่ีตอง
รับผิดในหน้ีสินของหางโดยไมจํากัดจํานวนและอาจตองรับผิด 
     (2)  คุณสมบัติของผูเปนหุนสวนเปนสาระสําคัญ ดวยเหตุที่ผูเปนหุนสวน
ตองรวมกันรับผิดในหนี้สินโดยไมจํากัดจํานวนดังกลาว การรวมตัวเขาเปนหุนสวนจึงตองคัดเลือก
ผูท่ีจะเขามาเปนหุนสวนเปนอยางดี หากยอมใหบุคคลอ่ืนเขามาเปนหุนสวนไดเสมออาจทําให
หุนสวนคนอ่ืนๆ ไดรับความเสียหายได 
                          2)  หางหุนสวนจํากัด (Limited Partnership) หมายถึง หางหุนสวนซ่ึงมีผูเปน
หุนสวน 2 ประเภท ดังนี้  
                             (1)  ผูเปนหุนสวนประเภทจํากัดความรับผิด ซ่ึงรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงิน
ท่ีตนไดรับจะลงหุนในหางหุนสวนจํากัด ไมวาหางหุนสวนจํากัดจะมีหนี้สินมากนอยเพียงใด                     
ผูเปนหุนสวนประเภทนี้ก็จํากัดความรับผิดไวเพียงจํานวนหุนของตนเทานั้น 
                              (2)  ผูเปนหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิด หุนสวนประเภทนี้ตองรวม
รับผิดกับหางหุนสวนโดยไมจํากัดจํานวน ความรับผิดของหุนสวนประเภทนี้จึงเหมือนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญ 
                                ในการบริหารจัดการกิจการของหางหุนสวนจํากัดนั้น กฎหมายกําหนดให
หุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดเทานั้นเปนหุนสวนผูจัดการ เพราะหุนสวนประเภทนี้ตองรับ
ผิดรวมกับหางหุนสวนจึงเปนผูมีสวนไดเสียในการเปนอยูของกิจการมากกวา ในสวนของ
คุณสมบัติของหุนสวนประเภทไมจํากัดความรับผิดนั้นเปนสาระสําคัญของหางหุนสวน                   
หากหุนสวนประเภทนี้ตาย หรือตกเปนคนลมละลาย กฎหมายกําหนดใหหางหุนสวนจํากัดตองเลิก 
                          3) บริษัทจํากัด (Limited Company) บริษัทจํากัดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
บริษัทเอกชนจํากัดซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และบริษัทมหาชนจํากัดซ่ึง
จัดข้ึนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
                                (1) บริษัทเอกชนจํากัด (Private Company) 
                                       หมายถึง บริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย              
ซ่ึงบริษัทจํากัดหมายถึง บริษัทประเภทซ่ึงต้ังข้ึนดวยแบงทุนเปนหุนมีมูลคาเทาๆ กัน โดยมีผูถือหุน
ตางรับผิดจํากัดเพียงไมเกินจํานวนท่ีตนยังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ีตนถือ บริษัทเอกชนจํากัดจึงมี
ลักษณะสําคัญดังนี้ 
                                       ก. เปนกิจการท่ีมีการรวมทุนเพื่อวัตถุประสงคในการแบงกําไร 
                                       ข.  เปนกิจการท่ีตั้งข้ึนดวยแบงทุนเปนหุน 
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                                       ค. มีคู สัญญาอยางนอยตั้งแต  3 คนข้ึนไปเรียกวา  “ผู เ ร่ิมกอการ” 
(Promotors) ซ่ึงผูเร่ิมกอการนี้ตองถือหุนหนึ่งหุนเปนอยางนอย 
                                       ง.  ผูถือหุนรับผิดจํากัดไมเกินจํานวนเงินท่ีตนยังสงใชไมครบมูลคาหุนท่ี
ตนถือ 
                                       จ.  คุณสมบัติของผูถือหุนไมเปนสาระสําคัญเนื่องจากผูถือหุนรับผิด
อยางจํากัดและผูถือหุนไมมีสิทธิเขาไปจัดการงานของบริษัทหรือกอหนี้สินผูกพันผูถือหุนคนอ่ืนให
ตองรับผิดรวมกัน ดังนั้นผูถือหุนจะมีคุณสมบัติอยางไรไมใชสาระสําคัญ 
                                       ฉ.  ตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเสมอ 
                                (2) บริษัทมหาชนจํากัด (Public Limited Company)  
                                       ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดใหความหมายของ
บริษัทมหาชนจํากัดไววา คือ บริษัทประเภทซ่ึงต้ังข้ึนดวยความประสงคท่ีจะเสนอขายหุนตอ
ประชาชน กฎและขอหามเกี่ยวกับการขายหุนตอประชาชนจะถูกกําหนดตามพระราชบัญญัติ             
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
                                      การจัดตั้งบริษัทมหาชน ตองประกอบดวยผูเร่ิมกอการซ่ึงเปนบุคคล
ธรรมดาอยางนอยสิบหาคนข้ึนไป โดยตองมีคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนด คือ 
                                       ก.  บรรลุนิติภาวะ 
                                       ข.  มีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักรเปนจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
ผูเร่ิมจัดต้ังท้ังหมด 
                                       ค.  จองหุนและหุนท่ีจองท้ังหมดตองเปนหุนท่ีชําระคาหุนเปนตัวเงิน
รวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของทุนจดทะเบียน 
                                       ง.  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถหรือ            
ไมเปนหรือเคยลมละลาย 
                                       จ.  ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกในความผิด
เกี่ยวกับทรัพยท่ีไดกระทําโดยทุจริต 
                                       บริษัทมหาชนเปนรูปแบบหนึ่งของการระดมทุนจากประชาชน 
ประชาชนสามารถรวมลงทุนกับบริษัทมหาชนนั้นไดโดยการซ้ือหุน และจะไดรับผลประโยชน
ตอบแทนในรูปของเงินปนผล 
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2.4 ความเปนมาของการคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย 
 การคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย  อาจถือไดว า มีจุดเ ร่ิมตนมาตั้ งแตสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5 โดยไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดและหลัก
กฎหมายของประเทศในซีกโลกตะวันตก แตเปนการนําเอาแนวความคิดและทฤษฎีของระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีมาใช โดยถือไมไดวาเปนการใหความคุมครองแกสิทธิของผูบริโภคอยางแทจริง 
บทบัญญัติแหงกฎหมายไมสามารถใหความคุมครองผูบริโภคไดอยางเต็มท่ี ผูบริโภคตองชวยเหลือ
ตนเอง ระมัดระวังปองกันตนเองมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ หลักกฎหมายตางๆ ในสมัยนั้นมิไดมี
วัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภคอยางแตอยางใด เพราะในสมัยดังกลาวอยูในชวงของการ
ปรับปรุงระบบกฎหมายท้ังหมดใหเปนท่ียอมรับของนานาประเทศ การตรากฎหมายในชวงนั้น               
จึงเนนหนักไปในดานการบังคับใชกฎหมายทางอาญาและกฎหมายแพงและพาณิชยเปนสวนใหญ    
การคุมครองผูบริโภคในสมัยดังกลาวจะเห็นไดจากกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 นอกจากนี้                
ยังปรากฏวาไดมีการตรากฎหมายข้ึนใชบังคับ เพื่อความกินดีอยูดีของประชาชน ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว คือ พระราชบัญญัติหางนํ้านม พ.ศ. 2470 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เม่ือ วันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2470 ซ่ึงมีเหตุผลในการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้
อยางชัดเจนวารัฐไดมองเห็นความสําคัญของการกินดีอยูดีของราษฎร เนื่องจากการใชหางน้ํานม
ควรจํากัดเฉพาะผูบริโภคท่ีเปนผูใหญ หากมีการนําไปใชเล้ียงทารกยอมไมกอใหเกิดกําลังรางกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ46 
 การบัญญัติกฎหมายคุมครองผูบริโภคในสมัยนั้น จะเห็นไดวาแมมีวัตถุประสงคในการ
ใหผูบริโภคมีความปลอดภัยในการใชสินคาหรือบริการ แตลักษณะของการบัญญัติกฎหมายได
นําไปไวในกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคจึง             
มุงประสงคของการปองกันและปราบปราม โดยกําหนดโทษทางอาญาไดแตไมมีมาตรการในการ
ชดใชเยียวยาใหแกผูบริโภคท่ีตองเสียหายจากการบริโภคสินคาหรือบริการนั้น ซ่ึงเม่ือเกิดความ
เสียหายข้ึน ยังตองใชหลักกฎหมายแพงและพาณิชยในเร่ืองสัญญาหรือละเมิดมาบังคับใชเชนเดิม
และนอกจากมีการบัญญัติกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเปนการคุมครองผูบริโภคไวในประมวล
กฎหมายอาญาแลว ยังคงมีการบัญญัติกฎหมายอีกหลายฉบับท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยในดานการ
บริการและความปลอดภัยในสินคาอุปโภคบริโภค ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 พระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแกการเลนมหรสพ             
พ.ศ. 2464 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 (ตอมาไดยกเลิก

                                                 
               46  สุษม  ศุภนิตย  ข  เลมเดิม.  หนา 23-27. 
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พระราชบัญญัติฉบับนี้และตราพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
ข้ึนใชบังคับแทน) เปนตน 
 นอกจากพระราชบัญญัติท้ังหมดดังกลาวขางตนแลว ยังคงมีพระราชบัญญัติอ่ืนๆ                  
อีกมากมาย ท่ีออกมาเพื่อคุมครองผูบริโภค ไดแก การคุมครองผูบริโภคดานความปลอดภัยในการ
บริโภคสินคาหรือบริการ ดานความเปนธรรม การตราพระราชบัญญัติเพ่ือคุมครองผูบริโภคในชวง
ระยะเวลากอน พ.ศ. 2522 นั้นจะมีลักษณะเปนการควบคุมผูประกอบธุรกิจโดยเฉพาะยังไมมีการ
คุมครองผูบริโภคเปนการท่ัวไป ในขณะท่ีธุรกิจการคามีสินคามากมายหลายประเภท มีบริการใน
รูปแบบตางๆ ตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป เม่ือเกิดปญหาอ่ืนเกี่ยวกับสินคาหรือบริการท่ีมิไดมีกฎหมาย
บัญญัติไวเปนพิเศษ แลวก็ตองหันกลับไปใชกฎหมายท่ีมีอยู คือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ซ่ึงไมสอดคลองกับสภาพสังคม เหตุผลประการสําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การบัญญัติกฎหมายจะ
กําหนดวิธีการ หรือมาตรการทางกฎหมายในลักษณะท่ีเปน การปองกันมิใหเกิดความเสียหายแก
ผูบริโภคเปนสวนใหญ แตในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแกผูบริโภคข้ึนมาแลวไมปรากฏวาไดมีการ
กําหนดบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการนั้นในพระราชบัญญัติตางๆ แตอยางใด ผลดังกลาว
หมายความวาในแงของการชดใชเยียวยาใหแกผูบริโภคท่ีเสียหายจากการบริโภคสินคาหรือบริการ
ตองยอนกลับไปใชหลักในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังเดิม 
 เม่ือป พ.ศ. 2512 ไดมีเจาหนาท่ีของสหพันธองคการผูบริโภคระหวางประเทศ 
(International Organization of Consumers Unions) หรือเรียกวา “IOCU” ซ่ึงเปนองคการอิสระท่ีไม
เกี่ยวของกับการเมืองจัดต้ังโดยสมาคมผูบริโภคของประเทศตางๆ รวมตัวกัน มีสํานักงานใหญอยูท่ี
กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ไดเขามาชักชวนองคกรเอกชนในประเทศไทยใหมีการจัดต้ังสมาคม 
ผูบริโภคข้ึนเชนเดียวกับประเทศอ่ืนๆ แตไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากองคการเอกชนของประเทศ
ไทยในขณะนั้นยังไมพรอมท่ีจะดําเนินงาน อยางไรก็ตาม สหพันธองคการผูบริโภคระหวาง
ประเทศก็มิไดยอทอ ไดสงเจาหนาท่ีเขามาชักชวน ไดจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อศึกษาปญหาของ
ผูบริโภค มีช่ือวา “กรรมการศึกษาและสงเสริมผูบริโภค” ในป พ.ศ. 2514 และไดมีวิวัฒนาการ
เร่ือยมาในภาคเอกชนรวมท้ังไดประสานงานกับภาครัฐบาลจนกระท้ังในป พ.ศ. 2519 รัฐบาลสมัย 
ร.ม.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี พลตรีประมาณ อดิเรกสาร เปนประธานกรรมการแต
คณะกรรมการชุดดังกลาวไดสลายตัวไปพรอมกับรัฐบาลในยุคนั้นตามวิถีทางการเมือง 
 รัฐบาลสมัยตอมาซ่ึงมีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรี ก็ไดเล็งเห็น
ความสําคัญและความจําเปนของการคุมครองผูบริโภค จึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการเห็น
ความสําคัญและความจําเปนของการคุมครองผูบริโภค จึงไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคขึ้นอีกคร้ังโดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายสมภพ โหตรกิตย เปนประธานกรรมการ
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ปฏิบัติงานโดยอาศัยอํานาจของนายกรัฐมนตรี ซ่ึงไมสะดวกและไมคลองตัวเนื่องจากไมมี
อัตรากําลังเจาหนาท่ีและไมมีกฎหมายรองรับทําใหไมสามารถคุมครองผูบริโภคไดอยางท่ัวถึง             
ขาดหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน จึงไดพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคและ
รัฐบาล ไดนําเสนอตอรัฐสภามีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทใหเปนกฎหมายได รัฐบาลจึงไดนํารางข้ึน
กราบบังคมทูล ซ่ึงไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา โปรดกระหมอม ใหตราเปนพระราชบัญญัติ
ไดตั้งแตวันทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2522 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับพิเศษ เลมท่ี 96 ตอนท่ี 72 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2522 มีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 5 พฤษภาคม 2522         
เปนตนมา โดยเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “เนื่องจากปจจุบันนี้การเสนอ
สินคาและบริการตางๆ ตอประชาชนนับวันแตจะเพิ่มมากข้ึนผูประกอบธุรกิจการคาและ                        
ผูท่ีประกอบธุรกิจโฆษณา ไดนําวิชาการในทางการตลาดและทางการโฆษณามาใชในการสงเสริม
การขายสินคาและบริการ ซ่ึงการกระทําดังกลาวทําใหผูบริโภคตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบ เพราะ
ผูบริโภคไมอยูในฐานะท่ีทราบภาวะตลาดและความจริงท่ีเกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินคาและ
บริการตางๆ ไดอยางถูกตองทันทวงที นอกจากนั้นในบางกรณีแมจะมีกฎหมายใหความคุมครอง
สิทธิของผูบริโภคโดยการกําหนดคุณภาพและราคาของสินคาและบริการอยูแลวก็ตามแตการท่ี
ผูบริโภคแตละรายจะไปฟองรองดําเนินคดีกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือผูประกอบธุรกิจโฆษณา
เม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบริโภค ยอมจะเสียเวลาและคาใชจายในการดําเนินคดีได และในบาง
กรณีก็ไมอาจระงับหรือยังยั้งการกระทําท่ีจะเกิดความเสียหายแกผูบริโภคไดทันทวงที สมควรมี
กฎหมายใหความคุมครองสิทธิของผูบริโภคเปนการท่ัวไป โดยกําหนดหนาท่ีของผูประกอบธุรกิจ
การคาและผูประกอบธุรกิจโฆษณาตอผูบริโภค เพื่อใหความเปนธรรมตามสมควรแกผูบริโภค
ตลอดจนจัดใหมีองคกรของรัฐท่ีเหมาะสมเพื่อตรวจตรา และประสานงานการปฏิบัติงานของสวน
ราชการตางๆ ในการใหความคุมครองผูบริโภค จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน47 
 ขอบเขตของสิทธิผูบริโภคตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของประเทศไทยน้ัน  
ผูบริโภคมีสิทธิไดรับความคุมครองดังนี้ 
 1)  สิทธิท่ีจะไดรับขาวสารรวมท้ังคําพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตองและเพียงพอเก่ียวกับ
สินคาและบริการ 
            2)  สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 
 3)  สิทธิท่ีจะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
 4)  สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย  
 5)  สิทธิท่ีจะไดรับความเปนธรรมในการทําสัญญา 
                                                 

47  สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค.  (2541).  สคบ.กับการคุมครองผูบริโภค.  หนา 1-2. 
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2.5  ความเปนมา ความหมาย ลักษณะท่ัวไปของเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ี
ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา 

เงินตรา คือ วัตถุท่ีใชในการแลกขายซ้ือเปล่ียน เปนตัวแทนการวัดมูลคาของสินคาท่ี
แลกเปล่ียนกันและเปนท่ียอมรับในฐานะสื่อกลางแหงการแลกเปล่ียนและตัววัดมูลคาทางเศรษฐกิจ 
เงินตราเปนสินทรัพยทางการเงินเนื่องจากคุณสมบัติในการเก็บรักษามูลคา แตเงินตราเปนเพียงวัตถุ
สมมติเพ่ือใชในการแลกเปล่ียน สวนมูลคาท่ีแทจริงคือตัวสินคาและบริการมิใชเงินตรา ประชาชน
เช่ือถือในเงินตราเพราะผลิตและนําออกหมุนเวียนโดยรัฐบาล ผูถือเงินตรามีฐานะเปนเจาหนี้รัฐบาล 
และประชาชนของทุกประเทศ ก็เช่ือถือในเครดิตรัฐบาลของตน มนุษยเร่ิมรูจักใชเงินตราในยุคแหง
อารยธรรมนี่เอง กอนหนานี้การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมิไดอาศัยเงินตรา ดวยพัฒนาการทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ทําใหเกิดวิวัฒนาการของส่ือการชําระมูลคาดวยวิวัฒนาการในส่ือชําระมูลคา
เกิดข้ึนอยางตอเนื่องเพื่อสรางประสิทธิภาพและความม่ันคงตอระบบเศรษฐกิจ ปจจัยสําคัญท่ี
เอ้ืออํานวยตอวิวัฒนาการ คือ นวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยี 
 2.5.1 ความเปนมาของเงินอิเล็กทรอนิกส 

รูปแบบการชําระเงินเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมมา                
โดยตลอดวิวัฒนาการในการชําระเงินเปนการเปล่ียนแปลงในตัวส่ือการชําระมูลคา  ซ่ึง                         
แบงออกเปนยุคตางๆ ดังนี้  
            การแลกเปล่ียนดวยสินคากับสินคา  (Barter System) 
               การใชตัวเงินตรา (Physical Money) 
                การใชบัญชีเงินฝาก  (Deposit Money) 
                การใชบัญชีเงินฝากผสมผสานกับเงินเครดิต (Deposit Money Combined with Credit) 
              การใชเงินพลาสติก  และวิธีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  (Plastic Money and 
Electronicfunds Transfer) การชําระเงินประเภทน้ีมีจุดเร่ิมตนจากการใชบัตรเครดิตเปนส่ือกลาง            
ในการแลกเปล่ียนและพัฒนาเร่ือยมาจนเปนบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีนิยมอยูในปจจุบัน 
             การใชเงินพลาสติก สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
             บัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม (Debit Card/ATM Card) บัตรเดบิตเปนบัตรพลาสติกประเภท
จายเงินทันทีเม่ือซ้ือสินคาและบริการ (Pay Now) โดยบัตรประเภทน้ีใชคูกับบัญชีเงินฝากของผูถือ
บัตร ซ่ึงอาจจะเปนบัญชีออมทรัพย หรือกระแสรายวัน โดยสวนใหญธนาคารผูออกบัตรจะพัฒนา
บัตร ATM ของตนมาเปนบัตรเดบิต คือบัตรท่ีผูใชบัตรชําระคาสินคาและบริการโดยถูกตัดเงินจาก
บัญชีเงินฝากทันที (Pay Now) โดยผูถือบัตรจะถูกหักเงินในบัญชีทันทีขณะท่ีใชบัตรชําระเงิน 
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บัตรเครดิต (Credit Card) เปนส่ือการชําระเงินในลักษณะซ้ือกอนจายทีหลัง (Pay 
Later) โดยผูออกบัตรจะกําหนดคุณสมบัติและวงเงินการใชจายของผูถือบัตรไวลวงหนา ผูถือบัตร
จะไดรับประโยชนจากการนําบัตรไปซ้ือสินคาหรือบริการ โดยไดรับชวงปลอดการชําระเงิน 
(Grace Period) ภายในระยะเวลาหน่ึงตามท่ีผูออกบัตรจะกําหนด โดยในระหวางนั้นผูออกบัตรจะ
เปนผูรับภาระในการชําระเงินใหแกรานคาผูรับบัตรไปกอน ผูออกบัตรจะสงใบเรียกเก็บเงินเพื่อให
ผูถือบัตรชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดเดือนละคร้ัง 

บัตรชําระเงินลวงหนา (Prepaid Card)/บัตรชําระราคาลวงหนา (Stored Value Card) คือ
บัตรท่ีผูถือบัตรไดจายเงินลวงหนา (Pay Before) ใหแกผูออกบัตร เพื่อใชชําระคาสินคาหรือบริการ     

ดังนั้น จะเห็นไดวาเงินอิเล็กทรอนิกสเปนระบบการชําระเงินโดยบัตรพลาสติกชนิด
หนึ่งโดยมีพัฒนาการตอมาจากบัตรเครดิต โดยบัตรเครดิตถือกําเนิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกา บัตรเครดิตอันแรกออกโดย บริษัท Gerneral Petroleum Corporation of California 
(ปจจุบันคือ Mobil Oil) ในป ค.ศ. 1914 โดยออกใหแกลูกจางและลูกคาท่ีไดรับคัดเลือก ตอมาในป 
ค.ศ.1915 โรงแรม รานคา และบริษัทรถไฟซ่ึงเปนพอรายยอยตางออกเหรียญซ่ึงเรียกวา “Shoppers 
Plates” ใหแกลูกคาของตนโดยเปดบัญชีสินเช่ือเปนรายเดือน เหรียญเครดิตนี้มีลักษณะเปนเหรียญ
โลหะเล็กๆ ซ่ึงจะมีช่ือพอคาผูออกเหรียญและหมายเลขบัญชีของลูกคาซ่ึงมีสิทธิซ้ือสินคาโดยการ
แสดงเหรียญเครดิตแทนการชําระเงิน วัตถุประสงคของพอคารายยอยในการออกเหรียญ ก็เพ่ือเพิ่ม
ปริมาณการขายใหมมากข้ึน โดยใหความสะดวกแกลูกคาในการที่จะชําระคาสินคาในภายหลังได  
เรียกกันวา การซ้ือเช่ือ48   

ในป ค.ศ. 1930 มีนักธุรกิจในเมืองนิวยอรคผูหนึ่งช่ือ Frank Mcnamara ไดเขาไป
รับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยก็พบวาตัวเองลืมประเปาเงินไวท่ีบานจึงไดโทรศัพทไปตามภรรยา
ใหนําเงินมาชําระ เหตุการณดังกลาวทําใหเกิดความคิดท่ีจะดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับใหบริการบัตร
สินเช่ือข้ึนจึงไดกอตั้ง Diners’ Club Inc. ซ่ึงคําวา Diners’ มาจากคําวา Dinner ท่ีแปลวาอาหารเย็น 
ธุรกิจของ Diners’ Club Inc. แตกตางจากธุรกิจของบริษัทและรานคารายยอยอ่ืนๆ ในลักษณะท่ีวา
ในระยะแรกนั้น  Diners’ Club Inc. ไมไดจําหนายสินคา หากแตเปนการใหการบริการและอํานวย
ความสะดวก โดยมีสมาชิกท่ีใชบัตร Diners’ เพียง 200 รายและรานคาท่ียอมรับบัตรมีเพียง 29 แหง 
ในจํานวนรานคาท้ัง 29 นั้น เปนโรงแรม 2 แหง  ท่ีเหลือ 27 แหงเปนภัตตาคาร ผูใชบริการบัตรของ
Diners’ Clubไมตองมีขอตกลงเพ่ือขอเปดบัญชีซ้ือเชื่อกับพอคาแตละราย และรานคาตางๆ ซ่ึงตกลง
เปนสมาชิกกับ Diners’ Club  ก็ไมตองคอยติดตามเรียกเก็บเงินจากลูกคาเพราะ Diners’ Club                   
จะเปนผูชําระเงินแทนลูกคาผูใชบริการ พอคาซ่ึงเปนสมาชิกจะไดรับรายงานการจัดลําดับความ
                                                 

48  นิตยา  ชินวงศ.  (ม.ป.ป.) ปญหาเกี่ยวกับบัตรเครดิต.  หนา 4. 
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นาเช่ือถือของผูถือบัตร Diners’ Club แตละรายในป ค.ศ. 1953 Diners’ Club ไดรับความนิยมจน
เปนธุรกิจระดับชาติ และมีการขยายกิจการไปยังประเทศตางๆ เชน อังกฤษ แคนนาดา เม่ือมีการใช
บัตร Diners’ Club อยางแพรหลายทําใหประเภทรานคาท่ียินดีรับบัตรDiners’ Club มีมากข้ึน             
โดยไดขยายไปถึงการเชารถ สายการบินและสถานบริการน้ํามัน       

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1958 ไดเกิดคูแขงสําคัญของ Diners’ Club นั่นคือ American 
Express Company และ Hilton Credit Corporation บริษัทท้ัง 3 คือDiners’ Club American Express  
Company และ Hilton Credit Corporation เรียกเก็บคาธรรมเนียมจากลูกคาผูขอใชบัตรแตกตางกัน 
ซ่ึงตกประมาณปละ 5–6 เหรียญ และคาบริการจากรานคาท่ีเปนสมาชิกประมาณรอยละ 4–7                  
ของราคาสินคาท่ีลูกคาผูถือบัตรแตละรายซ้ือสินคา ดวยเหตุนี้เจาของรานอาหารเปนจํานวนมากได
ถอนตัวจากการเปนสมาชิกของระบบบัตรเครดิต (Credit Card System) หรือไมก็คิดราคาสูงกวา
ลูกคาท่ีชําระเงินดวยเงินสด เพ่ือใหคุมกับคาบริการท่ีจะตองชําระเงินใหแกผูออกบัตร หรือยอมรับ
บัตรเครดิต เพ่ือเปนหลักฐานแสดงความนาเช่ือถือของลูกคาและเรียกเก็บเงินจากลูกคาเองโดยตรง
ในภายหลัง และไดรวมมือกันจัดระบบธุรกิจภัตาคาร โดยมีหนวยงานกลางทําหนาท่ีเรียกเก็บเงิน
จากลูกคาบริษัทผูออกบัตรเครดิตแตละแหงจึงไดพยายามปรับปรุงขอบกพรอง  

เนื่องจากบัตรเครดิตเปนท่ีนิยมใชอยางแพรหลายในตางประเทศนี้ เอง  ดังนั้น                      
ในป ค.ศ. 1960 บัตรเครดิตก็เร่ิมเขามามีบทบาทในประเทศไทย โดยการนําของบริษัท Diners’ Club 
ซ่ึงเปดบริการใหแกคนไทย โดยใชช่ือบริษัทวา ไดเนอรสคลับ (แหงประเทศไทย) ในระยะเริ่มแรก
ไมเปนท่ีนิยมใชแพรหลายหลายเทาใดนัก นอกจากหมูนักธุรกิจและผูมีรายไดสูงท่ีนิยมการเดินทาง 

บัตรเครดิตอันท่ี 2 ท่ีเขามาในประเทศไทย คือ บัตรเครดิตของบริษัท American 
Express โดยมีบริษัท Sea Tour เปนนายหนา แตเนนดานบัตรเครดิตระหวางประเทศเพียงอยางเดียว 
ไมมีการออกบัตรเครดิตเพื่อใชในประเทศ 

สําหรับบัตรเครดิตระหวางประเทศท่ีดําเนินการโดยธนาคารพาณิชยนั้นในป ค.ศ. 1974 
ธนาคารกสิกรไทยเปนผูนําเขามาโดยเปนธนาคารผูรับบัตร Master Card จาก Interbank Card 
Asscciation มีหนาท่ีติดตอรานคาตางๆ โดยผูถือบัตรสามารถใชบัตรเครดิตตามรานคาตางๆ ไดคร้ัง
ละไมเกิน 200 เหรียญ นอกจากนี้ธนาคารผูรับบัตรยังตองรับท่ีจะใหผูถือบัตรเครดิตระหวาง
ประเทศมาข้ึนเงินสดไดอีกคร้ังละ 100 เหรียญ และในป ค.ศ. 1979 ธนาคารกสิกรไทย ก็รับบัตร
เครดิต Visa Card ของกลุม Bank of America เขามา โดยมีเงื่อนไขอยางเดียวกับ Master Card 
รายไดจากการรับบัตรเครดิตระหวางประเทศ เดิมทีธนาคารกสิกรไทยหักเปอรเซ็นตจากรานคาท่ีรับ
บัตร 4 % แตตองจายใหแกธนาคารผูออกบัตร 1.5  % 
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สําหรับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสเปนระบบการชําระเงินดวยบัตรพลาสติกท่ีมีการ
พัฒนาข้ึนในชวง ป ค.ศ. 1990-1999 โดยบัตรดังกลาวไดปรับเปล่ียนรูปแบบของการชําระเงิน
แตกตางไปจากการชําระเงินดวยบัตรเครดิตกลาวคือ บัตรดังกลาวจะใหสิทธิผูถือบัตรฯ สามารถซ้ือ
มูลคาบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสอันจะทําหนาท่ีแทนเงินสด และจะจัดเก็บเงินอิเล็กทรอนิกสไวในบัตร 
โดยในขณะน้ันถือเปนนวัตกรรมใหมและไมปรากฏชื่อเรียกและจะถูกเรียกช่ือตามบริษัทท่ีผลิต
บัตรออกมา ซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทเอกชนท่ีไมใชธนาคาร49   

อยางไรก็ตามระบบการชําระคาสินคาและบริการดวยบัตรเครดิตมีปญหา และขอจํากัด
หลายประการ ซ่ึงปญหาในดานของผูประกอบการ ไดแก กรณีผูใชบริการไมชําระหนี้แก
ผูประกอบการเพราะผูใชบริการใชจายเกินตัวจนตองมีการดําเนินคดีกับผูใชบัตรเครดิตเปนจํานวน
มาก จากการตรวจสอบสถิติคดีความเก่ียวกับบัตรเครดิต ขอมูลจากศาลแขวงพระนครเหนือระบุวา 
สถิติการรับฟองดานบัตรเครดิตมีอัตราเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในชวงระยะเวลา 2 ป ท่ีผานมา คือในป 
2543 และ 2544 โดยป 2543 สูงถึง 765 คดี เทียบกับป 2542 ท่ีมีเพียง 112 คดี และป 2544 ท่ีผานมา
สูงถึง 636 คดี50 อันจะเห็นไดวาคดีเกี่ยวกับบัตรเครดิตมีแนวโนมจะสูงข้ึนสงผลใหผูประกอบการมี
ภาระในการติดตามหน้ีสินเพิ่มสูงข้ึนและไมสามารถติดตามเรียกเงินจากผูใชบริการเปนจํานวนมาก  
อีกท้ังเง่ือนไขและหลักเกณฑในการขอเปนผูมีสิทธิใชบัตรเครดิตนั้นมีข้ันตอนท่ียุงยาก และมีการ
ปลอมแปลงบัตรเครดิต ลักษณะเชนนี้ จึงเปนท่ีมาขอการพัฒนารูปแบบการชําระเงินดวยบัตรใน
รูปแบบอ่ืนๆ โดยผูประกอบการตองการตัดข้ันตอนความยุงยากของการสมัครเปนสมาชิกเพื่อให
ครอบคลุมถึงผูใชบัตรไดอยางกวางขวางมากข้ึน และเปนการหลีกเล่ียงลดภาระตอการเรียกเก็บหนี้
ค าง ชําระของผูประกอบการ  ตลอดจนปญหาในเ ร่ืองของการปลอมแปลงบัตรเครดิต   
ผูประกอบการจึงไดนํารูปแบบวิธีการชําระเงินดวยเงินอิเล็กทรอนิกสเขามาใช โดยผูประกอบการ
เห็นวาระบบเงินอิเล็กทรอนิกสผูท่ีใชเงินอิเล็กทรอนิกสไมจําเปนตองมีรายไดม่ันคงเหมือนผูถือ
บัตรเครดิต เด็กนักเรียนนักศึกษา หรือผูคนท่ัวไปไมวาจะมีรายไดมากนอยเพียงใดก็สามารถมีและ
ใชเงินอิเล็กทรอนิกสได ผูประกอบการจะอาศัยวิธีการทางดานการตลาด ดานคานิยม แฟช่ัน และ
ความสะดวกสบายในการชักจูงใจใหมีการหันมาใชบริการเงินอิเล็กทรอนิกสแทนการชําระเงินดวย
ธนบัตร หรือบัตรเครดิต โดยผูประกอบการจะกําหนดใหผูตองการใชเงินอิเล็กทรอนิกสสมัครเปน
สมาชิกของผูออกบัตร  มีการเสียคาธรรมเนียมตามเ ง่ือนไขกําหนดขึ้น  จากนั้นผู ใช เ งิน

                                                 
49  พักตรสิริ สื่อศิริธํารงค.  (2551).  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลผูประกอบธุรกิจออกบัตร

เงินอิเล็กทรอนิกสท่ีมิใชธนาคารพาณิชย.  หนา 28. 
50 สถิติคดีบัตรเครดิตพุงเจาหน้ีชนะสวนใหญ.  สืบคนเมื่อ 15 ตุลาคม 2553,  จาก 

http://www.arip.co.th/businessnews.php?id=402675 
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อิเล็กทรอนิกสจะตองมีการชําระมูลคาเงินใหแกผูออกบัตรไวลวงหนาตามจํานวนเงินท่ีผูใชบัตรพึง
พอใจ ผูใชบัตรจึงจะสามารถนําเงินอิเล็กทรอนิกสดังกลาวไปใชซ้ือสินคาและบริการตามมูลคาท่ีมี
การบันทึกไวบัตรเทาที่ตนไดชําระเงินไวลวงหนา วิธีการเชนนี้เห็นไดวาเม่ือมีการสมัครเขาใช
บริการแลวผูสมัครจะไดรับการอนุมัติใหเปนผูถือบัตรอยางแนนอน เพราะย่ิงมีผูสมัครเปนสมาชิก
มากเทาใดผูประกอบการจะสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมไดมากตามไปดวย นอกจากนั้นการท่ี
ผูประกอบการไดเรียกเก็บเงินจากผูใชบัตรลวงหนานั้นเปรียบเสมือนการระดมทุนอยางหน่ึงของ
ผูประกอบการท่ีสามารถหาเงินทุนมาดําเนินกิจการของตนและเปนการลดความเส่ียงภัยของ
ผูประกอบการในดานการเรียกเก็บเงินคางชําระอยางเชนบัตรเครดิตอีกดวย 
 2.5.2  ความหมาย ลักษณะ และประเภทของเงินอิเล็กทรอนิกส 
                เพื่อใหเกิดความเขาในเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสไดมากข้ึน สมควรท่ีจะตองทํา
ความเขาใจลักษณะสําคัญของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส  ดังนี้ 
            2.5.2.1 ความหมายของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 
                          จากการศึกษาคนควาความหมายของ “เงินอิเล็กทรอนิกส” นั้น ไดมีการ                       
ใหความหมายของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสไวดังนี้ 
                           1) ความหมาย คําจํากัดความตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกํากับดูแลธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 
                                 มาตรา 4 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกํากับดูแลธุรกิจบริการการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 เงินอิเล็กทรอนิกส หมายความวา “เ งินอิเล็กทรอนิกสท่ี                          
ผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการซ่ึงจะระบุช่ือหรือไมก็ตาม โดยผูใชบริการไดชําระเงินใหแกผูให
บริการไวลวงหนา เพื่อนําไปใชในการชําระคาสินคา คาบริการ คาใชจายหรือหนี้อ่ืนใดแทนการ
ชําระดวยเงินสด และไดมีการบันทึกมูลคา หรือจํานวนเงินไวลวงหนา” 
                          2) ความหมาย คําจํากัด ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง กิจการท่ีตองขอ
อนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 พ.ศ. 2515 (การประกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส) 
                                เ งินอิ เ ล็กทรอนิกส  หมายความว า  บัตร ท่ี ผูประกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสออกใหแกผูบริโภคตามหลักเกณฑ  และวิธีการท่ีผูประกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสกําหนด เพ่ือใชชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอ่ืนๆ แทนการชําระดวยเงินสด โดย
ผูบริโภคไดมีการชําระเงินคาสินคา คาบริการ หรือคาอ่ืนๆ ไวลวงหนา และมูลคาเงินท่ีชําระ
ลวงหนาถูกบันทึกในบัตร 
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 2.5.2.2  ลักษณะของเงินอิเล็กทรอนิกส   
                           ปจจุบันถือเปนยุคของดิจิตอลท่ีมีการนําเทคโนโลยีทางดานอิเล็กทรอนิกสมาใช
มากมายในชีวิตประจําวัน ซ่ึงรวมถึงการชําระคาสินคาและบริการแทนเงินสด และแทนบัตรเครดิต 
เรียกวา เงินอิเล็กทรอนิกส (E-Money หรือ E-Cash) ซ่ึงนับวาเปนนวัตกรรมทางการเงินอยางหน่ึงท่ี
มีการพัฒนา และแปรสภาพจากธนบัตรมาสูเงินในระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในรูปของบัตร
พลาสติก ท่ีเรียกวา “บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส” (ในตลาด มีการเรียกวา บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส Cash 
Card หรือ บัตรเงินดิจิตอล (Digital Money Card) เงินอิเล็กทรอนิกส หรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 
เปนนวัตกรรมการชําระเงินในรูปแบบดิจิตอล สามารถใชแทนเงินสดในการชําระคาสินคาและ
บริการตามรานคาตางๆ ไดอยางสะดวกและสบาย โดยบัตรสามารถซ้ือไดดวยเงินสด และนําไปใช
จายภายในมูลคาเงินของบัตรนั้น ซ่ึงสามารถนําไปเติมเงินเพิ่มเติมในมูลคาท่ีตองการเม่ือเงินท่ีอยูใน
บัตรหมด เหมาะสําหรับกลุมคนท่ีใชเงินสดในการจับจายในชีวิตประจําวันท่ีตองการความสะดวก
รวดเร็ว โดยไมตองพกเงินสดติดตัวจํานวนมาก 
                            เงินอิเล็กทรอนิกส หรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส มีลักษณะสําคัญคือ เปนบัตรท่ีมี
ไมโครโปรเซสเซอรชิพซ่ึงมีหนวยความจําสูงสามารถเก็บขอมูลไดหลากหลายตามการใชงาน              
มีความปลอดภัยสูง ยากแกการปลอมแปลง สามารถเก็บมูลคาเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสลงใน
บัตรและนําไปใชแทนเงินสดในการซ้ือสินคาหรือใชบริการตามรานคาตางๆไดสะดวกกวาการใช
เงินสด เงินอิเล็กทรอนิกสจึงอยูในรูปแบบของบัตรสะสมมูลคา มีลักษณะคลายกับเงินสดท่ีถูกเก็บ
ไวในรูปแบบของขอมูลดิจิตอล ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับการเงินจะถูกบรรจุอยูในแถบแมเหล็ก หรือไมโค
รชิพท่ีมีการฝงอยูบนบัตร ผูบริโภคจะตองเติมเงินลงในบัตรลวงหนากอนท่ีจะนําบัตรไปใชซ้ือ
สินคาและบริการ การใชเงินอิเล็กทรอนิกสจะชวยใหเกิดความสะดวกสบายท้ังแกผูบริโภคและ
รานคาท่ีรับบัตร เพราะการชําระเงินดวยเงินอิเล็กทรอนิกสจะชวยใหการทําธุรกรรมสะดวกรวดเร็ว
มากข้ึน เพียงแตผูใชบัตรนําบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสไปวางไวบนเคร่ืองอานบัตร จํานวนเงินตามบัตร
ก็จะถูกหักออกจากบัตรตามมูลคาของสินคาและบริการ มีลักษณะสําคัญท่ีชวยใหประหยัดเวลาใน
การซ้ือขายแลกเปล่ียน และไมตองมีการใชเงินสดทําใหท้ังผูซ้ือสินคาและบริการ ตลอดจนรานคา
ไมตองพก หรือเก็บเงินสดไวเปนจํานวนมากๆ อันเปนการลดความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนไดจาก
อาชญากรรม 
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 2.5.2.3  ประเภทของเงินอิเล็กทรอนิกส 
                          ท้ังนี้ จากการสํารวจการออกเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีมีใชอยูในประเทศไทยจะพบ
รูปแบบของเงินอิเล็กทรอนิกสอยู  ดังนี้ 
                      1)  เงินอิเล็กทรอนิกสหรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชเปนเงินสดในการ                
ชําระเงินคาสินคาและบริการ (Smart Purse) 
                        2)  เงินอิเล็กทรอนิกสหรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชเปนบัตรโดยสารของ
ระบบขนสงมวลชนขนาดใหญ  (Smart Transit) 
                      3)  เงินอิเล็กทรอนิกสหรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชเปนบัตรประจําตัว
นักศึกษา บัตรประจําตัวพนักงานรวมถึงบัตรสมาชิกท่ีมีสิทธิประโยชน (Smart ID & Loyalty 
Program) เชน  โรงเ รียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  วิทยาลัยอินเตอร เทคลําปาง 
สถาบันการศึกษาแหงแรกของลําปาง ท่ีออกบัตรนักเรียนนักศึกษา LCCT Smart Purse และ                
บัตร LIT Smart Purse เปนท้ังบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา และบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส                
สมารทเพิรสในใบเดียว  
                           4) เงินอิเล็กทรอนิกสหรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการออกต๋ัวอัจฉริยะ            
ไมวาจะเปนต๋ัวชมภาพยนตร ตั๋วคอนเสิรต หรือ ตั๋วประเภทตางๆ (Smart Ticket)          
 2.5.3  ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส 
                  นอกจากการจัดแบงประเภทบัตรขางตนแลวการจะพิจารณาใหเขาใจถึงระบบของบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชแทนเงินสดสําหรับชําระคาสินคาและบริการที่มีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา
กอนก็เปนสาระสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจถึงลักษณะของธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกสไดอยาง
ถูกตองและครบถวน เพื่อนําไปสูการวิเคราะหและสังเคราะหกลไกในการคุมครองผูบริโภคในกรณี
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสสําหรับชําระคาสินคาและบริการที่มีการาชําระมูลคาบัตรลวงหนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ระบบของบัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีมูลคาทางการเงินถูกบรรจุไวในไมโครชิพ สามารถ
แบงไดเปน 4 ประเภท51 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) บัตรระบบปด (Closed-loop Cards) ไดแกบัตรท่ีผูถือบัตรสามารถนําไปใชซ้ือสินคา
และบริการกับผูประกอบการท่ีเปนผูออกบัตรเอง หรือเฉพาะรานท่ีไดเจาะจงไวเทานั้นหรือเปนบัตร
ท่ีมีวัตถุประสงคเปนการเฉพาะ บัตรประเภทนี้มักจะระบุมูลคาบัตรไวตายตัวไมสามารถเพ่ิมมูลคา
ได เชน บัตรราน Starbucks 

2) บัตรระบบกึ่งปด (Semi-closed Cards) ไดแก บัตรท่ีสามารถใชไดกับผูประกอบการ
หลายราย และมักจะเปนบัตรท่ีสามารถใชไดในสถานท่ีใดท่ีหนึ่งเปนการเฉพาะ บัตรประเภทนี้                
                                                 
 51  พักตรสิริ  สื่อศิริธํารงค.  เลมเดิม.  หนา 33. 
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ผูออกบัตรมักจะเปนผูประกอบการรายอ่ืนท่ีไมใชผูขายสินคา หรือใหบริการเอง เชน บัตรของ
หางสรรพสินคา มหาวิทยาลัย จะไมสามารถบรรจุมูลคาทางการเงินเพิ่มได 

3) บัตรระบบกึ่งเปด (Semi-closed Cards) เปนบัตรท่ีมีความคลายคลึงกับบัตรระบบกึ่ง
ปดแตแตกตางกันท่ี “การยอมรับ” คือ บัตรระบบก่ึงเปดจะไดรับการยอมรับมากวาบัตรระบบกึ่งปด  
เพราะเปนบัตรท่ีออกโดยสถาบันการเงิน หรือสถาบันท่ีมีช่ือเสียง สามารถบรรจุเงินเขาบัตรไดโดย
การโอนเงินจากบัญชีลูกคาทําใหไดรับการยอมรับจากรานคาท่ีรับบัตรเครดิต บัตรเดบิต สามารถใช
บัตรไดท่ัวประเทศ และสามารถใชไดกับผูประกอบการที่อยูในเครือขายเฉพาะ บัตรประเภทนี้
เหมาะกับผูบริโภคท่ีตองการซ้ือสินคา หรือ บริการโดยไมตองพกเงินสด แตบัตรประเภทนี้                        
ก็ไมสามารถถอนเงินสดไดจากเคร่ือง ATM 

4) บัตรระบบเปดท่ีมีการชําระราคาลวงหนา (Open-loop Cards) เปนบัตรท่ีมีลักษณะ
คลายบัตรเดบิตโดยผูบริโภคสามารถใชบัตรกับเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ  (ATM) ได                          
และสามารถใชซ้ือสินคาหรือบริการไดจากผูประกอบธุรการหลายราย  เชน บัตร Citicash                           
บัตร VisaBuxx ลูกคาในกลุมนี้มักไมใชลูกคาของธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงิน 

ระหวางเงินอิเล็กทรอนิกสดวยกันเองเงินอิเล็กทรอนิกสแตละประเภทก็มีความแตกตาง
กัน เชน เงินอิเล็กทรอนิกสประเภทที่สามารถเติมเงินได กับเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีไมสามารถเติมเงิน
ได เงินอิเล็กทรอนิกสท่ีไมสามารเติมเงินไดเปนเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด
เนื่องจากเปนเงินอิเล็กทรอนิกสประเภทแรกๆ ท่ีเกิดข้ึนและสามารถใชไดงาย การใหบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกสประเภทน้ีจึงพบเห็นได ท่ัวไป  สวนเงินอิเล็กทรอนิกสประเภทท่ีใชไดกับ
ผูประกอบการรายเดียวเปนทางเลือกใหแกผูบริโภคในการไดรับความสะดวกสบายในการชําระเงิน 
 2.5.4 ผูใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
 ในประเทศไทยปจจุบันมีผูประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสอยู 6 ราย คือ                 
บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด บริษัท เพยเมนท โซลูช่ัน จํากัด บริษัท แอดวานซ เอ็มเปร จํากัด 
บริษัท เพยสบาย จํากัด บริษัท แอดวานซ เมจิค การด จํากัด บริษัท ทรูมันนี่ จํากัด 
 โดยบริษัท ไทยสมารทการด จํากัดเปนบริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท ซีพี เซเวนอีเลฟเวน 
จํากัด (มหาชน) กับธนาคารและบริษัทอ่ืนๆ ดวยทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 395 ลานบาท          
ไดออกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส “Smart Purse” และ บัตรเชื่อมรัก ท่ีสามารถใชชําระคาสินคาใน
รานคา 7-11 และชําระคาบริการตางๆ ผานเคาเตอรเซอรวิสในรานคา 7-11 ไดทุกสาขา และมีการ
ตั้งเปาหมายไววา ในอนาคตจะเช่ือมโยงธุรกรรมทางการเงิน รานอาหาร เอนเตอรเทนเมนท ขนสง 
ส่ือสาร และคาปลีกตางๆ ผานบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสเพียงใบเดียว ในปจจุบันบริษัท ไทยสมารท
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การด มีเคร่ืองรับบัตรกวา 6,200 จุด คาดวาส้ินป พ.ศ. 2549 จะเพ่ิมเปน 6,500 จุด และภายใน 5 ป          
จะเพิ่มเปน 40,000 จุด52 
 บริษัท เพยเมนต โซลูช่ัน จํากัด ท่ีกอตั้งดวยทุนจดทะเบียน 200 ลานบาท โดยมี บริษัท 
แคปปตอล โอเค จํากัด เปนผูถือหุนท้ังหมด ซ่ึงบริษัท แคปปตอล โอเค จํากัด เปนบริษัทรวมทุน
ระหวางบริษัท ชิน คอรปอรเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และ ดีบีเอส แบงก ลิมิเด็ต (ประเทศสิงคโปร)  
ไดออกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 3 รูปแบบ คือ บัตรโอเคแคช บัตร Co-Brand เปนการทําบัตรรวมกับ
พันธมิตรรายอื่นๆ และบัตรของขวัญ ท่ีสามารถใชจายแทนเงินสดไดผานรานคากวา 250,000 แหง 
ท่ัวประเทศ 
 บริษัท ทรูมันนี่ จํากัด บริษัทยอยในกลุมบริษัท ทรู ท่ีไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทยใหดําเนินการกิจการธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส และไดรับอนุญาตจากกรมสรรพากร
ใหเปนตัวแทนรับชําระเงิน โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกท่ี 200 ลานบาท ไดออกบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสโมบายมันนี่แคชการด และเปดใหบริการการเงินผานซิมมือถือ “ทรู มูฟ” ในรูป
กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (M-Wallet) ท่ีสามารถทําธุรกรรมการเงินครบวงจรตั้งแต เติม จาย โอน 
และถอน เรียกไดวาครบพ้ืนฐานการใชเงิน โดยมีแนวความคิดท่ีจะใหผูใชบริการสามารถใชบริการ
ธุรกรรมการเงินเคลื่อนท่ีได และสามารถซ้ือบริการตางๆ ภายใตบริการ “ทรู” และ “ทรู มูฟ” อาทิ 
เติมเงินมือถือทรูมูฟแบบเติมเงิน วีพีซีทีบัดดี้ ซ้ือช่ัวโมงอินเตอรเน็ตคิด และช่ัวโมงเกม “ฟนการด” 
ตลอดจนสามารถชําระคาสินคาและบริการผานรานคาท่ีเขารวมโครงการกวา 3,000 แหง 
           
  

                                                 
              52  อารเอฟไอดี&ทูดีบารโคด นวัตกรรมเปลี่ยนวิถีโลก (ภาค2).  สืบคนเมื่อ  15  ตุลาคม  2553,  จาก 
http://kungsirikarn.wordpress.com/category/uncategorized/ 
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บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายของการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับเงินอิเล็กทรอนิกสที่ 

ใชซื้อสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาของ 
ประเทศไทยและตางประเทศ 

 
จากการศึกษาถึงวิธีการชําระเงินคาสินคาและบริการทําใหทราบถึงวิวัฒนาการของการ

ชําระเงินคาสินคาและบริการวามีจุดเร่ิมตนจากการแลกเปล่ียนสินคากับสินคา (Barter System) ซ่ึง
เปนวิธีการชําระเงินแบบดั้งเดิมโดยการนําสินคาท่ีมีมูลคาใกลเคียงกันมาแลกเปล่ียนกันโดยตรง
ระหวางผูซ้ือกับผูขาย การชําระเงินดวยวิธีนี้จะไมมีมาตรฐานเทียบคาอยางยุติธรรมเพื่อแลกเปล่ียน 
อีกท้ังมีความยุงยากลําบากในการเก็บรักษาและไมสะดวกในการขนยาย ดังนั้นจึงไดมีการใช
เงินตราข้ึนเพื่อเปนส่ือในการชําระเงิน (Physical Money) เเทน เปนการสมมติเอาวัตถุท่ีหายากใหมี
มูลคาตามท่ีกําหนดและเปนท่ียอมรับกันในสังคมน้ันๆ เทาท่ีเคยพบในประวัติศาสตร เชน             
เปลือกหอย ลูกปด กําไลหิน ขวานหิน และเงินเบ้ียท่ีทําจากกระเบ้ืองเปนตน ถัดมาก็เปนการนํา
โลหะท้ังที่มีคาและไมมีคามาใช เชน การใชเงินพดดวง การใชทองคํา อยางไรก็ตาม ในยุคท่ีมีการ
นําโลหะมีคาเขามาใช ภายหลังเกิดปญหาข้ึนมาหลายประการ เชน ตนทุนการถลุงโลหะ การขาด
แคลนโลหะมีคาเพราะถูกนําไปหลอมเนื่องจากมูลคาตัวโลหะสูงกวามูลคาท่ีตราไว นอกจากนี้           
ยังไมสะดวกตอการขนยาย  ในเวลาตอมาจึงไดมีการนําส่ือประเภทอ่ืนเขามาใชแทน เชน                     
เงินกระดาษและเหรียญโลหะไมมีคา และไดมีการปรับปรุงคุณภาพการผลิตเร่ือยมา จนถึงปจจุบัน
นั้นไดมีการนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาเกี่ยวของกับการชําระเงินคาสินคาและบริการ โดยคํานึงถึง
ความสะดวก การลดตนทุนการผลิตส่ือกลางในการแลกเปล่ียน ความปลอดภัย ตลอดจนถึงเร่ือง
คานิยมทางสังคม เชน การชําระเงินคาสินคาและบริการดวยบัตรเครดิต บัตรเดรบิต ตลอดจนถึงเงิน
อิเล็กทรอนิกส 

สําหรับการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันมีการพัฒนาและมีแนวโนมท่ีจะมี
การใชมากข้ึนใน แตในทางปฏิบัติผูบริโภคยังขาดความเขาใจในวิธีการทางดานการตลาดของ
ผูประกอบการ ผูบริโภคจึงตกอยูภายใตการเอาเปรียบของผูประกอบการ กรณีหากไมมีการคุมครอง
ผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูเขียนจึงขอศึกษามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอันเปน

DPU



 52 

การเฉพาะเก่ียวกับการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท้ังกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศวา             
มีการกําหนดหรือบัญญัติกฎหมายไวอยางไรบาง  ดังนี้ 

 
3.1  มาตรการทางกฎหมาย  และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีผูบริโภค
ไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาของประเทศไทย 

จากการศึกษาลักษณะของเงินอิเล็กทรอนิกสในบทท่ี 2 และศึกษากฎหมายไทยแลว
พบวา ปจจุบันกฎหมายของประเทศไทยยังไมมีกฎหมายคุมครองผูบริโภคโดยตรงเกี่ยวกับการ
ใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา  
หากแตกฎหมายของประเทศไทยมีเพียงแตกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลผูออกบัตรหรือ
ผูประกอบการเทานั้น กฎหมายของประเทศไทยยังไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภคเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาแตอยาง
ใด ผูเขียนจึงขอนํากฎหมายของประเทศไทยท่ีเกี่ยวของและท่ีใชอยูในปจจุบัน ในการนํามาปรับใช
กับการควบคุม กํากับดูแลการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการคุมครองผูบริโภคจากการ
ประกอบธุรกิจดังกล าว ท่ี มีอยู ในปจจุ บัน  ซ่ึงบทบัญญัติของกฎหมายที่ ได ศึกษา  ไดแก                    
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ            
วาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2544  
 3.1.1  ผูเก่ียวของกับการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระ
เงินคาบัตรลวงหนาและนิติสัมพันธตามกฎหมาย 
                 3.1.1.1 ผู เกี่ยวของกับการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการ                   
ท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา 
                             จากการท่ีไดศึกษาถึงลักษณะ ประเภท ของเงินอิเล็กทรอนิกสจะเห็นไดวามี
บุคคลท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส คือ 
 ผูออกบัตร ไดแก บริษัทเอกชนตางๆ โดยประโยชนท่ีผูออกบัตรไดรับคือ                
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูถือบัตร การผูกขาดการซ้ือสินคาและบริการจากผูถือบัตร 
ประโยชนจากการนําเงินท่ีผูถือบัตรไดชําระเงินลวงหนาไปเปนทุนในการดําเนินธุรกิจของตน 
 ผูถือบัตร สําหรับเงินอิเล็กทรอนิกสนั้นผูถือบัตรจะมีลักษณะเปดกวางกวาผูถือ
บัตรเครดิต เพราะบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสไมจํากัดถึงคุณสมบัติของผูถือบัตร บุคคลทุกประเภท           
ทุกวัยสามารถเปนผูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสได  
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         รานคา ไดแก หางสรรพสินคา รานอาหาร รานคา ซุปเปอรมาเก็ตท่ีเขารวมเปน
สมาชิกหรือยอมรับให ลูกค า ท่ี ถือ เ งินอิ เ ล็กทรอนิกสสามารถซื้ อ สินค าและบริการได                        
ซ่ึงหางสรรพสินคา รานคา ตางๆ เหลานี้ก็อาจเปนรานคาในเครือของบริษัทผูออกบัตร   
                       ดังนั้น  การจะศึกษาใหทราบถึงความสัมพันธระหวางผู เกี่ยวของกับเงิน
อิเล็กทรอนิกสจึงเปนสาระสําคัญท่ีตองพิจารณาเพื่อใหเขาใจบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีจะนํามา
บังคับใชไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตามผูเขียนจะขอศึกษาถึงความสัมพันธระหวางผูออกบัตรกับ             
ผูถือบัตรเปนสําคัญ  

3.1.1.2  นิติสัมพันธในทางกฎหมายระหวางผูออกบัตรกับผูถือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 
                            การทําธุรกรรมการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ี
ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนานั้นเม่ือพิจารณาจากลักษณะของสัญญาแลวจะเห็นไดวาจะ
เร่ิมตนจากการท่ีผูออกบัตรไดเสนอใหบริการดานบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสแกผูบริโภค (ผูถือบัตร)  
ซ่ึงหากผูบริโภคมีความประสงคจะใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสก็สามารถทําไดดวยการทําสัญญาตาม
แบบของสัญญาท่ีผูใหบริการกําหนดข้ึน จากลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวานิติสัมพันธระหวาง          
ผูออกบัตรกับผู ถือบัตรจึง เปนความสัมพันธในทางสัญญา  คือสัญญาใหบริการบัตรเ งิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา    
                             ท้ังนี้ลักษณะสัญญาของระหวางผูออกบัตรกับผูถือบัตรจึงเปนสัญญาสองฝาย  
ฝายหนึ่ง คือ ฝายผูออกบัตร อีกฝายหนึ่งคือ ฝายผูถือบัตร โดยทั่วไปท่ีพบเห็นสัญญาใหบริการบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกสจะมีการทําเปนลายลักษณะอักษรและมีการจัดทําสัญญากันไวลวงหนาโดยผูออก
บัตร ซ่ึงสัญญาท่ีผูออกบัตรจัดทําไวจะมีการกําหนดสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดของคูสัญญาท่ี
เกี่ยวกับการใหบริการและการใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 
                             เม่ือกลาวถึงคําวา สัญญา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใมไดให
ความหมายหรือคําจํากัดความของคําวาสัญญาไววาหมายถึงอะไร แตจาการศึกษาจากตําราประกอบ
กับคํานิยามของ “นิติกรรม” แลว จึงอาจท่ีจะกลาวไดวาสัญญาหมายถึง “นิติกรรมสองฝาย หรือ
หลายฝายท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาเสนอ สนองท่ีถูกตองตรงกันของบุคคลต้ังแตสองฝายข้ึนไปที่มุง
จะกอใหเกิดการเปล่ียน หรือระงับซ่ึงสิทธิ53 เชนนั้นการเขาทําสัญญาของคูสัญญาก็ตองเปนไป
กฎหมายคือ ตองมีความสามารถตามกฎหมายมีสิทธิในการสัญญากับบุคคลอ่ืนตามหลักเสรีภาพใน
การทําสัญญาโดยคูสัญญายอมมีสิทธิและหนาท่ีตามขอสัญญาท่ีไดตกลงกัน สัญญาจึงจะมีผลผูกพัน
ระหวางคูสัญญาและบังคับกับคูสัญญาได เวนแตวัตถุประสงคเปนการตองหามตามกฎหมาย             
เปนการพนวิสัยหรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี ตามประมวลกฎหมายแพงและ
                                                 

53  ศนันกรณ  โสตถิพันธ  ก  เลมเดิม.  หนา 247. 
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พาณิชยมาตรา 150 ท่ีไดบัญญัติวา การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย           
เปนการพนวิสัย  หรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน                    
การนั้นเปนโมฆะ   
                              สําหรับการศึกษาในเร่ืองความสัมพันธระหวางผูออกบัตรกับผูถือบัตรใหมีความ
ชัดเจนมากข้ึน กรณีจําเปนตองศึกษาพิจารณาความสัมพันธตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยนิติกรรมและสัญญา เพราะสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการ
ท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนานั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดบัญญัติไวเปน
เอกเทศสัญญาแตอยางใด 
                            1)  ผูแสดงเจตนา หรือ คูสัญญา 
                                   ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 149 บัญญัติวา “นิติกรรม 
หมายความวา การใดๆ อันทําโดยชอบดวยกฎหมายและดวยใจสมัคร มุงโดยตรงตอการผูก                 
นิติสัมพันธระหวางบุคคลเพ่ือกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซ่ึงสิทธิ” นิติกรรมจึง
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือทางกฎหมายใหแกบุคคลเพ่ือสรางสิทธิและหนาท่ีระหวางกัน เชนนี้ ผูแสดง
เจตนาหรือคูสัญญาจึงเปนบุคคลเพราะส่ิงใดท่ีไมใชบุคคลไมอาจจะทําการใดๆ เพื่อกอสิทธิและ
หนาท่ีระหวางกันได ถือเปนหนึ่งในสาระสําคัญของการทํานิติกรรมและสัญญาท่ีตองพิจารณา             
เปนลําดับแรกของการทําสัญญา 
 คูสัญญาหมายถึง บุคคลที่เปนผูลงมือทําสัญญา และเปนบุคคลท่ีตองรับผล
ของสัญญา แมในบางคร้ังอาจจะไมใชบุคคลท่ีเปนผูลงมือทําสัญญาอง54 
                                  ดังนั้น การพิจารณาถึงความสามารถของคูสัญญาจึงเปนเร่ืองแรกท่ีตอง
พิจารณาใหความสําคัญโดยผูท่ีจะเปนคูสัญญาไดจะตองเปนบุคคลท่ีมีความสามารถตามกฎหมาย  
สําหรับการทําสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระ
เงินคาบัตรลวงหนาในเร่ืองความสามารถของการคูสัญญานั้น ฝายผูออกบัตรนั้นตองเปนบริษัทท่ีได
จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายและไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจแลวเทานั้นจึงจะสามารถทํา
สัญญาไดซ่ึงในเร่ืองความสามารถของผูออกบัตรนั้นจะไดกลาวในหัวขอของการควบคุมดูแลการ
ใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสตอไป แตในหัวขอนี้จะมุงใหความสําคัญไปยังความสามารถของ 
ผูถือบัตรซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะการทําสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีได
กระทําโดยผูเยาวอันจะเปนปญหาใหสมควรพิจารณาเพราะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ไดบัญญัติเกี่ยวกับการทํานิติกรรมของผูเยาวไวตามมาตรา 21 บัญญัติวา “ผูเยาวจะทํานิติกรรมใดๆ 
                                                 

54  การกอใหเกิดสัญญา คํามั่น.  สืบคนเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554,  จาก                                                    
http://e-learning.mfu.ac.th/mflu/1602203/chap7.htm 

DPU



 55 

ตองไดรับความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมกอนการใดๆ ท่ีผูเยาวไดกระทําลงโดยปราศจาก
ความยินยอมเชนวานั้นเปนโมฆียะ เวนแตจะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน”   

                    ในการเขาทําสัญญาใชบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและ
บริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนานั้นในปจจุบันไดมีการโฆษณาเช้ือเชิญใหมีการใช
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสกันอยางแพรหลาย โดยหนึ่งในกลุมเปาหมายของผูประกอบการคือ นักเรียน
และนักศึกษา ซ่ึงสวนใหญนักเรียนและนักศึกษาเหลานี้ยังเปนผูเยาวและไมมีความสามารถในการ
ทําสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา 21 ดังกลาว เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม  
แตจากลักษณะของการทําสัญญาการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ี
ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาปจจุบันเห็นไดวาผูออกบัตรจะมีการจัดเตรียมแบบสัญญาไว
กอนแลว ผูท่ีตองการใชบริการสามารถเขาทําสัญญาใชบริการไดในทันที เชนนี้กรณีจึงเปนเร่ืองท่ี
ตองพิจารณาวาการเขาทําสัญญาใชบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสของผูเยาวเปนการทําสัญญาท่ีมีผล
เปนโมฆียะหรือไม หรือเปนการทํานิติกรรมที่ไดรับการยกเวนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 24 ท่ีไดบัญญัติไววา “ผูเยาวอาจทําการใดๆ ไดท้ังส้ิน ซ่ึงเปนการสมแกฐานานุรูป
แหงตน และเปนการอันจําเปนในการดํารงชีพามสมควร” ซ่ึงหากการทําสัญญาของผูเยาวในการใช
บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาไมถือ
เปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนและไมสมแกฐานนานุรูปแลวสัญญาระหวางผูออกบัตรและผูถือบัตรท่ีเปน
ผูเยาวยอมมีผลเปนโมฆียะ อันจะสงผลเสียตอธุรกรรมประเภทน้ี 

             2)  การแสดงเจตนา 
                     เม่ือนิติกรรมและสัญญาเปนการกระทําของบุคคล การกระทําของมนุษยท่ีจะ

ทําใหเกิดเปนนิติกรรมไดนั้นจะตองมีการแสดงออกใหบุคคลอ่ืนเขาใจไดวาตนมีความประสงคจะ
ใหเกิดผลทางกฎหมายอยางไร เพราะหากไมแสดงออกมาบุคคลอ่ืนก็ไมอาจจะทราบถึงความ
ประสงคได เชนนี้การกระทํานิติกรรมจึงตองมีการแสดงเจตนาเพ่ือแสดงความประสงคใหปรากฏ55   
สําหรับนิติกรรมต้ังแตสองฝายข้ึนไปตองมีการแสดงเจตนาของบุคคลเปนคําเสนอและคําสนอง
ถูกตองตรงกันนิติกรรมหรือสัญญาหลายฝายจึงจะเกิด ลักษณะหรือวิธีการแสดงเจตนาสามารถ
จําแนกไดเปน 3 ชนิดคือ 

                (1)  การแสดงเจตนาโดยชัดแจง คือ การแสดงเจตนาออกมาโดยชัดแจงเพื่อ
ประสงคจะทํานิติกรรมนั้นโดยตรง อาจทําโดยการขีดเขียน หรือแสดงกิริยาอาการอยางใดๆ ซ่ึงเปน
การแสดงเจตนาท่ีมีลักษณะดีท่ีสุดคือ การแสดงเจตนาเปนลายลักษณอักษร สําหรับการทําสัญญา
                                                 

55  ศักด์ิ  สนองชาติ.  (2539).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยนิติกรรมและสัญญา.  
หนา 8. 
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ใหบริการเงินสดอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนานั้น
การแสดงเจตนาในการเขาทําสัญญาตองเปนการแสดงเจตนาโดยชัดแจงของคูสัญญาเพราะมีการ          
ทําสัญญาใชบริการ โดยท่ีเนื้อหาของสัญญานั้นผูประกอบการหรือผูออกบัตรไดจัดเตรียมไวแลว
ดวยการลงนามในสัญญาท่ีมีการจัดเตรียมไว 

                   (2) การแสดงเจตนาโดยปริยาย คือ การกระทําอยางใดอยางหน่ึงท่ีสามารถ
คาดหมายจากการกระทําไดวามีเจตนาจะทํานิติกรรมนั้นดวย เชนการท่ีลูกหนี้ชําระดอกเบ้ียใหแก
เจาหนี้ยอมเปนการแสดงเจตนาโดยปริยายวาลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้อันทําใหอายุความสะดุด          
หยุดลง เชนนี้ ผูเขียนเห็นวาโดยลักษณะของการแสดงเจตนาประเภทน้ีไมสามารถนํามาปรับใชกับ
การทําสัญญาใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตร
ลวงหนาได 

 (3)  การแสดงเจตนาโดยการนิ่ง ตามหลักท่ัวไป การน่ิงไมถือวาเปนการ
แสดงเจตนา เพราะการแสดงเจตนาตองมีการกระทําอยางใดออกมาใหเห็น แตก็มีขอยกเวนบาง
ประการท่ีกฎหมายยกเวนและยอมรับวาการนิ่งเปนการแสดงเจตนาหรือการนิ่งท่ีคูสัญญาปฏิบัตติาม
ประเพณีระหวางกัน การนิ่งเชนนั้นก็เปนการแสดงเจตนาระหวางกัน เชน ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาตรา 570 ท่ีไดบัญญัติวา ในเม่ือส้ินกําหนดเวลาเชาซ่ึงไดตกลงกันไวนั้น ถาผูเชา
ยังคงครอบครองทรัพยท่ีเชาอยูและผูใหเชารูความนั้นแลวไมทักทวงไซร ทานใหถือวาคูสัญญาเปน
อันไดทําสัญญาใหมตอไปไมมีกําหนดเวลา” ซ่ึงเปนเร่ืองที่กฎหมายถือวาการนิ่งเปนการแสดง
เจตนาของคูสัญญาท่ีจะตอสัญญาเชากันใหม เม่ือพิจารณาโดยสภาพของการทําสัญญาแลวตามการ
แสดงเจตนาโดยการน่ิงก็ไมสามารถนํามาปรับใชกับการทําสัญญาใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใช
ซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาไดเชนกัน 
                        3) ประเภทของการแสดงเจตนา 
                                  เม่ือนิติกรรมและสัญญาเปนเร่ืองของการแสดงเจตนาเพ่ือใหบุคคลอ่ืนทราบ
ถึงวัตถุประสงคหรือความตองการของตนเองแลว การแสดงเจตนายอมมีผลตอเม่ือมีผูรับการแสดง
เจตนาไดทราบหรือการแสดงเจตนาน้ันไดไปถึงผูรับแลว โดยเฉพาะนิติกรรมหลายฝายท่ีตองมีการ
แสดงเจนาของบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป จึงจําเปนตองมีผูรับการแสดงเจตนาเสมอ56 ลําพังการ
แสดงเจตนาฝายเดียวไมอาจเกิดผลของสัญญาได ซ่ึงประเภทของการแสดงเจตนาสามารถจําแนกได
ดังนี้ 

                                                 
56  แหลงเดิม. 
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                                (1) การแสดงเจตนาตอบุคคลท่ีอยูเฉพาะหนา 
                                        การแสดงเจตนาประเภทน้ี เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 168 ท่ีบัญญัติวา “การแสดงเจตนาท่ีกระทําตอบุคคลซ่ึงอยูเฉพาะหนาใหถือวามีผล
นับแตผูรับการแสดงเจตนาไดทราบถึงการแสดงเจตนานั้น ความขอนี้ใหใชตลอดถึงการท่ีบุคคล
หนึ่งแสดงเจตนาไปยังบุคคลอีกคนหน่ึงโดยทางโทรศัพท หรือโดยเคร่ืองมือส่ือสารอยางอ่ืน หรือ
โดยวิธีอ่ืนซ่ึงสามารถติดตอกันไดในทํานองเดียวกัน” เชนนี้การแสดงเจตนาประเภทน้ีคือการแสดง
เจตนาที่สามารถทราบหรือเขาใจไดทันที การแสดงเจตนาจะมีผลเม่ือผูรับการแสดงเจตนาได
รับทราบถึงการแสดงเจตนานั้น  สําหรับการแสดงเจตนาของการทําสัญญาใหบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกสที่ใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนานั้นจะเปนการแสดง
เจตนาเขาทําสัญญาของผูถือบัตรเพื่อขอเขาใชบริการจากผูออกบัตรไมวาจะดวยการติดตอกับผูออก
บัตรเองหรือติดตอกับตัวแทนของผูออกบัตร การแสดงเจตนาเชนนี้ของผูถือบัตรจึงเปนการแสดง
เจตนาตอบุคคลท่ีอยูเฉพาะหนา สวนผูรับการแสดงเจตนาคือผูออกบัตรหรือตัวแทนของผูออกบัตร 
การแสดงเจตนาจึงมีผลนับแตผูรับการแสดงเจตนาทราบ 
                                (2)  การแสดงเจตนาโดยบุคคลท่ีมิไดอยูเฉพาะหนา  
                                           การแสดงเจตนาประเภทน้ี เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 169 วรรคแรก ท่ีบัญญัติวา “การแสดงเจตนาท่ีกระทําตอบุคคลซ่ึงมิไดอยูเฉพาะหนา
ใหถือวามีผลนับแตเวลาท่ีการแสดงเจตนาน้ันไปถึงผูรับการแสดงเจตนา แตถาไดบอกถอนไปถึง
ผูรับการแสดงเจตนานั้นกอนหรือพรอมกันกับท่ีการแสดงเจตนานั้นไปถึงผูรับการแสดงเจตนาการ
แสดงเจตนานั้นเปนอันไรผล” หมายความวา การแสดงเจตนาอยางใดท่ีมิใชการแสดงเจตนาตอ
บุคคลซ่ึงอยูเฉพาะหนาก็ยอมเปนการแสดงเจตนาซ่ึงมิไดอยูเฉพาะหนา57  
  4)  แบบของสัญญา 
                                    ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 152 บัญญัติวา “การใดท่ีไมได
กระทําตามแบบท่ีกฎหมายบังคับไวการนั้นเปนโมฆะ” หมายความวา การกระทํานิติกรรมหรือ
สัญญาอยางใดๆ ท่ีไมไดทําใหถูกตองตามแบบท่ีกฎหมายบังคับไวเปนการกระทําท่ีไมชอบ                 
ดวยกฎหมายประเภทหนึ่ง ผลของนิติกรรมท่ีไมถูกตองตามแบบยอมตกเปนโมฆะ  
                                  แบบของนิติกรรม หมายถึงวิธีการหรือพิธีการที่กฎหมายกําหนดและบังคับ
ใหผูแสดงเจตนาทํานิติกรรมตองปฏิบัติตามเพ่ือความสมบูรณของนิติกรรมท่ีทํา58 ดังนั้น นิติกรรม

                                                 
57  แหลงเดิม. 
58  นิติกรรมคืออะไร.  สืบคนเมื่อ 17 ตุลาคม 2553,  จาก  
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จึงเปนพิธีการท่ีกฎหมายกําหนดไวและบังคับใหผูแสดงเจตนาทํานิติกรรมตองปฏิบัติตามเพื่อความ
สมบูรณของนิติกรรม แบบของนิติกรรมจึงเปนเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดเปนหลักบังคับใหตองปฏิบัติ
ตามเปนพิเศษนอกเหนือจากหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาทํานิติกรรมท่ัวไป ซ่ึงโดยหลักแลว
บุคคลยอมมีเสรีภาพในการทํานิติกรรมแตมีนิติกรรมบางประเภทท่ีภาครัฐตองเขามาควบคุมเพ่ือ
วัตถุประสงคบางประการ เชน การตรวจสอบกรรมสิทธ์ิ การจัดเก็บภาษี แบบของนิติกรรมท่ี
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดไวโดยชัดแจง เชน 
                              ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 456 บัญญัติวา “การซ้ือขาย
อสังหาริมทรัพยถามิไดทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอเจาหนาท่ีเปนโมฆะวิธีนี้ใหใชถึงการซ้ือ
ขายเรือท่ีมีระวางตั้งแตหาตันข้ึนไป ท้ังการซ้ือขายแพและสัตวพาหนะดวย”  
                                 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 714 บัญญัติวา “อันสัญญาจํานอง
นั้น ทานวาตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอเจาหนาท่ี”  
 จากท่ีไดศึกษามาสัญญาใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและ
บริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนานั้นเปนสัญญาใหบริการระหวางผูออกบัตรกับ              
ผูใชบัตร ซ่ึงสัญญาใหบริการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดกําหนดใหสัญญาดังกลาว
เปนเอกเทศสัญญา และไมไดกําหนดแบบของสัญญาไว เชนนี้ การทําสัญญาใหบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาคูสัญญาไม
จําเปนตองทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไวแตอยางใด นิติกรรมยอมสมบูรณไดดวยการแสดง
เจตนาของคูสัญญา แตอยางไรก็ตามสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและ
บริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาท่ีมีการใชอยูในปจจุบันเปนสัญญาท่ีมีการกําหนด         
ขอสัญญาไวลวงหนาโดยผูออกบัตร ผูใชบัตรไมมีสิทธิในการตอรองขอสัญญาท่ีถูกกําหนดขึ้น              
แตอยางใด                     
                           5) การเกิดนิติกรรมสัญญาใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการ
ท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา 
                                 นิติกรรมสัญญาจะสมบูรณไดก็แตดวยการแสดงเจตนาท่ีถูกตองตรงกันของ  
ผูแสดงเจตนาท้ังสองฝาย ซ่ึงก็คือมีคําเสนอคําสนองท่ีถูกตองตรงกันของคูสัญญา ในทางปฏิบัตินิติ
กรรมจะสมบูรณไดดวยวิธีการหลายวิธี เชน การเจรจาตอรอง หรือการลงนามในเอกสารสัญญา
ฉบับเดียวกัน การจะพิจารณาวาสัญญาจะเกิดข้ึนเม่ือใดจึงไมเปนการยากหากเปนการแสดงเจตนา
ตอบุคคลท่ีอยูเฉพาะหนา การทําสัญญาใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ี
ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนานี้เปนการทํานิติกรรมดวยการแสดงเจตนาตอบุคคลท่ีอยูเฉพาะ
หนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 168 ซ่ึงจะมีผลเปนสัญญาไดก็ตอเม่ือไดมีการ
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ตอบสนองรับคําเสนอตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 360 ท่ีไดบัญญัติวา “คําเสนอ
ทําแกบุคลท่ีอยูเฉพาะหนา โดยไมไดบงระยะเวลาใหทําคําสนองนั้น เสนอ ณ ท่ีใดเวลาใดก็สนอง
รับไดแต ณ ท่ีนั้นเวลาน้ัน ความขอนี้ทานใชตลอดถึงการท่ีบุคคลหน่ึงทําคําเสนอไปยังบุคคลอีกคน
หนึ่งทางโทรศัพทดวย” สัญญาใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสยอมเกิดข้ึนเม่ือผูใหบริการตกลงตอบ
รับคําเสนอขอใชบริการของผูตองการมีบัตรสัญญาใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและ
บริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนายอมมีผลตามกฎหมาย แตกรณีมีขอท่ีตองพิจารณา
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 370 ท่ีไดบัญญัติวา “ขอความใดๆ แหงสัญญาอัน
คูสัญญาแมเพียงฝายเดียวไดแสดงไววาเปนสาระสําคัญอันจะตองตกลงกันหมดทุกขอนั้น               
หากคูสัญญายังไมไดตกลงกันหมดทุกขออยูตราบใด เม่ือกรณีเปนท่ีสงสัย ทานนับวายังมิไดมี
สัญญาตอกัน การที่ไดทําความเขาใจกันไวเฉพาะบางส่ิงบางอยางอยางถึงแมวาจะไดจดลงไวก็หา
เปนการผูกพันไม” เม่ือคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกันอันกอใหเกิดสัญญานั้น โดยปกติจะตองมี
การตกลงถูกตองตรงกันทุกขอ แตบางกรณีคําเสนอคําสนองอาจมีปญหารายละเอียดปลีกยอย
มากมายแมมีการสนองรับแตก็ยังไมไดตกลงหมดทุกขอซ่ึงคูสัญญาถือวาเปนสาระสําคัญดังนี้จะถือ
วาสัญญาเกิดข้ึนแลวยังไมได59 กรณีของการทําสัญญาใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคา
และบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาพบวาลักษณะของการเขาทําสัญญาเร่ิมจากการท่ี             
ผูออกบัตรจะทําการเชิญชวนใหบุคคลตางๆ เขามาใชบริการเงินอิเล็กทรอนิกสของตนเองดวยการ
โฆษณาตางๆ เม่ือมีบุคคลสนใจใชบริการก็สามารถทําไดดวยการยื่นสมัครเขาใชบริการตามจุด
บริการตางๆ ท่ีผูออกบัตรกําหนดข้ึน บุคคลท่ีขอใชบริการเงินอิเล็กทรอนิกสจะไดเขากรอกขอความ
ลงในสัญญาใชบริการที่ผูออกบัตรไดกําหนดข้ึนการทําเชนนี้เปนเสมือนการทําคําเสนอของผูถือ
บัตร  และเม่ือผูออกบัตรตอบรับโดยปกติสัญญาใหบริการสัญญายอมมีผลตามกฎหมาย เพียงแตใน
ประเพณีปฏิบัติท่ีพบเห็นผูออกบัตรจะใหผูใชบัตรลงนามในสัญญาใหบริการโดยผูออกบัตรได
จัดทําสัญญาไวกอนลวงหนาโดยท่ีขอสัญญาตางๆ ผูออกบัตรเปนผูกําหนดข้ึน ผูขอใชบัตรไมมี
สิทธิตอรองขอสัญญาท่ีกําหนดไวลวงหนาแตอยางใด หากแตตกอยูภายใตบังคับใหตองทําสัญญา  
กรณีอยางนี้จะถือวาผูขอใชบริการไดตกลงในขอสัญญาท่ีผูใหออกบัตรไดจัดทําไวหมดทุกขอแลว
หรือไม  สัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสจะมีผลบังคับตามกฎหมายหรือไมตามความนัย
มาตรา 370 
                             6) ผลของสัญญาใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส ท่ีใช ซ้ือสินคาและบริการ                    
ท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา 

                                                 
59 แหลงเดิม. 
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                                 นิติกรรมยอมเกิดข้ึนตามท่ีคูกรณีไดตกลงกําหนดกันไวตามสัญญา แมวา           
ส่ิงท่ีตกลงกันไวจะผิดแผกแตกตางไปจากบทบัญญัติแหงกฎหมายส่ิงท่ีคูสัญญากําหนดข้ึนนั้นยอม
เปนผลสมดังเจตนาของคูสัญญาไดเสมอหากวาส่ิงท่ีแตกตางออกไปนั้นไมไดเปนการตองหามโดย
ชัดแจง หรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศิลธรรมอันดีของประชาชน ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยมาตรา 150 ท่ีบัญญัติวา “การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย
เปนการพนวิสัยหรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นเปน
โมฆะ” กฎหมายยอมรับรองใหเกิดผลไดตามหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา 
                               ตามหลักท่ัวไปของกฎหมาย เม่ือเกิดสัญญาข้ึนแลวผลของสัญญาก็จะเกิดข้ึน
ตามมา คือ เกิดหนี้แกคูสัญญา หนี้ท่ีเกิดข้ึนนี้ยอมตกอยูภายใตบทบังคับตามกฎหมายลักษณะหนี้
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 203 ถึงมาตรา 289 นอกจากนี้ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยยังไดบัญญัติถึงผลแหงสัญญาไวเปนพิเศษตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 
369 ถึงมาตรา 376 เชนนี้ผลของสัญญาใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสจึงตกอยูภายใตบังคับแหง
กฎหมายท่ีกลาวมาแตกฎหมายดังกลาวเปนเพียงกฎหมายท่ีกําหนดสิทธิและหนาท่ีระหวางคูสัญญา
เทานั้นยังไมเพียงพอตอการคุมครองผูบริโภคที่เกิดข้ึนจากนิติกรรมการใชบัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีใช
ซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา          
 3.1.2  รูปแบบของสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 

จากการศึกษาลักษณะของสาระสําคัญตางของการทํานิติกรรมและสัญญาแลวสามารถ
นํามาวิเคราะหถึงรูปแบบของสัญญาใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ี
ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาทําใหทราบไดวา สัญญาใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือ
สินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาระหวางผูออกบัตรกับผูถือบัตรเริ่มตนจาก
การท่ีผูออกบัตรไดเสนอใหบริการดานเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคได
ชําระเงินคาบัตรลวงหนาแกผูบริโภค ซ่ึงหากผูบริโภคมีความประสงคจะใชเงินอิเล็กทรอนิกส               
ก็สามารถทําไดดวยการเขาไปทําสัญญาตามแบบของสัญญาท่ีผูบริการกําหนดข้ึนจากนั้นผูถือบัตร          
จะไดรับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสจากผูออกบัตร ซ่ึงผูถือบัตรสามารถนําบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสไปใช
ซ้ือสินคาและบริการแทนเงินสดได แตผูถือบัตรจะสามารถใชบัตรในการซ้ือสินคาหรือบริการได
มากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับมูลคาเงินท่ีผูถือบัตรไดชําระใหแกผูออกบัตรไวลวงหนา โดยขอมูลทาง
การเงินจะถูกบันทึกลงในบัตรเม่ือมีการนําบัตรไปใชซ้ือสินคาหรือบริการมูลคาเงินท่ีถูกบันทึกไว         
ก็จะถูกหักทอนลงตามมูลคาของสินคาหรือบริการ นิติสัมพันธระหวางผูออกบัตรกับผูถือบัตร             
จึงเปนความสัมพันธในทางสัญญา หรืออาจเรียกไดวาเปน สัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 
หรือสัญญาใหบริการเคร่ืองมือในการชําระเงิน  

DPU



 61 

สําหรับสัญญาใหบริการนั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดกําหนดใหตองทํา
เปนหนังสือหรือตองมีหลักฐานเปนหนังสือแตอยางใด เพียงแตคูสัญญาแสดงเจตนาถูกตองตรงกัน
สัญญาใหบริการยอมสามารถบังคับกันไดระหวางคูสัญญา แตอยางไรก็ดีลักษณะของการทําสัญญา
ท่ีพบอยูในปจจุบันนั้นจะทําเปนลายลักษณอักษร โดยผูออกบัตรจะเปนผูกําหนดเง่ือนไขและ                
ขอสัญญาของการใหบริการท้ังหมด 
 3.1.3  เงื่อนไขในการใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงิน
คาบัตรลวงหนา 

บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสเปนการใหบริการความสะดวกสบายแกผูถือบัตรในการชําระ          
คาสินคาและบริการแทนท่ีผูถือบัตรจะตองชําระคาสินคาและบริการดวยเงินสดซ่ึงมีปญหาในเร่ือง
ของความปลอดภัยหากตองชําระคาสินคาเปนเงินจํานวนมากๆ และเกิดความลาชาของข้ันตอนการ
ชําระเงิน แตการท่ีผูถือบัตรจะสามารถใชเงินอิเล็กทรอนิกสไดนั้นจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีผูออก
บัตรการกําหนดข้ึน โดยเฉพาะเง่ือนไขในเร่ืองของการท่ีผูออกบัตรไดกําหนดใหผูถือบัตรตองชําระ
เงินคาสินคาและบริการลวงหนาไวกับผูออกบัตร เงินท่ีมีการชําระไวลวงหนาจะถูกจัดเก็บหรือ
บันทึกไวในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส เม่ือมีการซ้ือสินคาและบริการดวยบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสแลว
เงินท่ีมีการจายไวลวงหนาก็จะถูกหักออกไปตามยอดคาสินคาหรือบริการ เง่ือนไขดังกลาวถือเปน
เง่ือนไขสําคัญของการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสและเปนท่ีมาของการกําหนดเง่ือนไขอ่ืนๆ         
ท่ีมีลักษณะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค เง่ือนไขเหลานั้น ไดแก 
 3.1.3.1 เง่ือนไขท่ีผูออกบัตรกําหนดใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม  
                           การเก็บคาธรรมเนียมตางๆ ของผูออกบัตรท่ีเรียกเก็บจากผูถือบัตรท่ีพบอยูใน
ปจจุบันคือ การกําหนดใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการสมัครขอใชบริการบัตร การเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมในการเติมเงิน การเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการออกบัตรใหมกรณีบัตรสูญหาย            
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการใชบัตรแตละคร้ัง เหลานี้เปนการกําหนดเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ของผูประกอบการท่ีกําหนดข้ึนเพียงฝายเดียวเพื่อหวังผลกําไรจากการประกอบกิจการใหบริการ
จากผูถือบัตร ซ่ึงในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในบางลักษณะเปนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมที่ไม
เปนธรรมแกผูบริโภค 
         3.1.3.2  เง่ือนไขท่ีกําหนดใหบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสมีวันหมดอายุในการใชงาน 
                              สําหรับการกําหนดเง่ือนไขของวันหมดอายุของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสนี้กําหนด
ข้ึนโดยมีลักษณะท่ีสําคัญคือ ผูบริโภคตองใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสในการซ้ือสินคาหรือบริการ
ตามกําหนดเวลาท่ีไดกําหนดไวในบัตรเ งินอิเ ล็กทรอนิกส  หากผู ถือบัตรไมนําบัตรเ งิน
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อิเล็กทรอนิกสไปใชในกําหนดเวลาแลว มูลคาเงินในสวนท่ีคงเหลืออยูในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส              
ผูถือบัตรไมสามารถเรียกคืนได 
               3.1.3.3  เง่ือนไขหามไมใหผูถือบัตรใชสิทธิแลกเงินท่ีคงเหลือในบัตรคืนเปนเงินตรา 
                           จากลักษณะของการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีผูบริโภคตองชําระเงินคา
สินคาและบริการใหแกผูประกอบการลวงหนา เง่ือนไขท่ีกําหนดหามไมใหมีการแลกเปล่ียนคืนเปน
เงินสดน้ันเปนการกําหนดข้ึนเพื่อหามไมใหผูถือบัตรท่ีใชสิทธิคืนเงิน เพราะตองการใหผูถือบัตรใช
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสใหครบตามมูลคาในบัตรท่ีเหลืออยูอันเปนการบังคับใหผูบริโภคตองบริโภค
สินคาหรือบริการโดยไมจําเปน 
            3.1.3.4  เง่ือนไขในเร่ืองของมูลคาสูงสุดของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 
                             บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสตางจากบัตรเครดิตในเร่ืองของเงินท่ีนํามาชําระในการซ้ือ
สินคาและบริการ บัตรเครดิตนั้นเงินท่ีนํามาชําระคาสินคาและบริการเม่ือมีการนําบัตรไปใชเปนเงิน
ของผูออกบัตรท่ีตองชําระคาสินคาและบริการใหแกรานคากอนจากนั้นจึงจะมาเรียกเก็บเงินคา
สินคาและบริการจากผูถือบัตร ลักษณะเชนนี้ผูประกอบการจะกําหนดมูลคาของบัตรท่ีสามารถใช
งานไดใหอยูในวงเงินท่ีจํากัดท้ังนี้ข้ึนอยูท่ีความสามารถหรือความนาเช่ือถือของผูถือบัตรวามี
ความสามารถในการชําระเงินคืนแกผูออกบัตรไดมากนอยเพียงใด แตในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสนั้น
ตางออกไปเพราะเงินท่ีถูกบันทึกในบัตรนั้นเปนเงินของผูถือบัตรท่ีตองชําระใหแกผูออกบัตรไว
ลวงหนากรณีนี้ผูออกบัตรจึงไมตองคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ของผูถือบัตรอยางเชน
กรณีของบัตรเครดิตแตอยางใด ผูออกบัตรจึงไมกําหนดวงเงินสูงสุดของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสไว 
เพราะย่ิงผูถือบัตรนําเงินมาชําระใหมากข้ึนเทาใดผูออกบัตรก็มีเม็ดเงินเขามาในกิจการของตนมาก
ข้ึนตามไปดวย อันเปนการบังคับโดยออมท่ีตองใหผูถือบัตรใชจายผานบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสใน
กิจการของผูออกบัตร 
 3.1.4  กฎหมายและหนวยงานที่เก่ียวกับการควบคุมดูแลการประกอบกิจการใหบริการบัตรเงิน
สดอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
 3.1.4.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการกํากับดูแลการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 
                            สําหรับประเทศไทยมีกฎหมายท่ี เกี่ ยวของในการควบคุมดูแลกิจการ                       
การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีสําคัญมีหลายฉบับแตกฎหมายดังกลาวมิไดมีหลักเกณฑในการ
คุมครองผูบริโภคที่เดนชัดแตอยางใด หากแตกฎหมายดังจะกลาวตอไปนั้นใหความสําคัญในการ
การกํากับดูแลและควบคุมผูใหบริการบัตรอิเล็กทรอนิกสเปนสําคัญเทานั้น ไดแก 
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                             1) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชําระเ งินทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551   
                                 พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้บัญญัติข้ึนโดยอาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติวา
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 เพื่อกําหนดหลักเกณฑการควบคุมดูแลธุรกิจบริการท่ี
เกี่ยวของกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนฉบับเดียวกัน พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใช
บังคับเม่ือวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยมีเหตุผลที่สําคัญคือ การท่ีปจจุบันเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสเจริญกาวหนามากข้ึนโดยมีการนําเทคโนโลยีตางๆเขามาในประเทศไทยเปนจํานวน
มาก โดยผูประกอบการในปจจุบันไมไดจํากัดอยูแตเพียงสถาบันการเงินเทานั้นแตไดขยายตัวไปถึง
ผูประกอบการท่ีไมมีกฎหมายควบคุมดูแลดวย กรณีอาจกอใหเกิดความเสียหายในระบบการเงิน  
พาณิชยของประเทศ จึงมีความจําเปนท่ีตองมีมาตรการทางกฎหมายท่ีสําคัญในการสงเสริมและ
กํากับดูแลการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน จําเปนตองมีการตราพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้ข้ึน โดยมีหลักการและเหตุผลสําคัญในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจใหบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้60 เพื่อรักษาความม่ันคงทางการเงินและการพาณิชย                   
เพื่อเสริมสรางความนาเ ช่ือและการยอมรับในขอมูลท่ีอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส                      
เพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับประชาชน เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใชบริการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกสมากยิ่งข้ึน เพื่อเปนการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของภาคธุรกิจ หรือการ
ใหบริการของภาครัฐ เพื่อเปนการบูรณาการกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือใหมีการบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และสะดวกตอการปฏิบัติตามกฎหมาย ภายใตกรอบ
นโยบายเดียวกัน 
                               สาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ การกําหนดใหผูใหบริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตองดําเนินการจะตองแจงใหทราบ ข้ึนทะเบียน หรือไดรับใบอนุญาต 
ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดในบัญชีแนบทาย สวนหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการแจงให
ทราบ การขึ้นทะเบียน และการขอรับใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
เชนนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ดีข้ึนจึงขอพิจารณาพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
ดังนี้ 

                                                 
60  เอกสารประกอบรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกํากับดูแลการบริการการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส. 
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                                (1)  ขอบเขตในการบังคับใช 
                                     สําหรับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 นั้น เปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพื่อใชบังคับกับกิจการท่ีใหบริการ
ชําระเงินอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ไดใหความหมายของ “การชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสไวในมาตรา 3 วาหมายถึง การโอนสิทธิการถือครองหรือการโอนสิทธิการถอนเงิน 
หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการที่เปดไวกับผูใหบริการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ท้ังหมดหรือบางสวน โดยธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีอยูภายใต
การกํากับดูแล ประกอบดวยธุรกิจ 8 ประเภท61 ดังนี้ 
           ก. การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Money 
           ข.  การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต 
           ค.  การใหบริการเครือขายอีดีซี 
           ง.  การใหบริการสวิตซช่ิงในการชําระเงิน 
           จ.  การใหบริการหักบัญชี 
            ช.  การใหบริการชําระดุล 
           ซ.  การใหบริการรับชําระเงินแทน 
           ฌ.  การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ผานทางเครือขาย 
                                     ดังนั้น  การประกอบธุรกิจการใหบริการออกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสจึง
เปนกิจการประเภทหน่ึงท่ีตองตกอยูภายใตบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ซ่ึงไดใหคําจํากัด
ความของ “เงินอิเล็กทรอนิกส” ไวในมาตรา 3 วาหมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีผูใหบริการออก
ใหแกผูใชบริการซ่ึงระบุช่ือหรือไมก็ตาม โดยมีการชําระเงินคาบัตรใหแกผูใหบริการไวลวงหนา 
เพื่อนําไปใชชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอ่ืนใดแทนการชําระดวยเงินสด และไดมีการบันทึก 
มูลคาหรือจํานวนเงินไวลวงหนา โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จะใชบังคับแกธุรกิจการใหบริการ 
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในราชอาณาจักร  
                                (2) วิธีการในการกํากับดูแล 
                                      สาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ การกําหนดใหผูใหบริการ
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตองดําเนินการแจงใหทราบ ข้ึนทะเบียน หรือไดรับใบอนุญาต            
ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดในบัญชีแนบทาย สวนหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการแจงให
                                                 

61  ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  (2553).  การพัฒนากฎหมายในการใหความคุมครองผูบริโภคกรณี
การชําระคาสินคาและบริการลวงหนา  (รายงานการวิจัย).  หนา 72. 
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ทราบ การขึ้นทะเบียน และการขอรับใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
(มาตรา 7) โดยพระราชกฤษฎีกาไดแบงธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวกับการชําระเงินในอิเล็กทรอนิกสเปน        
3 บัญชี โดยแตละบัญชีจะมีหลักเกณฑการควบคุมท่ีแตกตางกัน62 ท้ังนี้วิธีการจัดแบงประเภทบัญชี
นั้นพิจารณาจากความเหมาะสมในการปองกันความเสียหายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ี
อาจเกิดจากการประกอบธุรกิจเอาไว 3 บัญชี เพื่อใหผูใหบริการไดทราบวาธุรกิจของตนจะตอง
ดําเนินการในลักษณะใด ไดแก หากเปนธุรกิจบริการที่เขาตามบัญชี ก ผูใหบริการตองแจงใหทราบ
กอนใหบริการ หากเปนธุรกิจบริการท่ีเขาตามบัญชี ข ผูใหบริการตองขอข้ึนทะเบียนกอนใหบริการ 
และหากเปนธุรกิจบริการท่ีเขาตามบัญชี ค ผูใหบริการตองขออนุญาตกอนใหบริการ เพราะการทํา
ธุรกรรมในแตละบัญชีจะพิเคราะหถึงความเส่ียงซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอรายการชําระเงินและ
สงผลตอความม่ันคงทางการเงินของประเทศ   

                                                 
62  บัญชี ก ธุรกิจบริการท่ีตองแจงใหทราบกอนใหบริการ 
 การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคาหรือรับบริการเฉพาะอยางตาม 
 รายการที่กําหนดไวลวงหนา จากผูใหบริการเพียงรายเดียว ทั้งน้ีเวนแตการใหบริการเงิน

อิเล็กทรอนิกสที่ใชจํากัดเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูบริโภคโดยมิไดแสวงหากําไรจากการออกบัตร ตามที่ ธปท. 
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 บัญชี ข ธุรกิจบริการท่ีตองขอข้ึนทะเบียนกอนใหบริการ 
 (1)  การใหบริการเครือขายบัตรเครดิต 
 (2)  การใหบริการเครือขายอีดีซี 
 (3)  การใหบริการสวิตซช่ิงในการชําระเงินระบบหน่ึงระบบใด 
 (4)  การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบริการเฉพาะอยางตามรายการท่ี

กําหนดไวลวงหนา จากผูใหบริการหลายราย ณ สถานท่ีที่อยูภายใตระบบการจัดจําหนายและการใหบริการ
เดียวกัน 

 บัญชี ค: ธุรกิจบริการท่ีตองไดรับอนุญาตกอนใหบริการ 
 (1)  การใหบริการหักบัญชี 

 (2)  การใหบริการชําระดุล 
 (3)  การใหบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณอยางหน่ึงอยางใดหรือผานทางเครือขาย 
 (4)  การใหบริการสวิตชช่ิงในการชําระเงินหลายระบบ 
 (5)  การใหบริการรับชําระเงินแทน 
 (6)  การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสที่ใชซื้อสินคา และหรือรับบริการเฉพาะอยางตามรายการท่ี
กําหนดไวลวงหนา จากผูใหบริการหลายราย โดยไมจํากัดสถานที่และไมอยูภายใตระบบการจัดจําหนายและการ
ใหบริการเดียวกัน. 
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                                      สําหรับหลักเกณฑ วิธีการ และแบบการแจงใหทราบ และข้ันตอนการขอ
อนุญาตเปนไปตามท่ีคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสกําหนด63 ท้ังนี้วิธีการจัดแบงประเภท
บัญชีและวิธีการควบคุมพิจารณาจากความเหมาะสมในการปองกันความเสียหายตามระดับความ
รุนแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการประกอบธุรกิจเอาไว 3 บัญชี เพื่อใหผูใหบริการไดทราบวา
ธุรกิจของตนจะตองดําเนินการในลักษณะใด ไดแก หากเปนธุรกิจบริการท่ีเขาตามบัญชี ก                  
ผูใหบริการตองแจงใหทราบกอนใหบริการ หากเปนธุรกิจบริการท่ีเขาตามบัญชี ข ผูใหบริการตอง
ขอข้ึนทะเบียนกอนใหบริการ และหากเปนธุรกิจบริการท่ีเขาตามบัญชี ค ผูใหบริการตองขอ
อนุญาตกอนใหบริการ นอกจากนั้นการทําธุรกิจในบัญชีนี้ เปนธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูง และ                    
มีผลกระทบตอสาธารณชน พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดใหผูประกอบการเปนบริษัทจํากัด
หรือบริษัท (มหาชน) เทานั้น  
                       โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหบริการการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกสตามความจําเปนเหมาะสมกับประเภทธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสในแตละบัญชี64  
                                        จากการศึกษาและพิจารณาจากคํานิยามของเงินอิเล็กทรอนิกสตามท่ี
ปรากฏในกฎหมายพรอมท้ังรูปแบบการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีมีในปจจุบัน โดยท่ัวไป            

                                                 
63  พระราชกฤษฎีกาวาดวยการกํากับดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551,         

มาตรา 7. 
64  มาตรา 16 ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การใหบริการ

การชําระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกสตามความจําเปนและเหมาะสมกับประเภทธุรกิจบริการ การชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสแตละบัญชีโดยอาจประกอบดวยเรื่องดังตอไปน้ี 

 (1)  การเก็บรักษาและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ 
 (2)  การตรวจสอบและรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบการใหบริการท่ีนาเช่ือถืออยางสมํ่าเสมอ 
 (3)  การปฏิบัติตามแผน นโยบาย มาตรการและระบบตางๆ ที่ผูใหบริการย่ืนตามมาตรา 10 แลวแต

กรณี 
 (4)  การกําหนดคาธรรมเนียมในการใหบริการอยางชัดเจน 
 (5)  การับคํารองเมื่อมีการรองเรียน หรือมีขอโตแยงจากผูใชบริการ และการดําเนินการรวมทั้งกรอบ

เวลาเพ่ือหาขอยุติ 
 (6)  การจัดทําบัญชีและรายงานการปฏิบัติการ 
 (7)  การสงงบการเงินและผลการดําเนินงานตอ ธปท. 
 (8)  เรื่องอื่นๆ ตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจการใหบริการแตละประเภท 
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เงินอิเล็กทรอนิกสอาจเรียกเปนอยางอ่ืน เชน Multi-purpose Stored Value Card E-purse E-Wallet           
เปนตน และมีลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
           ก. ผูบริโภคชําระเงินลวงหนาใหผูออกเงินอิเล็กทรอนิกส (Pre-paid) 
            ข. มูลคาเงินท่ีชําระลวงหนา ถูกบันทึกในส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ 
(Stored Value) เชน บัตรพลาสติกหรือส่ือคอมพิวเตอรอ่ืน 
             ค.  ผูบริโภคสามารถนําไปใชซ้ือสินคา หรือบริการตางๆ ไดจากรานคา 
ท่ีผูออกเงินอิเล็กทรอนิกสกําหนด (Multi Purpose) 
           ในสวนหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกสพบวา 
ธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกสถูกจัดอยูในทุกบัญชี ท้ังนี้ เนื่องจากเงินอิเล็กทรอนิกสมีลักษณะและ
รูปแบบการใชท่ีแตกตาง อยางไรก็ดี หากจะจัดแบงประเภทของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสโดยพิจารณา
วิธีการควบคุมในแตละบัญชี สามารถแบงไดเปน 
    ก. เงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาหรือรับบริการเฉพาะอยางตาม
รายการท่ีกําหนดไวลวงหนาจากผูใหบริการเพียงรายเดียว ยกเวนการใหบริการท่ีใชเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูบริโภคโดยมิไดแสวงหาผลกําไร เชน บัตรแลกซ้ืออาหารในศูนยอาหาร เปนตน              
เงินอิเล็กทรอนิกสประเภทน้ีตกอยูภายใตบังคับของบัญชี ก เปนธุรกิจบริการท่ีตองแจงใหทราบ
กอนใหบริการ อยางไรก็ดี ธนาคารแหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสไดออกประกาศธนาคารแหงประเทศไทย สรช. 1/2552 การใหบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกสตามบัญชี ก ท่ีไมตองแจงใหทราบกอนใหบริการ ไดแก 
            เงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชเพื่อชําระคาสินคาหรือบริการเฉพาะอยางอัน
เปนธุรกิจของตนเอง เชน บัตรโดยสารรถสาธารณะ บัตรโทรศัพทสาธารณะ บัตรชําระคาผานทาง
สาธารณะ 
          เงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชเฉพาะชําระคาอาหารและเคร่ืองดื่มภายในศูนย
อาหาร 
             ข. เงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคา และหรือรับบริการเฉพาะอยางตาม
รายการท่ีกําหนดไวลวงหนา จากผูใหบริการหลายราย ณ สถานท่ีท่ีอยูภายใตระบบการจัดจําหนาย
และการใหบริการเดียวกัน เชน บัตรเติมน้ํามันของบริษัทน้ํามัน เงินอิเล็กทรอนิกสประเภทนี้ตกอยู
ภายใตบังคับของบัญชี ข ผูใหบริการตองขอข้ึนทะเบียนกอนใหบริการ 
            ค. เงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคา และหรือรับบริการเฉพาะอยางตาม
รายการที่กําหนดไวลวงหนาจากผูใหบริการหลายราย โดยไมจํากัดสถานท่ีและไมอยูภายใตระบบ
การจัดจําหนายและการใหบริการเดียวกัน  เชน  บัตรเงินสดของเซเวนอีเลฟเวน  เปนตน                    
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เงินอิเล็กทรอนิกสประเภทนี้ตกอยูภายใตบังคับของบัญชี ค. ผูใหบริการตองขออนุญาตกอน
ใหบริการ 
                              (3) หลักเกณฑในการยื่นขอประกอบธุรกิจตามพระราชกฤษฎีกา                  
                                      พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาวไดกําหนดเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน
และการขออนุญาต ไดแก คุณสมบัติของผูขออนุญาต65 การกําหนดมาตรการควบคุมผูประกอบการ
และการขออนุญาต66 เง่ือนไขและอายุของใบอนุญาต67 การกําหนดมาตรการควบคุมผูประกอบการ
ตั้งแตเขาประกอบธุรกิจต้ังแตตนเปนการคุมครองปองกันสิทธิผูบริโภคอยางหนึ่ง เพื่อเปนการ
ตรวจสอบวาผูประกอบการนั้นสามารถดําเนินธุรกิจและอยูรอดในตลาด เปนการตรวจสอบความ
นาเช่ือถือของผูประกอบการโดยหนวยงานของรัฐ ดังมีรายละเอียดดังนี้68 
                                       ก.  ผูยื่นขอ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้ไดกําหนดการขอรับอนุญาต
เปนผูบริการออกเปน 2 แบบ คือ 
                                           ผูใหบริการตามบัญชี ก ธุรกิจบริการที่ตองแจงใหทราบกอนการ
ใหบริการ โดยผูท่ีประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชีนี้จะเปนบุคคลธรรมดา69 หรือนิติบุคคลตาม
มาตรา 9 (2) 
                                           ผูใหบริการตามบัญชี ค ธุรกิจบริการที่ตองขอข้ึนทะเบียนกอนการ
ใหบริการ และบัญชี ค ธุรกิจบริการท่ีตองไดรับอนุญาตกอนการใหบริการตองเปนนิติบุคคลตาม
มาตรา 9 (2) (ก) ซ่ึงหมายถึง นิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดและมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวทายพระราชกฤษฎีกานี้ ในการนี้คณะกรรมการจะประกาศ
กําหนดทุนจดทะเบียนซ่ึงชําระแลวดวยก็ได ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี 
ค ตองมิใชนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด 
                                                 

65  พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551,                  
มาตรา 8 และมาตรา 9. 

66  พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551,               
มาตรา 10 และมาตรา 11. 

67  พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551,            
มาตรา 14. 

68  พักตรสิริ  สื่อศิริธํารงค.  (2551).  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผูประกอบธุรกิจออกบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีมิใชธนาคารพาณิชย.  หนา 152. 

69  พระราชกฤษฎีกาวาดวยการกํากับดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551,  
มาตรา 9 (1). 
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                                            นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังใหอํานาจแกคณะกรรมการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสออกประกาศคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามประการอ่ืนของผูใหบริการ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
                                       ข.  เอกสารประกอบในการยื่นคําขอ 
                                           กรณีของการประกอบธุรกิจใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสตามพระราช
กฤษฎีกา ฯ นั้นผูประสงคจะทําธุรกิจประเภทนี้จะตองยื่นแบบแจงใหทราบ แบบการขอข้ึนทะเบียน 
หรือแบบการขอรับใบอนุญาต  หรือดวยเอกสาร70 ดั่งตอไปนี้ 
                                           ก. ผูมีความประสงคจะประกอบธุรกิจตามบัญชี ก ไดแก 

− แผนฉุกเฉิน หรือระบบใหบริการสํารอง เพื่อใหสามารถใหบริการ
ไดอยางตอเนื่อง 

−  นโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ซ่ึงอยางนอยตองมีมาตรฐานท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
                                           ข. ผูมีความประสงคจะประกอบธุรกิจตามบัญชี ข และบัญชี ค  

− เอกสารตามขอ 1  

− นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส 

− แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจบริการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส 

− ระบบบริหารและจัดการความเส่ียง 

− ระบบการควบคุมภายใน 

− ผลการศึกษาความเปนไปไดและประเมินความเส่ียงในการ
ใหบริการ รวมท้ังแผนการฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดปญหา 
                                       ค. ใบอนุญาตและการตอใบอนุญาต  
                                            ใบอนุญาตของผูประกอบกิจการตามบัญชี ค มีอายุ 10 ป ในกรณีท่ี
ใบอนุญาตส้ินอายุหากประสงคจะตอใบอนุญาตตองยื่นคําขอภายใน 90 วัน แตตองไมนอยกวา           
60 วัน โดยจะตองยื่นตอธนาคารแหงประเทศไทย ระยะเวลาในการพิจารณาคําขอตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับคําขอ 

                                                 
70  พระราชกฤษฎีกาวาดวยการกํากับดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551, 

มาตรา 10. 
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                          2) ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 58 พ.ศ. 2515 
                                  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 วาดวย
เร่ืองของการควบคุมกิจการคาขายอันกระทบถึงสิทธิความปลอดภัยหรือความผาสุกแหง
สาธารณชน ประกาศดังกลาวออกมาโดยมีจุดประสงคเพื่อควบคุมการคาขายอันจะกระทบถึงความ
ปลอดภัย ความผาสุกแหงสาธารณชน ซ่ึงประกาศดังกลาวมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจออกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสดังนี้71  
                                  (1) กําหนดประเภทของกิจการท่ีจะตองขออนุญาตประกอบการจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดมีการกําหนดไวในขอ 5 วา เม่ือไดมีประกาศของรัฐมนตรี
กําหนดกิจการอยางหน่ึงอยางใดดังระบุตอไปนี้หรือกิจการอันมีสภาพคลายคลึงกันใหเปนกิจการ         
ท่ีตองขออนุญาต หามมิใหผูใดประกอบกิจการนั้น เวนแตไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
                                        ก.  การประกันภัย 
                                        ข.  การคลังสินคา 
                                        ค.  การธนาคาร 
                                        ง.  การออมสิน 
                                        จ.  เครดิตฟองซิเอร 
                                        ฉ.  การรับรอง หรือรับต๋ัวเงิน 
                                        ช.  การจัดหามาซ่ึงเงินทุนแลวใหผูอ่ืนกูนั้น หรือเอาเงินนั้นซ้ือหรือซ้ือลด 
ซ่ึงต๋ัวเงิน หรือตราสารเปล่ียนมืออ่ืน 
                                        ซ.  การซ้ือขาย หรือการแลกเปล่ียนตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือ
ทรัพยสิน เชน พันธบัตรหุน หุนกู หรือตราสารพาณิชย หรือการทําหนาท่ีเปนตัวแทน นายจาง              
ผูจัดหา หรือผูใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารดังกลาว 
                                (2) ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการอนุญาต และกําหนด
เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไขใดตามที่เห็นวาจําเปน เพื่อความปลอดภัย หรือความผาสุกของ
ประชาชน ไดกําหนดไวในขอ 7 วา ในการอนุญาตหรือใหสัมปทาน ตามขอ 4 และขอ 5 รัฐมนตรี
จะกําหนดเง่ือนไขใดๆ ตามท่ีเห็นวาจําเปนเพื่อความปลอดภัย หรือผาสุกของประชาชนไวดวยก็ได 
                                    (3)  ใหอํานาจกระทรวงการคลังในการจัดการกิจการ “การธนาคาร” หรือ
กิจการท่ีมีสภาพคลายคลึงกับการธนาคาร ตามท่ีกลาวไวในขอ 8 

                                                 
71  พักตรสิริ  สื่อศิริธํารงค.  เลมเดิม.  หนา 136. 

DPU



 71 

                                    (4)  ใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สามารถมอบหมายให
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการตามอํานาจ และหนาท่ีของกระทรวงการคลังท่ีมีอยู           
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 พ.ศ. 2515 ตามขอ 14 
                            3) ประกาศกระทรวงการคลัง   
                                ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยเรื่องกิจการท่ีตองขออนุญาตตามมาตรา 5 
แหงประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 58 พ.ศ. 2515 การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส อาศัยความ
ตามขอ 5 ขอ 7 ขอ 8 และขอ 14 แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 58 พ.ศ. 2515 วาดวยกิจการ
ค าขายอันพึงกระทบความปลอดภัยหรือความผาสุกแหงสาธารณชน  รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงการคลังออกประกาศกําหนดใหการออกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส อันเปนกิจการท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกับธนาคารซ่ึงมีลักษณะตามตามท่ีระบุไวในประกาศนี้เปนกิจการท่ีตองขออนุญาต ซ่ึงใน
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ออกมาเพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส โดย
กําหนดใหผูประกอบธุรกิจออกบัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ตองขออนุญาตในการ
ประกอบกิจการ กลาวคือ ผูประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีออกใหแกผูบริโภคตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ผูประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสกําหนด เพื่อใชชําระคาสินคา 
คาบริการ หรือคาอยางอ่ืนแทนการชําระดวยเงินสดโดยผูบริโภคไดมีการชําระคาสินคา คาบริการ 
หรือคาอ่ืนใดไวลวงหนา และมูลคาเงินไดถูกบันทึกลงในบัตร ประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ได
กําหนดคําจํากัดความของผูประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกสไววา ผูซ่ึงไดรับอนุญาตใหประกอบ
ธุรกิจออกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส และไดกําหนดใหการประกอบธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกสเปน
กิจการท่ีขอรับใบอนุญาตโดยยื่นผานธนาคารแหงประเทศไทย โดยผูท่ีตองการขอรับใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกสตองเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด              
โดยไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรี โดยตองมีทุนจดทะเบียนซ่ึงชําระแลวไมต่ํากวาสองรอย
ลานบาท ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยการควบคุมการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส           
มีหลักเกณฑในการควบคุมดังตอไปนี้ 
                                (1)  ผูประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสตองระบุรายละเอียดและวิธีการ
บริหารเงินท่ีไดรับไวลวงหนาอยางชัดเจน 
                                (2) ผูประกอบธุรกิจ บัตร เ งิน อิ เ ล็กทรอนิกสตองระบุรายละเ อียด
คาธรรมเนียม คาใชจายตางๆ อันเนื่องมาจากการใชบริการใหครบถวน 
                                (3)  ผูประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสตองแจงการเปดสํานักงานสาขา
ลวงหนาตอธนาคารแหงประเทศไทย 
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                                (4)  หามผูประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสลดทุน หยุด หรือระงับการ
ดําเนินการ และหามยาย หรือปดสํานักงานใหญ โดยไมไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือธนาคารแหง
ประเทศไทย 
                                (5)  ผูประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 
                                (6) ผูประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในการ
ดําเนินงานหรือฐานะการเงิน หรือดําเนินกิจการเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกประชาชนอยาง
รายแรงธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจส่ังการใหแกไขตามกําหนดเวลา หากละเลยไมดําเนินการ
แกไขใหรัฐมนตรีมีอํานาจระงับการดําเนินกิจการท้ังหมดหรือบางสวนเปนการช่ัวคราวใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด เพื่อใหแกไขใหถูกตอง หากผูประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสยังคงฝาฝน
ไมดํา เนินการแกไขรัฐมนตรีมีอํานาจส่ังเพิกถอนการอนุญาตใหประกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส 
                                (7)  ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสประสงคจะเลิกกิจการ
ตองแจงความประสงคตอรัฐมนตรีผานธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อเสนอความเห็นตอรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน 
                  (8)  ใหธนาคารแหงประเทศไทยแตงตั้งพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย
เปนเจาพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติการ ใหเปนไปตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 58  
                                (9) พนักงานเจ าหน า ท่ี มี อํ านาจ เ รียกให ผูประกอบธุรกิ จ บัตร เ งิน
อิเล็กทรอนิกสมาใหถอยคํา หรือแสดงสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานอ่ืนอันเกี่ยวกับกิจการตาม
ความประสงคของเจาหนาท่ี 
                                (10) ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตองรับโทษท่ีไดระบุไวใน
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2515 หากมีการฝาฝนขอ 4 ขอ 5 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งปปรับไมเกินสองหม่ืนบาท ผูใดฝาฝนไมดําเนินการตามขอ 7 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองหม่ืนบาท และในกรณีท่ีเปนความผิดตอเนื่องใหปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหม่ืนพัน
บาท หากมีการขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานตามขอ 15 ตองระวางโทษจําคุก           
ไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

4)  การจดทะเบียนพาณิชยตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 
                               โดยท่ัวไปแลว การประกอบพาณิชยกิจหรือประกอบธุรกิจใดๆ ยอมตองมี
การจดทะเบียนพาณิชย กับสํานักงานทะเบียนพาณิชยในแตละเขตทองท่ีเพื่อเปนการควบคุม              
ดูแล การประกอบธุรกิจของในแตละทองถ่ิน   
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     พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 มาตรา 5 (4) ไดใหความหมาย
ของ “ผูประกอบพาณิชยกิจ” ซ่ึงจะตองยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชยไววา “บุคคลธรรมดา หรือ               
นิติบุคคลซ่ึงประกอบพาณิชยกิจเปนอาชีพปกติ และใหหมายความรวมท้ังผูเปนหุนสวนท่ีไมจํากัด
ความรับผิดกรรมการ หรือผูจัดการดวย” โดยผูประกอบพาณิชยกิจตองถูกบังคับใหตองจดทะเบียน
พาณิชยตาม มาตรา 11 โดยกําหนดประเภทของธุรกิจท่ีถูกบังคับใหตองจดทะเบียนพาณิชยไวดังนี ้

(1) การซ้ือ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปล่ียน 
(2) การใหเชา การใหเชาซ้ือ 
(3) การเปนนายหนาหรือตัวแทนคาตาง 
(4) การขนสง 
(5) การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม 
(6) การรับจางทําของ 
(7) การใหกูยืมเงิน การรับจํานํา การรับจํานอง 
(8) การคลังสินคา 
(9) การรับแลกเปล่ียน หรือซ้ือขายเงินตราตางประเทศ การซื้อ หรือขายต๋ัว

เงิน การธนาคาร การเครดิตฟองซิเอร การโพยกวน 
(10) การรับประกันภัย 
(11) กิจการอ่ืนซ่ึงกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

                  เม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 มาตรา 11             
แลวเห็นวา การประกอบธุรกิจการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสเปนกิจการท่ีกําหนดข้ึนโดยพระ
ราชกฤษฎีกา เชนนี้ การประกอบกิจการพาณิชยดานการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสจึงตกอยู
ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 ท่ีตองจดทะเบียนพาณิชย 
          3.1.4.2 หนวยงานท่ีกํากับดูแลและควบคุมการประกอบกิจการใหบริการบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
                       จากท่ีไดกลาวถึงกฎหมายท่ีมีความเกี่ยวของกับการใหบริการบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส อันไดแก พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 58 และประกาศของกระทรวงการคลัง
แลวจะเห็นวา กฎหมายท้ังหมดไดกําหนดอํานาจหนาท่ีในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจดาน
การใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสอยูในการควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ดังนี้ 
        1)  การกํากับดูแลตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551  
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                           (1)  ผูมีอํานาจกํากับดูแล 
                                สําหรับพระราชกฤษฎีกาฯ ไดมีการบัญญัติอํานาจในการกํากับดูแลไวใน
มาตรา 17 ท่ีใหอํานาจของธนาคารแหงประเทศไทยเปนหนวยงานที่ทําหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการ
บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ตามมาตรา 4 ท่ีไดบัญญัติวา                
“ให ธปท. เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตาม     
พระราชกฤษฎีกานี้” และใหมีอํานาจในการแตงต้ังคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสข้ึนเพื่อ
ปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ โดยธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวของกับการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล ประกอบดวยธุรกิจ 8 ประเภท ดั่งท่ีกลาวมาแลว 
                           (2) อํานาจหนาท่ีของธนาคารแหงประเทศไทย 
                                 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ธนาคาร
แหงประเทศไทยและคณะกรรมการทางอิเล็กทรอนิกสมีอํานาจหนาท่ีในการประกาศหลักเกณฑ 
วิธีการ หลักเกณฑ เง่ือนไขในการกํากับดูแลธุรกิจบริการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจในการแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อ
ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เพื่อใหบริการเพิ่มเติมท่ีจําเปนใหเกิดความเรียบรอย72  
นอกจากนี้ยังมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแลผูประกอบการวา หากผูประกอบการหรือผูใหบริการ
ไมดําเนินการตามหลักเกณฑ  เงื่อนไขท่ีกฎหมายฉบับนี้ใหธนาคารแหงประเทศไทยโดย
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมีอํานาจการหามประกอบธุรกิจ การพักใช และเพิกถอน
ใบอนุญาตซ่ึงไดบัญญัติไวในหมวดท่ี 3 เร่ือง การหามประกอบธุรกิจ การพักใช และการเพิกถอน
ใบอนุญาต73             

                                                 
72  พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 

มาตรา 17 เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผูใหบริการแตละประเภท ธปท. จะกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหบริการเพ่ิมเติมที่จําเปนใหเกิดความเรียบรอย ในเรื่องดังตอไปน้ีก็ได 

 (1)  การออกหลักฐานการชําระเงิน 
   (2)  การเก็บรักษาเงินที่จะตองสงมอบ 
     (3)  การกําหนดผลสิ้นสุดของการโอนเงินซึ่งผูรับสามารถใชเงินไดทันทีโดยปราศจากเง่ือนไข 
     (4)  การดําเนินการเพ่ือรักษาสถานภาพทางการเงินของผูใหบริการ 
     (5)  การจัดใหมีผูตรวจสอบอิสระทางดานความมั่นคงปลอดภัย 
    ผูตรวจสอบอิสระทางดานความมั่นคงปลอดภัยตาม (5) ใหเปนไปตามรายช่ือที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด. 
73  พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551,  

หมวด 3, มาตรา 22 , 23 และ 24. 
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                       2)  การกํากับดูแลตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 58 พ.ศ. 2515 และประกาศ
กระทรวงการคลัง เร่ืองกิจการท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 
                           การกํากับดูแลกิจการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสนั้นไดมีการระบุใน 
ขอท่ี 1474 ของประกาศคณะปฏิวัติไดใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจกํากับ
ดูแลและสามารถมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการตามอํานาจ และหนาท่ีของ
กระทรวงการคลัง 
 สรุปไดวาการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันอยูภายใตกฎเกณฑการควบคุม 
2 สวน คือ สวนแรก คือ พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 พรอม
ประกาศของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ สวนท่ีสอง คือประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองกิจการท่ี
ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 พ.ศ. 2515 (การประกอบธุรกิจบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส) พรอมหลักเกณฑอ่ืนท่ีประกาศเพ่ิมเติมซ่ึงหากพิจารณาวาธุรกิจดังกลาวมีกฎหมาย
ควบคุมคอนขางมากและมีซับซอน อยางไรก็ดีรูปแบบการควบคุมยังเปนเพียงการควบคุมในสวน
ของการเร่ิมดําเนินการท่ีตองมีการขอลงทะเบียน หรือขออนุญาตจากหนวยงานของรัฐซ่ึงก็คือ
ธนาคารแหงประเทศไทย 
 3.1.5 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองดานสัญญา                   
 โดยท่ัวไปความสัมพันธในทางสัญญาของบุคคลยอมเปนไปตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย โดยต้ังอยูบนแนวความคิดของความศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนา ซ่ึงหลักดังกลาวจะ
ไดรับประโยชนสูงสุดก็ตอเม่ือคูสัญญาท้ังสองฝายตองมีความเทาเทียมกันในความรู อํานาจตอรอง 
และฐานะทางเศรษฐกิจ แตในปจจุบันสภาวะทางดานเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปสงผลใหการตกลง
ทําสัญญาระหวางผูประกอบการกับผูบริโภคไมไดตั้งอยูบนความเทาเทียมกันอีกตอไป โดยอํานาจ
ตอรองในการทําสัญญาสวนใหญจะเปนของผูประกอบการทําใหมีการดําเนินการทําสัญญาไป
ในทางท่ีทําใหผูบริโภคเสียเปรียบ ท่ีสําคัญของการทําสัญญาคือ การที่ผูประกอบการนําสัญญา
สําเร็จรูป (Standard Form Contract) มาใชกับผูบริโภค ซ่ึงสัญญาดังกลาวมีลักษณะการกําหนด          
ขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมกับผูบริโภค 
 3.1.5.1 ลักษณะของสัญญาท่ีไมเปนธรรม 
                        สัญญาท่ีไมเปนธรรมเกิดข้ึนจากคูสัญญาฝายหน่ึงอาศัยความไดเปรียบกวา
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งทําใหขาดความสมดุลในการปฏิบัติการชําระหนี้ตามสิทธิและหนาท่ีของ
                                                 

74  ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 58  ขอ 14 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาจมอบหมายใหธนาคาร
แหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการตามที่กระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีได. 
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คูสัญญาท้ังสองฝาย ความไมเทาเทียมกันในระหวางคูสัญญาท่ีฝายหนึ่งมีอํานาจทางเศรษฐกิจ 
ความรูทางเทคนิค ท่ีเหนือกวาอีกฝายหน่ึงสัญญาจึงเกิดข้ึนโดยปราศจากการตอรองและการเจรจา
อยางแทจริง คูสัญญาฝายท่ีไดเปรียบจะมีการกําหนดขอสัญญาท่ีใหเปรียบแกตนเองเกินสมควร  
โดยเฉพาะการประกอบธุรกิจปจจุบันท่ีมีการทําสัญญาสําเร็จรูปอยางแพรหลายซ่ึงสงผลกระทบตอ
ประชาชนสวนใหญท่ีมีฐานะเปนผูบริโภคอยางมาก จึงมีความจําเปนท่ีตองมีการเขามาทําการ
ควบคุมสัญญาสําเร็จรูปท่ีมีลักษณะของขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม ดังนั้น การศึกษาลักษณะของ
สัญญาท่ีไมเปนธรรมจึงตองศึกษาควบคูไปกับสัญญาสําเร็จรูปดวย 
                         สัญญาสําเร็จรูปเปนสัญญาท่ีธุรกิจสวนใหญในปจจุบันนํามาใชในการทําธุรกิจ
ของตน ไมวาจะเปนธุรกิจดานการประกันภัย การขนสง การซ้ือขาย การใหบริการ โดยจะมีการราง
สัญญาท่ีเปนลายลักษณอักษรไวลวงหนาเปนจํานวนมากเพ่ือนํามาใชกับบุคคลท่ีจะเขามาทําสัญญา
ในภายหลัง เชนนี้ผูท่ีเขามาทําสัญญาในภายหลังจึงตกอยูในภาวะจํายอมท่ีตองทําสัญญาตามท่ีไดมี
การจัดทําไวโดยไมสามารถแกไขหรือตอรองได จากลักษณะเชนนี้เม่ือนํามาพิจารณากับการทํา
สัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสแลวจะเห็นวาสัญญาของผูออกบัตรเปนสัญญาท่ีมีลักษณะ
ของสัญญาสําเร็จรูปเชนกัน เพราะผูออกบัตรจะไดจัดเตรียมสัญญาไวลวงหนาโดยท่ีผูบริโภคหรือ         
ผูตองการใชบัตรไมสามารถเจรจาตอรองอยางใดๆ เกี่ยวกับขอสัญญาได                     
 3.1.5.2 กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองดานสัญญาท่ีไมเปนธรรม 
                        ปจจุบันการคุมครองดานสัญญาท่ีไมเปนธรรมมีกฎหมายท่ีเขามากํากับดูแลอยู  
2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541  
                      1) สัญญาท่ีไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม 
พ.ศ. 2540 
                            หลักในการพิจารณาลักษณะของสัญญาท่ีไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติ 
วาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 มีหลักในการพิจารณาท่ีสําคัญ คือ 
                               (1) คูสัญญาตองเปนบุคคลท่ีกฎหมายกําหนด 
                                     หลักในเร่ืองนี้เปนไปตามท่ีพระราชบัญญัติไดบัญญัติไวในมาตรา 4 
ท่ีวา “ขอตกลงระหวางผูบริโภคกับผูประกอบธุรกิจการคาหรือในวิชาชีพหรือในสัญญาสําเร็จรูป
หรือในสัญญาขายฝากที่ไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึงเกินสมควรเปนขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมและ
ใหมีผลไดเพียงเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น”เชนนี้เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติใน
มาตราดังกลาวจะเห็นวามาตรานี้ใชกับสัญญา 3 ประเภท ไดแก สัญญาระหวางผูบริโภคกับ                 
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ผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพ (ไมจําเปนตองเปนสัญญาสําเร็จรูป) สัญญาสําเร็จรูป สัญญาขาย
ฝาก เชนนี้คูสัญญาท่ีเปนบุคคลตามพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ไดแก 
                                      ก. ผูบริโภคกับผูประกอบวิชาชีพ ซ่ึงผูบริโภคนั้นพระราชบัญญัติวา
ดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมมารา 3 ไดใหความหมายไววา “ผูเขาทําสัญญาในฐานะผูซ้ือ ผูเชา               
ผูเชาซ้ือ ผูกู ผูเอาประกันภัย หรือผูเขาทําสัญญาอ่ืนใดเพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยสิน หรือบริการ หรือ
ประโยชนอ่ืนใดท่ีมีคาตอบแทนท้ังนี้การเขาทําสัญญานั้นตองมิไดเปนไปเพื่อการคาทรัพยสิน
บริการหรือประโยชนอ่ืนใดและใหหมายความรวมถึงผูเขาทําสัญญาในฐานะผูคํ้าประกันของบุคคล
ดังกลาวซ่ึงมิไดกระทําเพื่อการคาดวย”  
                                        คํานิยามดังกลาวไดใหความหมายของผูบริโภคไวอยางกวางขวาง 
แตก็ไมรวมถึงบุคคลดังตอไปนี้75    

− ผูขายสินคาหรือบริการ เชนชาวไรชาวนาท่ีขายผลิตผลทาง
การเกษตรใหแกพอคา 

− ผูซ้ือสินคาหรือประโยชนอ่ืนใดเพื่อนําไปขายตอหรือนําไปเปน
วัตถุดิบในการผลิตสินคาเพื่อขายตอ 

− ผูท่ีไดสินคาหรือประโยชนอ่ืนใดมาโดยไมเสียคาตอบแทน 

− ผูท่ีทําสัญญาในฐานะผูคํ้าประกันหนี้ใหแกผูบริโภคโดยทําไป
เปนการคาของตน 
                                         ความหมายของผูบริโภคตามพระราชบัญญัตินี้จึงแตกตางจาก
ความหมายของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงหมายถึงผูท่ีซ้ือสินคาหรือใชบริการ
จากผูประกอบธุรกิจหรือผูท่ีถูกชักชวนหรือเสนอใหใชสินคาหรือบริการจากผูประกอบธุรกิจและ
ใหหมายความรวมถึงผูไดใชสินคาหรือไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบแมไมไดเสีย
คาตอบแทนเองก็ตาม                                        
                                       สําหรับผูประกอบธุรกิจหรือวิชาชีพ ตามนิยามศัพทในมาตรา 3             
ใหความหมายวา “ผูเขาทําสัญญาในฐานะผูขาย ผูใหเชา ผูใหเชาซ้ือ ผูใหกู ผูรับประกันภัย หรือผูเขา
ทําสัญญาอ่ืนใดเพ่ือจัดใหซ่ึงทรัพยสินหรือบริการ หรือประโยชนอ่ืนใด ท้ังนี้ การเขาทําสัญญานั้น
ตองทําไปเพื่อการคาทรัพยสิน บริการ หรือประโยชนอ่ืนใดนั้นเปนทางการคาปกติของตน” 

                                                 
75  จรัญ  ภักดีธนากุล.  (2540).  สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม             

พ.ศ. 2540.  หนา 11-12. 
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                                      ข. คูสัญญาฝายท่ีกําหนดสัญญาสําเร็จรูปกับคูสัญญาท่ีมิไดกําหนด                            
คูสัญญาตามความหมายน้ีมิไดจํากัดวาตองเปนสัญญาระหวางผูบริโภคกับผูประกอบการคา แตให
หมายความสําคัญวาตองเปนคูสัญญาท่ีทําสัญญากันข้ึนโดยใชสัญญาสําเร็จรูปเปนสําคัญ 

    ค. ผูขายฝากกับผูรับซ้ือฝาก 
                                         คูสัญญาขายฝากกับคูสัญญารับซ้ือฝากตามพระราชบัญญัตินี้จะถือ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 490 ท่ีไดบัญญัติวา “อันวาขายฝากน้ันคือสัญญาซ้ือ
ขายซ่ึงกรรมสิทธ์ิทรัพยสินตกไปยังผูซ้ือโดยมีขอตกลงวาผูขายอาจไถทรัพยนั้นคืนได” 
                              (2) ลักษณะของสัญญาท่ีไมเปนธรรม 
                                   ตามความในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปน
ธรรมไดกําหนดหลักเกณฑวาขอสัญญาใดท่ีเปนขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมวาตองพิจารณาจาก
ลักษณะของสัญญาวาเปนการไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเกินสมควรหรือไม อีกท้ังในมาตรา 4 
วรรคสามไดบัญญัติลักษณะของการไดเปรียบเกินสมควรไววา “ขอตกลงท่ีมีลักษณะหรือมีผลให
คูสัญญาอีกฝายหน่ึงปฏิบัติหรือรับภาระเกินกวาท่ีวิญูชนจะพึงคาดหมายไดตามปกติเปนขอตกลง
ท่ีถือวาทําใหไดเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึง” และไดบัญญัติยกตัวอยางของกรณีท่ีถือวาเปนการ
ไดเปรียบไว 9 กรณี ซ่ึงการท่ีจะถือวาไดเปรียบคูกรณีอีกฝายหนึ่งท่ีจะทําใหไมเปนธรรมนั้นตอง
เปนการไดเปรียบท่ีเกินสมควรจึงจะถือวาไมเปนธรรม 
                                        อยางไรก็ตามการพิจารณาวาขอสัญญาใดเปนขอสัญญาท่ีเปรียบคูสัญญา
อีกฝายเกินสมควรจนเปนธรรมนั้นอาจจําแนกสาระสําคัญออกไดเปน 5 ประการ คือ 
                                    ก. สัญญาท่ีมีขอยกเวนหรือขอจํากัดความรับผิด  
  สัญญาท่ีมีการกําหนดขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดสามารถจําแนก
ออกเปน 3 ประเภท คือ 

− การจํากัดหรือยกเวนความรับผิดกรณีผิดสัญญา (Exemption 
Clause) เปนกรณีของขอตกลงท่ีไดเปรียบผูอ่ืนเกินสมควรตามมาตรา 4 (1) เพราะตามหลักท่ัวไป
แลวคูสัญญาท่ีเปนฝายผิดสัญญาตองรับผิดในความเสียหายแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึง แตหลักดังกลาว
ไมใชหลักกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศิลธรรมอันดีของประชาชนคูสัญญาจึงสามารถ
ยกเวนกันไดเวนแตจะขัดกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 370 เทานั้น76 

− เปนกรณีขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดในความชํารุด
บกพรองหรือการรอนสิทธิในทรัพยท่ีสงมอบใหแกผูบริโภคตามสัญญาระหวางผูบริโภคกับ                
ผูประกอบธุรกิจการคาหรือวิชาชีพตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 6  
                                                 

76 แหลงเดิม.  
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− เปนขอยกเวนหรือจํากัดความรับผิดเพ่ือการละเมิดหรือผิดสัญญา
ในความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของผูอ่ืนดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 8  
                                    ข. สัญญาท่ีมีขอกําหนดใหคูสัญญาอีกฝายหน่ึงปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตาม
สัญญา หรือไมปฏิบัติตามสัญญาในเวลาท่ีลาชาไดโดยไมมีเหตุอันสมควร 
                                          เปนขอสัญญาท่ีมุงเอาเปรียบกันโดยใหสิทธิแกคูสัญญาฝายท่ีมีอํานาจ
ตอรองเหนือกวามีสิทธิท่ีจะไมปฏิบัติตามสัญญาขอใดขอหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควรกรณีหนึ่ง          
กับอีกกรณีหนึ่งคือขอตกลงท่ีใหสิทธิท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาไดอยางลาชาโดยไมมีเหตุอันสมควร 
                                   ค. สัญญาท่ีใหสิทธิการเรียกดอกเบ้ียหรือคาปรับเกินสมควรพิจารณาได
จากตัวอยางขอตกลงท่ีเปนการเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึงตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 4 วรรคสาม 
(5) (6) (8) และ (9) ดังน้ี77 

− กรณีตัวอยางตาม (5) “ขอตกลงท่ีใหสิทธิคูความอีกฝายหนึ่ง
เรียกรองหรือกําหนดใหอีกฝายหนึ่งรับภาระเพิ่มข้ึนมากข้ึนภาระท่ีเปนอยูในเวลาทําสัญญา” 

− กรณีตัวอยางตาม (6) ขอตกลงในสัญญาขายฝากท่ีผูรับซ้ือฝาก
กําหนดราคาสินไถไวสูงกวาราคาขายบวกอัตราดอกเบ้ียรอยละสิบหาตอป 

− กรณีตัวอยางตาม (8) ขอตกลงในบัตรเครดิตท่ีกําหนดใหผูบริโภค
ตองชําระดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาใชจาย หรือประโยชนอ่ืนใดสูงกวาท่ีสมควรในกรณีท่ีผิดนัดหรือ           
ท่ีเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหนี้ 

− กรณีตัวอยางตาม (9) ขอกําหนดท่ีกําหนดวิธีการคิดดอกเบ้ีย            
ทบตนทําใหผูบริโภคตองรับภาระเกินสมควร 
                                   ง. สัญญาท่ีจํากัดสิทธิในการประกอบวิชาชีพ 
                                         การจํากัดสิทธิในการประกอบวิชาชีพของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได
บัญญัติไวในมาตรา 5 วา  
                                         “ขอตกลงจํากัดสิทธิ หรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน หรือ
การทํานิติกรรมท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการคา หรือวิชาชีพซ่ึงไมเปนโมฆะแตเปนขอตกลงท่ี
ทําใหผูถูกจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพตองรับภาระมากกวาท่ีจะพึงคาดหมายไดตามปกติใหมีผลบังคับ
ไดเพียงเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณีเทานั้น                         
                                        ในการวินิจฉัยวาขอตกลงตามวรรคหน่ึงทําใหผูถูกจํากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพตองรับภาระมากกวาท่ีจะพึงคาดหมายไดหรือไมใหพิเคราะหถึงขอบเขตในดานพื้นท่ีและ

                                                 
77  แหลงเดิม. 
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ระยะเวลาของการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ ประกอบกับทางไดเสียทุกอยางอันชอบดวยกฎหมายของ
คูสัญญาดวย” 
                                     จ. สัญญาสําเร็จรูป  
                                         สัญญาสํา เ ร็จ รูป เปน สัญญาประ เภทหนึ่ ง ในสามประ เภท ท่ี
พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติใหอํานาจศาลจะใชอํานาจ
ตรวจสอบขอสัญญา ลักษณะขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมในสัญญาประเภทดังกลาวไดและในการ
พิจารณาวาขอสัญญาใดจะมีลักษณะเปนขอสัญญาสําเร็จรูปหรือไมจะตองพิจารณาจากคํานิยามของ
สัญญาสําเร็จรูปดังท่ีไดบัญญัติไวในมาตรา 3 ท่ีวา “สัญญาท่ีทําเปนลายลักษณอักษรโดยมีการ
กําหนดขอสัญญาท่ีเปนสาระสําคัญไวลวงหนา ไมวาจะทําในรูปแบบใดซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด
นํามาใชในการประกอบกิจการของตน” ดังนี้ สามารถแยกองคประกอบของสัญญาสําเร็จรูปได คือ 

− ตองเปนสัญญาท่ีทําเปนลายลักษณอักษร  เชนนี้ สัญญาท่ีทํา              
ดวยวาจาไมอาจเปนสัญญาสําเร็จรูปได   

− ขอสัญญาท่ีเปนสาระสําคัญของสัญญาท่ีทําเปนลายลักษณอักษร
จะตองถูกกําหนดไวลวงหนากอนการทําสัญญา ความเปนสาระสําคัญของสัญญาจะตองพิจารณา
จากลักษณะของสัญญานั้นโดยรวมประกอบกับเจตนาของคูสัญญาเปนสําคัญ โดยอาจเทียบเคียงกับ
แนวการแบงขอสัญญาออกเปนสัญญาท่ีมีการฝาฝนนั้นเปนขอสําคัญของสัญญา (Condition) กับ 
สัญญาท่ีมีการฝาฝนนั้นไมเปนขอสําคัญของสัญญา (Warranty) ตามกฎหมายคอมมอนลอว ซ่ึงศาล
ฎีกาของไทยนํามาใชเปนหลักในการวินิจฉัยวา เม่ือมีการผิดสัญญาขอนั้นแลวคูสัญญาฝายตรงขาม
จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ไดหรือไม หากสัญญาท่ีมีการฝาฝนนั้นเปนขอสําคัญของสัญญา 
(Condition) คูสัญญาอีกฝายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 387 แตหากขอความท่ีเปนการฝาฝนมิใชขอสําคัญ (Warranty) คูสัญญาอีกฝายหนึ่งบอกเลิก
สัญญาไมได 

− ขอสัญญาท่ีกําหนดไวลวงหนานั้นจะตองถูกนํามาใชในการ
ประกอบกิจการของคูสัญญาฝายท่ีกําหนดใหมีขอสัญญาดังกลาว องคประกอบขอนี้มุงจะแบงแยก
ระหวางขอสัญญาท่ีทําใหการประกอบธุรกิจการคากับสัญญาท่ีบุคคลท่ัวไปทําเปนคร้ังคราว โดยจะ
ถือวาสัญญาสําเร็จรูปก็แตเฉพาะสัญญาท่ีทําในทางธุรกิจการคาหรือการประกอบกิจการเทานั้น           
คําวาประกอบกิจการ ในองคประกอบเร่ืองนี้แมจะกวางกวาการประกอบกิจการคาแตสวนใหญ
ในทางปฏิบัติของการนําสัญญาสําเร็จรูปไปใชมักจะเปนการใชในทางธุรกิจการคานั้นเอง 
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                              2) สัญญาท่ีไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522               
ซ่ึงแกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2541   
                             จากสภาพสังคมปจจุบันท่ียอมรับกันโดยทั่วไปวาบุคคลไมมีความเสมอภาคกัน            
ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การศึกษา สติปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลท่ีอยูในฐานะของผูบริโภค
ยอมไมอยูในฐานะของความเสมอภาคและเทาเทียมกับผูประกอบธุรกิจ ผูบริโภคไมมีอํานาจตอรอง
กับผูประกอบธุรกิจ เพื่อเปนการแกไขและฟองกันการท่ีผูบริโภคถูกเอาเปรียบ พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2541  
ไดบัญญัติถึงการคุมครองผูบริโภคดานสัญญาไวในมาตรา 35ทวิ ถึงมาตรา 35 นว ดังนี้  
                         (1) ธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาและลักษณะสัญญา (มาตรา 35 ทวิ) การประกอบ
ธุรกิจหรือการใหบริการใดถาสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาใหบริการนั้นมีกฎหมายกําหนดใหตองทํา
เปนหนังสือ หรือตามปกติประเพณีตองทําเปนหนังสือ คณะกรรมการวาดวยสัญญามีอํานาจ
กําหนดใหการประกอบธุรกิจซ้ือขายหรือใหบริการนั้นเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาได 
 ในการประกอบธุรกิจท่ีตองควบคุมสัญญา  สัญญาท่ีผูประกอบธุรกิจทํา
กับผูบริโภคจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้  
 ก.  ใชขอสัญญาท่ีจําเปนซ่ึงหากไมไดใชขอสัญญาเชนวานั้น จะทําให
ผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 
 ข.  หามใชขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมกับผูบริโภค 
  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑเง่ือนไข และรายละเอียดตามที่คณะกรรมการวา
ดวยขอสัญญากําหนดเพื่อประโยชนของผูบริโภคเปนสวนรวม คณะกรรมการวาดวยสัญญาจะให            
ผูประกอบธุรกิจจัดทําสัญญาตามท่ีคณะกรรมการกําหนดก็ได               
  ปจจุบันคณะกรรมการวาดวยสัญญาไดจัดทําพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดธุรกิจท่ีตองควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา  
พ.ศ. 2542 เพ่ือใหคณะกรรมการวาดวยขอสัญญาถือปฏิบัติในการพิจารณากําหนดใหการประกอบ
ธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการใดเปนธุรกิจท่ีตองควบคุมสัญญา และกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไข
รายละเอียดของสัญญาท่ีผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภค สาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกาในมาตรา 
3 กําหนดใหธุรกิจท่ีตองเขาควบคุมสัญญามีลักษณะดังตอไปนี้ 
                          ก) เปนธุรกิจท่ีใชขอตกลงท่ีไมเปนธรรมกับผูบริโภค 
                                       ข) เปนธุรกิจท่ีมีการใชสัญญาสําเร็จรูปอยางแพรหลาย 
                       ค) เปนธุรกิจท่ีผูประกอบธุรกิจมีอํานาจตอรองเหนือผูบริโภค           
ท้ังนี้โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ ความรู ความเขาใจ 
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  อีกท้ังมาตรา 4 ไดกําหนดหลักเกณฑของสัญญาใหตองเปนไปตาม
หลักเกณฑตอไปนี้ 

ก) ทําใหผูบริโภคทราบสิทธิและหนาท่ีของตนตลอดจนขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ โดยชัดเจนตามควรแกกรณี 

ข) ไมเปนการจํากัดหรือยกเวนความรับผิดของผูประกอบการใน
สวนท่ีเปนสาระสําคัญโดยไมมีเหตุผลสมควรเพียงพอ 

ค) ตองคํานึงถึงความสุจริตในการประกอบธุรกิจ 
ง) ใหมีการเยียวยาความเสียหายในเวลาอันสมควรในกรณีท่ีมีการ      

ฝาฝนสัญญา 
จ) จัดใหมีหลักฐานท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการแสดงเจตนาของผูประกอบ

ธุรกิจ ในเร่ืองท่ีเปนสาระสําคัญตอการคุมครองผูบริโภค 
 คณะกรรมการวาดวยสัญญา เปนคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองท่ี
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคต้ังข้ึนโดยอาศัยมาตรา 14 พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2541  
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 7 คน แตไมเกิน 13 คน มีวาระการดํารงตําแหนงไดคราวละ 2 ป  
     ค. อํานาจของคณะกรรมการวาดวยขอสัญญามีอํานาจสําคัญดังนี ้
                                          ก)  มีอํ านาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจ ซ้ือขายสินคาหรือ
ใหบริการใดท่ีสัญญาซ้ือขายหรือสัญญาใหบริการมีกฎหมายกําหนดใหทําเปนหนังสือหรือตามปกติ
ประเพณีทําเปนหนังสือ เปนธุรกิจท่ีตองควบคุมสัญญา รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขและ
รายละเอียดของสัญญาท่ีตองควบคุมดังกลาว 
                                       ข)  มีอํานาจกําหนดใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการ
ใดเปนธุรกิจท่ีตองควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน และกําหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของหลักฐานการรับเงินสําหรับธุรกิจท่ีควบคุมรายการในหลักฐานการ
รับเงิน 
                                        ค)  ใหมีอํานาจกําหนดระยะเวลาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใหผูประกอบธุรกิจมอบสัญญาของ “ธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา” หรือสงมอบหลักฐานการรับเงินของ 
“ธุรกิจท่ีตองควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน” ท่ีถูกตอง 
                                         ง)  ใหความเห็นเกี่ยวกับแบบของสัญญาหรือแบบของหลักฐานการ
รับเงินท่ีผูประกอบธุรกิจรองขอ 
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                                        จ)  ดูแลใหผูประกอบธุรกิจขายสินคาหรือใหบริการ โดยใหคําม่ันวา
จะทําสัญญารับประกันใหไวแกผูบริโภคนั้น ตองทําสัญญาดังกลาวโดยทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือ
ของผูประกอบธุรกิจหรือตัวแทน และตองสงมอบสัญญานั้นใหแกผูบริโภคพรอมกับการสงมอบ
สินคาหรือการใหบริการ78 
                                  สรุปไดวาพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับท่ี 2 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 ได มีบทบัญญัติเกี่ยวกับขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมไวในสองสวนคือ                            
ลักษณะของสัญญาท่ีไมเปนธรรมตามมาตรา 35 ทวิ วรรคสอง และหลักเกณฑการกําหนดสัญญา
ตามพระราชกฤษฎีกา 
                              นอกจากอํานาจของคณะกรรมการวาดวยขอสัญญาท่ีไดรับการ
แตงต้ังในการประกาศใหการประกอบธุรกิจขายสินคาหรือการใหบริการแกผูบริโภคใดๆ เปนธุรกิจ
ท่ีควบคุมสัญญาตามมาตรา 35 ทวิ วรรคแรกไดแลวนั้น กฎหมายยังไดใหอํานาจคณะกรรมการฯ 
ในการกําหนดลักษณะขอสัญญาตางๆ มาบังคับใชแกผูประกอบธุรกิจในธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาตาม
ประกาศฯไดอีกแตท้ังนี้จะตองเปนไปตามลักษณะของสัญญาท่ีควบคุมสองประการตามมาตรา 35 
ทวิวรรคสองและหลักเกณฑการกําหนดสัญญาตามพระราชกฤษฎีกาท่ีกฎหมายไดบัญญัติไวใน
วรรคสามดังนี้ 
                                           ก)  ลักษณะของสัญญาท่ีควบคุมตามมาตรา 35 ทวิ วรรคสอง     
                                              พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับท่ี 2 แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติบังคับใหการประกอบธุรกิจท่ีตองควบคุมสัญญาจะตองมีลักษณะ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 2 ประการ คือ เปนขอสัญญาท่ีจําเปนตองใชซ่ึงหากไมใชขอความนั้นจะ
ทําใหผูบริโภคเสียเปรียบ ผูประกอบธุรกิจเกินสมควรและตองไมมีขอสัญญาท่ีไมเปนธรรมดังท่ี
บัญญัติไวในมาตรา 35 ทวิ วรรคสอง79 สามและส่ี80 

                                                 
78  พิทยา  วิทยาไพโรจน.  (2549).  ปญหาทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคดานสัญญาไมเปนธรรม 

ศึกษากรณีสัญญาประกันวินาศภัย.  หนา 35. 
79  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541,  มาตรา 35 ทวิ วรรคสอง 

บัญญัติวา “ในการประกอบธุรกิจที่ควบคุมสัญญาสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับผูบริโภคจะตองมีลักษณะ
ดังตอไปน้ี  

 (1) ใชขอสัญญาที่จําเปนซึ่งหากมิไดใชขอสัญญาเชนน้ันจะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจ
เกินสมควร 

 (2) หามใชขอสัญญาที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค.” 
80  ไพโรจน  อาจรักษา.  (2543).   ครบเคร่ืองเร่ืองการคุมครองผูบริโภคดานสัญญา.  หนา 60-61. 

DPU



 84 

       ข) หลักเกณฑการกําหนดสัญญาตามพระราชกฤษฎีกา 
                                    พระราชกฤษฎีกาท่ีไดกําหนดหลักเกณฑลักษณะของสัญญา               
ในธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาตามมาตรา 35 ทวิ ไวไดแกพระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑและวิธีการในการ
กําหนดธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาและลักษณะสัญญา พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดบัญญัติหลักเกณฑของลักษณะ
สัญญาใหคณะกรรมการวาดวยสัญญา พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดบัญญัติหลักเกณฑของลักษณะสัญญาให
คณะกรรมการวาดวยสัญญาใชเปนหลักในการพิจารณายกรางขอสัญญาของสัญญาท่ีจะใชบังคับใน
การประกอบธุรกิจท่ีควบคุมสัญญาในแตละประกาศฯ ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 4 ของพระราช
กฤษฎีกา ฯ ดังนี้  
                                            “มาตรา  4 การกําหนดลักษณะของสัญญาตองเปนไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1. ใหผูบริโภคทราบสิทธิและหนาท่ีของตนตลอดจนขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสินคาหรือบริการโดยชัดเจนตามสมควรแกกรณี 

2. ไมเปนการจํากัดหรือยกเวนความรับผิดของผูประกอบธุรกิจ
ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ โดยไมมีเหตุผลเพียงพอ 

3. ตองคํานึงถึงความสุจริตในการประกอบธุรกิจ 
4. ใหเยียวยาความเสียหายในเวลาอันสมควรในกรณีท่ีมีการ           

ฝาฝนสัญญา 
5. จัดใหมีหลักฐานท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการแสดงเจตนาของ                  

ผูประกอบธุรกิจในเร่ืองท่ีเปนสาระสําคัญตอการคุมครองผูบริโภค 
6. ตองไมเปนการเพิ่มภาระเกินสมควรแกการประกอบธุรกิจ” 

                                             ในการพิจารณาออกประกาศกําหนดธุรกิจใดเปนธุรกิจท่ีตอง
ควบคุมสัญญาและกําหนดขอสัญญาใดๆ มาบังคับใชในธุรกิจท่ีควบคุมสัญญานั้น คณะกรรมการวา
ดวยขอสัญญาจะตองจัดใหมีการรับฟงความเห็นจากผูประกอบธุรกิจและผูบริโภค ท่ีไดรับ
ผลกระทบโดยตรงเสียกอน โดยคํานึงถึงขอบเขตและสภาพของปญหา รวมถึงรับฟงความเห็นจาก
หนวยงานของรัฐองคกรท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจหรือเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดวยก็ได
ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 5 ของพระราชกฤษฎีกา 
                               (2) ลักษณะของขอสัญญาท่ีถูกควบคุมตามประกาศของคณะกรรมการ               
วาดวยสัญญาแยกตามประเภทธุรกิจ  
                                      คณะกรรมการวาดวยขอสัญญาไดมีประกาศใหมีธุรกิจตางท่ีตองควบคุม
สัญญาดังนี้ 
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ก. ประกาศของคณะกรรมการวาดวยเร่ืองใหธุรกิจขายกาซหุงตมท่ีเรียก
เก็บเงินประกันถังกาซหุงตมเปนธุรกิจท่ีควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2542 

ข. ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเร่ืองใหธุรกิจบัตรเครดิต                
เปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ. 2542 

ค. ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเร่ืองใหธุรกิจเชาซ้ือรถยนตและ
รถจักรยานยนตเปนธุรกิจท่ีตองควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 

ง. ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเร่ืองใหธุรกิจขายหองชุด              
เปนธุรกิจท่ีตองควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 

จ. ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเร่ืองใหธุรกิจใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนธุรกิจท่ีตองควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 

ฉ. ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเร่ืองใหธุรกิจใหกูยืมเงินเพื่อ
ผูบริโภคของสถาบันการเงินเปนธุรกิจท่ีตองควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 

ช. ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญาเ ร่ืองให ธุรกิจให เชา ซ้ือ
เคร่ืองใชไฟฟาเปนธุรกิจท่ีตองควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 
 
3.2 กฎหมายของตางประเทศที่เก่ียวของกับเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภค
ไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา81 
 เนื้อหาในสวนนี้จะทําการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายตางประเทศท่ีอาจจะสามารถนํามาเปน
แบบอยางในการพิจารณาการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีผูบริโภคไดมีการ
ชําระเงินคาบัตรลวงหนา เพื่อใหไดมาซ่ึงองคความรูท่ีจะนําไปสูแนวทางในการพัฒนากฎหมายท่ีใช
ในการคุมครองผูบริโภคตอไป 

3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายใหบริการดานการบันเทิงและสันทนาการท่ีมีการชําระ
คาบริการลวงหนา (Prepaid Entertainment Contracts Act ของมลรัฐ Ohio)82 

สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครอง
ผูบริโภคการใหบริการบัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาคือ กฎหมาย
สัญญาใหบริการดานบันเทิงและสันทนาการท่ีมีการชําระคาบริการลวงหนา (Prepaid Entertainment 
Contracts Act ของมลรัฐ Ohio) 

                                                 
81  ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม.  หนา 82 – 153. 
82  แหลงเดิม. 

DPU



 86 

กฎหมายสัญญาใหบริการดานบันเทิงและสันทนาการท่ีมีการชําระคาบริการลวงหนา 
(Prepaid Entertainment Contracts Act) ของมลรัฐ Ohio เปนกฎหมายท่ีใชบังคับแกสัญญาใหบริการ
กิจกรรมบันเทิงและการสันทนาการที่มีการชําระคาบริการลวงหนา (Prepaid Entertainment 
Contracts) โดยกฎหมายฉบับดังกลาวไดใหคําจํากัดความของสัญญาใหบริการกิจกรรมบันเทิงและ
การสันทนาการที่มีการชําระคาบริการลวงหนาไวใน section 1345.41 วาเปนสัญญาซ่ึงผูบริโภค83 
ตองชําระคาบริการหรือมีหนาผูกพันท่ีจะชําระคาบริการกอนท่ีจะไดรับบริการบางสวนหรือท้ังหมด
โดยท่ีจะตองเปนสัญญาใหบริการประเภทท่ีกําหนดไวในกฎหมายคือ 

1) การเรียน การสอน การเตนรํารวมถึงการใหบริการและการสอนในหองบอลลรูม 
หรือ การเตนรูปแบบอ่ืนและบทเรียนท่ีจัดใหแกนักเรียนไมวาจะเขาเรียนเปนรายบุคคลหรือ              
เปนกลุมบุคคล 

2) บริการสงตอผูปวยทางสังคม (Social Referral Service) ซ่ึงหมายรวมถึงบริการท่ีตอง
มีการชําระคาบริการเพื่อใหไดมาซ่ึงการจับคูกับเพศตรงขาม ไมวาโดยผานการจัดใหมีการแนะนํา
ตัว ออกเดท หรือการพบปะทางสังคมรูปแบบใด 

3) บริการฝกอบรมศิลปะการปองกันตัว ไมวาการฝกเชนวาจะมีเปาหมายใหเกิดความ
เช่ียวชาญในลําดับหนึ่งลําดับใดหรือไมก็ตาม 

4) การใหบริการสปาเพ่ือสุขภาพรวมถึง การสอน การฝก การใหความชวยเหลือใน
รูปแบบกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตรกายภาพ (Physical Culture) การออกกําลังกายเพ่ือสรางเสริม
รางกาย การออกกําลัง การลดหรือพัฒนารูปรางหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันหรือการใช
ประโยชนในอุปกรณหรือเครื่องอํานวยความสะดวกในสปาเพ่ือสุขภาพ โรงยิม หรือการใช
ประโยชนในอุปกรณหรือเคร่ืองอํานวยความสะดวกท่ีมีไวเพื่อประโยชนของกิจกรรมท่ีระบุไวกอน
หนาอันมีไวเพื่อสําหรับสมาชิกในกลุม คลับ สมาคมหรือองคการที่จัดข้ึนมาโดยวัตถุประสงค             
เพื่อทํากิจกรรมท่ีระบุไวเบ้ืองตน 

โดยท่ีสัญญาใหบริการกิจกรรมบันเทิงและการสันทนาการที่มีการชําระคาบริการ
ลวงหนาไมหมายรวมถึงสัญญาใหบริการโดยโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนท่ีไมแสวงผล
กําไร วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือจัดข้ึนโดยมลรัฐหรือหนวยงานทางการเมืองในระดับรองลงมา 
หรือจัดใหมีโดยองคการทางศาสนาเช้ือชาติหรือชุมชน 

กฎหมายดงักลาวไดมีกลไกหลายประการในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคท่ีตองชําระ
คาบริการลวงหนาไวหลายประเภท สําหรับกลไกในการคุมครองผูบริโภคบัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีมี

                                                 
83  Ohio Prepaid Entertainment Contract Act S. 1345.41.  อางถึงใน ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  

เลมเดิม.  หนา 82. 
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การชําระเงินลวงหนา คือ ประมวลกฎหมายพาณิชย (Ohio Uniform Commercial Code) ของมลรัฐ
โอไฮโอ  

ในมลรัฐโอไฮโอ  ประมวลกฎหมายพาณิชย  (Ohio Uniform Commercial Code)                 
ไดบัญญัติถึงบัตรของขวัญ (Gift Card) ไวในมาตรา 1349.61 ซ่ึงในกฎหมายไดใหความหมายของ
คําวาวาบัตรของขวัญหมายถึงหนังสือรับรอง บัตรของอิเล็กทรอนิกส หรือส่ือกลางอ่ืนใด                      
ที่ผูประกอบการออกใหแกผูบริโภคท่ีชําระคาตอบแทนเพื่อเปนการแลกเปล่ียนกับสิทธิในการใช
เงินตามบัตรนั้น เพื่อซ้ือสินคา อาหาร บริการ หรือเพื่อแลกเปล่ียนเปนเงินโดยมีมูลคาอยางนอย
เทากับมูลคาท่ีผูบริโภคใชใหแกผูประกอบการในการออกบัตร รวมไปถึงบัตรอิเล็กทรอนิกส                 
ท่ีผูประกอบการออกใหโดยมีมูลคาทางการเงินตามท่ีผูประกอบการไดรับเงินจากผูบริโภคเต็ม
จํานวนเพื่อการชําระเงินคาซ้ือสินคา หรือบริการในอนาคต บัตรของขวัญในกฎหมายน้ีไมรวมไปถึง
บัตรเติมเงินโทรศัพท 

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายพาณิชย (Ohio Uniform Commercial Code) เกี่ยวกับ
บัตรของขวัญดังกลาวไมใชบังคับแกบัตรตอไปนี้84 

1) บัตรท่ีออกเพื่อเปนรางวัล การสงเสริมการขาย ท่ีผูบริโภคไมไดชําระคาตอบแทน 
2) บัตรขายในราคาต่ํากวาราคาท่ีปรากฏหนาบัตร หรือขายลดราคาใหแกลูกจางหรือ

หนวยงานการกุศลเปนผูขายบัตร หากบัตรดังกลาวมีกําหนดวันหมดอายุไมเกิน 30 วันนับจากวัน
ออกบัตร 

3) บัตรท่ีขายโดยองคกรการกุศล หรือองคกรท่ีไมแสวงหากําไรเพื่อการหาทุนเขา
องคกรเหลานั้น 

4) บัตรท่ีนายจางใหแกลูกจาง หากบัตรนั้นมีขอจํากัดการใชเพียงแคในธุรกิจของ
นายจาง หรือในกลุมของนายจาง 

5) บัตรของขวัญท่ีออกในการใชบริการ หรือรับสิทธิในการลาสัตวตามมาตรา 
1533.131 

6) บัตรของขวัญท่ีสามารถใชกับผูประกอบการหลายรายได 
7) บัตรของขวัญท่ีนายจางออกใหลูกจางเพื่อใชบริการท่ีลูกจางเปนผูใหบริการ 
8) บัตรของขวัญท่ีออกในการใชบริการ หรือรับสิทธิในการลาสัตวตามมาตรา 

1533.131 
ประมวลกฎหมายพาณิชย (Ohio Uniform Commercial Code) กําหนดใหผูประกอบการ

ไมสามารถออกบัตรของขวัญท่ีมีกําหนดวันหมดอายุภายใน 2 ป นับแตวันออกบัตรได85 และ                 
                                                 

84  แหลงเดิม. 
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มีผูประกอบการไมสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมสําหรับบัตรของขวัญท่ีออกภายใน 2 ป นับแตวัน
ออกบัตรรวมไปถึงคาธรรมเนียมสําหรับบัตรของขวัญท่ีออกภายใน 2 ป นับแตวันออกบัตร รวมไปถึง
คาธรรมเนียมสําหรับการไมไดใชงานบัตร คาธรรมเนียมแอบแฝง คาธรรมเนียมในการบริหารบัตร 
อันมีผลใหจํานวนเงินในบัตรลดลง86 สวนบัตรท่ีออกโดยไมมีกําหนดวันหมดอายุใหถือวาบัตรนั้น
ยังสามารถใชไดจนกวาจะมีการคืนเงิน หรือมีการออกบัตรใหใหม87 
 3.2.2 ประเทศแคนาดา88 
 ในสวนของกฎหมายของประเทศแคนาดา จะทําการศึกษากฎหมายดังตอไปนี้ 
 กฎหมายวาดวยการปฏิบัติทางธุรกิจและและพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของมลรัฐ 
บริติชโคลัมเบีย (Business Practices and Consumer Protection Act ของมลรัฐ British Columbia)  
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของมลรัฐ ออนแทรีโอ (Consumer Protection Act, 
2002 ของมลรัฐ Ontario) 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของมลรัฐ แมนิโทบา (Consumer Protection Act ของ
มลรัฐ Manitoba) 
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของมลรัฐ ซัสแคตเชวัน (Consumer Protection Act 
ของมลรัฐ Saskatchewan) 
 3.2.2.1 กฎหมายวาดวยการปฏิบัติทางธุรกิจและพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของ
มลรัฐ  บริติชโคลัมเบีย  (Business Practices and Consumer Protection Act ของมลรัฐ  British 
Columbia) 
       กฎหมายวาดวยการปฏิบัติทางธุรกิจและพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของ
มลรัฐ บริติชโคลัมเบีย (Business Practices and Consumer Protection Act) มีผลบังคับใชในวันท่ี            
4 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะรวบรวมและทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับสัญญาผูบริโภคท่ีมีอยูเดิม โดยกฎหมายฉบับดังกลาวไดเขามาใชบังคับแทน 
The Trade Practice Act, R.S.B.C. 1996, Debt Collection Act, R.S.B.C. 1996, Consumer 
Protection Act, R.S.B.C. 1996, Debt collection Act, R.S.B.C. 1996, และ The Travel Agents Act, 
R.S.B.C. 1996 โดยท่ีกฎหมายวาดวยการปฏิบัติทางธุรกิจและพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
(Business Practices and Consumer Protection Act) นั้นไดใหความสําคัญกับความชอบธรรมของ

                                                                                                                                            
85  แหลงเดิม. 
86  แหลงเดิม. 
87  แหลงเดิม. 
88  แหลงเดิม. 
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ธุรกรรมประเด็นปญหาของการหลอกลวงผูบริโภคหรือการเขาทําสัญญาโดยไมไดรับความเปน
ธรรม นอกจากนี้กฎหมายวาดวยการปฏิบัติทางธุรกิจและพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของ           
มลรัฐ  บริติชโคลัมเบีย  (Business Practices and Consumer Protection Act แหงมลรัฐ  British 
Columbia) ไดมีกลไกท่ีจะใหผูบริโภคนั้นมีสิทธิภายใตสถานการณบางอยางท่ีจะหลุดพนจากความ
ผูกพันตามสัญญาในแมวาผูบริโภคยังคงมีหนี้สินภายใตสัญญา89 จากการพิจารณาเนื้อหาของ 
กฎหมายวาดวยการปฏิบัติทางธุรกิจและพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของมลรัฐ บริติช
โคลัมเบีย (Business Practices and Consumer Protection Act) พบวามีการบัญญัติถึงกลไกในการ
คุมครองผูบริโภคในสัญญาท่ีมีการชําระคาสินคาและบริการลวงหนาในหลายสวนดวยกัน 
                กลไกของการคุมครองและรักษาสิทธิของผูบริโภคในสัญญาผูบริโภค 
(Consumer Contract) ตามกฎหมายวาดวยการปฏิบัติทางธุรกิจและพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภคของมลรัฐ บริติชโคลัมเบีย (Business Practices and Consumer Protection Act ของมลรัฐ 
British Columbia) ท่ีเกี่ยวของกับสัญญาท่ีมีการชําระคาสินคาและบริการลวงหนามีการกําหนดไว
ใน 3 ลักษณะ    
                1) กลไกการคุมครองผูบริโภคกรณีสัญญาซ่ึงมีการปฏิบัติการชําระหนี้ใน
อนาคต (Future Performance Agreement) 
                2)  กลไกการคุมครองผูบริโภคกรณีสัญญาจัดใหมีซ่ึงบริการที่มีลักษณะตอเนื่อง 
(Continuing Services Contract) 
                            3)  กลไกการคุมครองผูบริโภคกรณีธุรกรรมบัตรท่ีใชสําหรับชําระคาสินคาและ
บริการแทนเงินตราท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา (Prepaid Purchase Card) 
                ในเร่ืองของกลไกการคุมครองธุรกรรมบัตรที่ใชสําหรับชําระคาสินคาและ
บริการสินคาและบริการแทนเงินตราท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา (Prepaid Purchase Card)90  
นั้นมลรัฐ British Columbia มีกฎหมายคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับบัตรท่ีใชสําหรับชําระคาสินคาและ
บริการแทนเงินตราท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา เปนการเฉพาะเชนเดียวกับมลรัฐอ่ืนๆ                   
ในประเทศแคนาดา โดยการคุมครองผูบริโภคในกรณีดังกลาวมีบทบัญญัติรวมอยูกับกรณีการ
คุมครองผูบริโภคในธุรกรรมอ่ืนๆ ในกฎหมายวาดวยการปฏิบัติทางธุรกิจและพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภคของมลรัฐ บริติชโคลัมเบีย (Business Practices and Consumer Protection Act) 

                                                 
89  UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA LAW STUDENTS LEGAL ADVICE MANUAL 32nd 

EDITION 2008-Chapter 9: Consumer Protection.  Retrieved  June  16, 2009,   from 
http://www.Islap.bc.ca/UserFiles/File/9_ConsumerProfection.pdf.  

90  ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม. หนา  97. 
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                ผูบริโภคท่ีใชบัตรท่ีไดรับการคุมครองตาม กฎหมายวาดวยการปฏิบัติทางธุรกิจ
และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของมลรัฐ  บริติชโคลัมเบีย  (Business Practices and 
Consumer Protection Act) นั้นไดแกบัตร หนังสือรับรอง Voucher หรือเครื่องมืออ่ืนใดท่ีมีมูลคา
ทางการเงิน ท่ีออกหรือขายใหแกบุคคลเพื่อเปนการแลกเปล่ียนซ่ึงการจัดใหซ่ึงสินคาหรือบริการใน
อนาคตแกผูบริโภค และรวมถึงบัตรของขวัญดวย91 
                (1) การหามมิใหมีกําหนดวันหมดอายุ 
                      ผูประกอบธุรกิจตองไมออกหรือขายบัตรท่ีมีการกําหนดวันหมดอายุ92 
อยางไรก็ตามระเบียบการควบคุมบัตรท่ีใชสําหรับชําระคาสินคาและบริการสินคาและบริการแทน
เงินตราที่มีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา (Prepaid Purchase Cards Regulation) ไดกําหนดยกเวน
บัตรบางประเภทสามารถกําหนดวันหมดอายุ ไดแก93 
                      ก. บัตรท่ีออก หรือขายเพ่ือการซ้ือสินคา หรือบริการอยางใดอยางหน่ึง            
เปนการเฉพาะ 
                      ข. บัตรท่ีออกหรือขายเพื่อการกุศล 
                      ค. บัตรท่ีออก หรือขายเพ่ือการตลาด การโฆษณา หรือการสงเสริมการขาย 
และบัตรท่ีออก หรือขายใหแกบุคคลท่ีไมไดเสียคาตอบแทน หรือซ้ือบัตรในราคาท่ีต่ํากวามูลคา   
ตามบัตร 
                 หากมีการออกหรือขายบัตรท่ีมีการกําหนดวันหมดอายุอันเปนการฝาฝน
กฎหมายใหถือวาบัตรยังใชไดเสมือนวาไมมีกําหนดวันหมดอายุดังกลาว และบัตรท่ีออก หรือขาย
โดยไมมีกําหนดวันหมดอายุใหใชไดจนกวาจํานวนเงินในบัตรจะหมด หรือมีการเปล่ียนบัตรให94 
                (2)  การหามมิใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการใชบัตร 
                      ผูประกอบธุรกิจตองไมคิดคาธรรมเนียมใดๆ กับผูบริโภคอันเกี่ยวกับบัตรท่ี
มีการชําระคาบริการลวงหนา เวนแตมีการอนุญาตใหเรียกไดตามกฎหมายลําดับรอง95 ซ่ึงไดแก96 

                                                 
91  แหลงเดิม. 
92  แหลงเดิม. 
93  Prepaid Purchase Cards Regulation, 2. อางถึงใน ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม. หนา 97. 
94  Business Practices and Consumer Protection Act, 56.2 (2). อางถึงใน ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  

เลมเดิม. หนา 98 
 95  แหลงเดิม. 

96  แหลงเดิม. 
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กรณีการออกบัตรใหมแทนบัตรเกาท่ีหาย หรือถูกลัก หรือกรณีการแกไขเปล่ียนแปลงรูปแบบของ
บัตร 
                      นอกจากนี้กรณีท่ีผูประกอบการขายบัตรใหแกผูบริโภคเพื่อใชในการซื้อ
สินคา หรือบริการจากผูประกอบการหลายรายผูประกอบการที่ขายบัตรอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ไดไมเกิน 150 เหรียญ และยังสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมหลังจากท่ีมีการซ้ือบัตรไดหากพน
ระยะเวลา 15 เดือนหลังจากมีการซ้ือบัตร หากผูบริโภคไมยื่นคําบอกกลาวเปนหนังสือเพ่ือขอตอ
อายุบัตร หรือเม่ือพนระยะเวลา 18 เดือนหลังจากมีการซื้อบัตรและผูบริโภคไดยื่นคําบอกกลาว          
เปนหนังสือเพื่อขอตออายุบัตรแลว โดยผูประกอบการสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมในกรณีนี้ได 
2.50 เหรียญ97 ตอเดือน98 อยางไรก็ตามการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในกรณีหลังนี้สามารถทําไดโดย
วิธีการหักเงินจากบัตรเทานั้น99 
                    หากผูประกอบธุรกิจเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูบริโภค อันเปนการฝาฝน
กฎหมาย ผูบริโภคซ่ึงไดชําระคาธรรมเนียมไปแลวมีสิทธิเรียกเงินท่ีชําระคืนได โดยการบอกกลาว
เปนหนังสือไปยังผูประกอบธุรกิจ ภายใน 1 ป นับแตวันท่ีไดมีการชําระคาธรรมเนียม100 ท้ังนี้               
ผูประกอบธุรกิจซ่ึงไดรับคําบอกกลาวตองคืนเงินคาธรรมเนียมแกผูบริโภคภายใน 15 วัน นับแต
วันท่ีไดรับคําบอกกลาว101 
                 (3)  การใหขอมูลแกผูบริโภค 
                      ในขณะท่ีมีการออก หรือขายบัตรท่ีมีการชําระคาบริการลวงหนา ผูประกอบ
ธุรกิจตองใหขอมูลแกผูบริโภคดังตอไปนี้102 
                       ก.  ขอหาม  ขอจํากัดท้ังหมด  ขอกําหนดและเ ง่ือนไขเกี่ยวกับการใช                
การแลกคืนเปนเงินสด หรือการออกบัตรใหมแทน รวมถึงขอจํากัดใดๆ อันเกี่ยวกับคาธรรมเนียมท่ี
สามารถเรียกเก็บได หรือการกําหนดวันหมดอายุ 
                           ข.  คําช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีการท่ีผูบริโภคจะสามารถทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ
บัตรท่ีมีการชําระคาบริการลวงหนา รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับยอดเงินคงเหลือในบัตร  

                                                 
97  อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2554 คือ 1 เหรียญแคนาดา (CAD) เทากับ 30.8576 บาท 
98  Prepaid Purchase Cards Regulation, 3 (2). อางถึงใน ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม.            

หนา 98 
99  แหลงเดิม. 
100  แหลงเดิม. 
101  แหลงเดิม. 
102  แหลงเดิม. 
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                           ค.  ขอมูลอ่ืนใดท่ีบัญญัติในกฎหมายลําดับลอง 
                           สวนวิธีการใหขอมูลแกผูบริโภคตามระเบียบสําหรับบัตรท่ีมีการชําระคา
สินคาและบริการสินคาและบริการแทนเงินตราท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา (Prepaid Purchase 
Cards Regulation) ไดกําหนดใหในขณะออก หรือขายบัตรผูประกอบการจะตองใหขอมูลผูบริโภค
ตามท่ีกฎหมายกําหนดโดยวิธีการท่ีผูบริโภคสามารถมองเห็นไดชัดเจน และเปนท่ีดึงดูดความสนใจ
ของผูบริโภค (Cleary and in a Manner that is Likely to Bring it to the Attention) นอกจากน้ีหาก
เปนกรณีท่ีผูประกอบการออกบัตรประเภทท่ีผูบริโภคสามารถซื้อสินคา  หรือบริการจาก
ผูประกอบการหลายราย และผูออกบัตรตองการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหลังการออกบัตรตามท่ี
กฎหมายกําหนด ขอมูลดังกลาวจะตองปรากฏชัดเจนบนบัตรดวย103 
                         (4) การออกกฎหมายลําดับรองของผูวาการรัฐ (The Lieutenant Governor in 
Council) สามารถออกกฎหมายลําดับรองไดดังตอไปนี้ 
     ก. การขยายหรือจํากัดความหมายของคําวา บัตรท่ีใชสําหรับชําระคาสินคา
และบริการสินคาและบริการแทนเงินตราท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา 
  ข. กําหนดยกเวนประเภทบัตร และกลุมบุคคลที่ออก ขาย หรือซ้ือคืน          
(แลกเปนเงิน) ท่ีไดรับการยกเวนไมตองตกอยูภายใตบังคับไมวาท้ังหมดหรือบางสวนของ Part นี้ 
     ค.  ควบคุมการกําหนดใหมีวันหมดอายุของบัตรท่ีใชสําหรับชําระคาสินคา
และบริการสินคาและบริการแทนเงินตราท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา 
   ง.  กําหนดขอจํากัด ขอตกลงอ่ืนๆ และเง่ือนไขใดๆ ในการออกขาย ใชการ
แลกเปนเงินสด และการออกบัตรท่ีใชสําหรับชําระคาสินคาและบริการสินคาและบริการแทน
เงินตราท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาแทน 
    จ.  ควบคุมการเก็บคาธรรมเนียม รวมท้ังคาธรรมเนียมในกรณีท่ีไมมีการใช
บัตรหรือคาบริการ ซ่ึงมีการเรียกเก็บจากบัตรท่ีใชสําหรับชําระคาสินคาและบริการสินคาและ
บริการแทนเงินตราท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา รวมถึงการกําหนดจํานวนคาธรรมเนียม หรือ
วิธีการในเงินตราท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา รวมถึงการกําหนดจํานวนคาธรรมเนียมหรือ
วิธีการในการกําหนดจํานวนคาธรรมเนียม และการกําหนดเหตุท่ีมีการใหจายคาธรรมเนียมได 
    ช. กําหนดขอมูลซ่ึงผูประกอบการตองใหแกผูบริโภค รวมไปถึง รูปแบบ 
เวลา และวิธีการในการจัดใหมีซ่ึงขอมูลนั้น 

                                                 
103  แหลงเดิม. 
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   3.2.2.2  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของมลรัฐ ออนแทรีโอ (Consumer Protection 
Act, 2002 ของมลรัฐ Ontario)104 
  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของมลรัฐ ออนแทรีโอ (Consumer protection 
Act, 2002 ของมลรัฐ Ontario) มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 กําหนดหลักเกณฑ
สําคัญใชบังคับกับผูประกอบธุรกิจในมลรัฐออนแทรีโอ (Ontario) สําหรับกรณีซ้ือขาย เชาทรัพย 
เคร่ืองมือและบริการทางการเงิน  และผูบริโภคที่อยู ในมลรัฐออนแทรีโอ  (Ontario) โดย
วัตถุประสงคของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (Consumer protection Act, 2002) นี้บัญญัติข้ึน
เพื่อรับรองการคุมครองผูบริโภคในมลรัฐออนแทรีโอ (Ontario) ในทุกธุรกรรมท่ีเกี่ยวของไมวาจะ
เปนสินคาหรือบริการ โดยท่ีพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection Act, 2002)         
ไดยกเลิกกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคหลายฉบับและนํากฎเกณฑมารวมกันเปน
กฎหมายฉบับเดียวกัน105  
 กลไกคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับสัญญาบัตรของขวัญ (Gift Card Agreement)106

ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของมลรัฐ ออนแทรีโอ (Consumer Protection Act ของมลรัฐ 
Ontario) ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับบัตรของขวัญ แตอยางไรก็ตาม มาตรา 123 (5) (e) ไดกําหนดให
อํานาจในการออกกฎหมายรองของผูวาการรัฐ (Lieutenant Governor in Council) เกี่ยวกับการออก
บัตรของขวัญไวโดยกําหนดอํานาจดังกลาวไวในกลุมเดียวกับสัญญาที่มีการปฏิบัติการชําระหนี้ใน
อนาคตเชนสัญญาพัฒนาทักษะ สัญญาซ้ือขายทางอินเตอรเน็ต สัญญาขายตรง และสัญญาซ้ือขาย
ทางไกล ซ่ึงเปนกลุมท่ีผูบริโภคจะตองมีการชําระราคาลวงหนา 
 ผูว าการรัฐ  (Lieutenant Governor in Council)  ไดใช อํานาจตามกฎหมาย
คุมครองผูบริโภคมาตรา 123 (5) (e) ออกกฎหมายลําดับรองข้ึนมาฉบับหนึ่งคือ ONTARIO 
REGULATION 187/07 ในเดือน พฤษภาคม 2007 และไดมีการแกไขกฎหมายลําดับรองดังกลาว
ลาสุดในเดือน มิถุนายน 2008 
 บัตรของขวัญท่ีอยูภายใตบังคับของกฎหมายไดแกบัตรใดๆ รวมไปถึงบัตร
อิเล็กทรอนิกส หรือหนังสือรับรองอ่ืนใดที่ผูประกอบการออกใหแกผูบริโภคโดยผูบริโภคสามารถ

                                                 
104  ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม. หนา  100. 
105  Miller Thomsor, ARE YOU READY FOR THE ONTARIO CONSUMER PROTECTION ACT, 

20027.  Retrieved  July  4  2009,  from 
http://www.millerthomson.com/docs/Ontario%20Consumer%20Protecteion%20Act%20%20June%202
005%20Final.pdf. 

106  ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม. หนา  111. 
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นําบัตรดังกลาวใชซ้ือสินคา หรือบริการตามท่ีกําหนดในบัตรได ท้ังนี้บัตรของขวัญดังกลาวถือเปน
สัญญาท่ีมีการปฏิบัติการชําระหนี้ในอนาคตท่ีผูบริโภคจะตองชําระราคาเต็มจํานวนในขณะทํา
สัญญาเพ่ือใหผูประกอบการออกบัตรให107 แต Ontario Regulation 187/07 จะไมนํามาใชกับบัตร
ของขวัญท่ีออกเพ่ือการกุศล หรือบัตรของขวัญท่ีออกใหเพ่ือใชกับสินคาหรือบริการบางอยางเปน
การเฉพาะเทานั้น108  
 1)  การหามไมใหมีกําหนดวันหมดอายุ 
      ผูประกอบการจะออกบัตรของขวัญท่ีมีวันหมดอายุไมได หากมีการออกบัตร
ของขวัญท่ีมีกําหนดวันหมดอายุในอนาคตจะมีผลใชตอไปไดโดยถือวาไมมีกําหนดวันหมดอายุ109 
 2)  คาธรรมเนียม  
      ผูประกอบการในสัญญาบัตรของขวัญท่ีไมใชบัตรเปด (Open Loop)110 ตอง
ไมออกบัตรของขวัญท่ีมีมูลคานอยกวาจํานวนเงินท่ีผูบริโภคชําระ หรือคิดคาธรรมเนียมกับผูถือ
บัตรในทุกกรณีท่ีเกี่ยวของกับบัตร นอกเหนือคาธรรมเนียมในการออกบัตรใหมทดแทนบัตรเดิมใน 
กรณีท่ีบัตรหาย หรือถูกลัก หรือคาธรรมเนียมในการแกไขเปล่ียนแปลงบัตร111 
      สวนกรณีท่ีเปนบัตรของขวัญประเภทบัตรเปด (Open Loop) ผูประกอบการ
สามารถคิดคาธรรมเนียมไดไมเกิน 1.50 เหรียญ112 ตอบัตร 1 ใบ แตผูประกอบการไมสามารถเรียก
เก็บคาธรรมเนียมในการใชบัตรได เวนแตเปนการในการออกบัตรใหมทดแทนบัตรเดิม ในกรณีท่ี
บัตรหาย หรือถูกลัก หรือ คาธรรมเนียมในการแกไขเปล่ียนแปลงบัตร หรือเปนคาธรรมเนียมกรณีท่ี
ไมมีการใชเงินตามบัตร113 ซ่ึงคาธรรมเนียมดังกลาวจะเรียกเก็บไดหากผูบริโภคไมขอตออายุบัตร 
เม่ือพนระยะเวลา 15 เดือนหลังเดือนหลังจากท่ีผูบริโภคไดรับบัตร หรือเม่ือพนระยะเวลา 18 เดือน 
หลังจากท่ีผูบริโภคไดรับบัตรและผูบริโภคไดขอตออายุบัตรแลว ท้ังนี้การเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

                                                 
107  Ontario regulation 17/05, 23.  อางถึงใน ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม. หนา 112. 
108  แหลงเดิม. 
109  แหลงเดิม. 
110 บัตรของขวัญแบบ “open loop” หมายถึงบัตรของขวัญที่ไดสิทธิผูบริโภคในการใชซื้อสินคาหรือ

บริการไดจากผูประกอบการหลายราย Ontaric Regulation 17/05, 23). 
111  Ontario regulation 17/05, 25.4 (1). อางถึงใน ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม. หนาเดิม. 
112  อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2554 คือ 1 เหรียญแคนาดา (CAD) เทากับ 30.8576 บาท. 
113  แหลงเดิม. 
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ในกรณีนี้จะเรียกเก็บไดไมเกิน 2.50 เหรียญ114 ตอเดือน และตองมีขอความแจงขางหนาบัตรดวยวา
จะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม115 
     หากผูประกอบการคาธรรมเนียมเปนการฝาฝนกฎหมาย ผูบริโภคสามารถ
เรียกเงินคาธรรมเนียมคืนไดโดยการยื่นคําบอกกลาวใหแกผูประกอบการภายใน 4 ป นับแตมีการ
เรียกเก็บคาธรรมเนียม116 และเม่ือผูประกอบการไดรับคําบอกกลาวเรียกเงินคาธรรมเนียมคืนจาก
ผูบริโภคแลว ผูประกบการจะตองคืนเงินใหแกผูบริโภคภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูประกอบการ
ไดรับคําบอกกลาว117 
 3)  การแจงขอมูลใหแกผูบริโภค 
      ผูประกอบการจะตองใหขอมูลแก ผูบริโภคเกี่ยวกับคาธรรมเนียมท่ี
ผูประกอบการจะเรียกเก็บรวมถึงขอจํากัด ขอกําหนด และเง่ือนไขท้ังหมดท่ีผูประกอบการบังคับใช
กับบัตรของขวัญ118 
 3.2.2.3 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของมลรัฐ แมนิโทบา (Consumer Protection 
Act ของมลรัฐ Manitoba)119 
 มล รั ฐแมนิ โทบ า  ( Manitoba)  มี กฎหมา ย คุ ม ค รอ งของ ผู บ ริ โภค คื อ 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของมลรัฐ แมนิโทบา (Consumer Protection Act) โดยจะ
ทําการศึกษาในสวนของ Part XV ท่ีเกี่ยวของกับสัญญาใหบริการที่มีการชําระคาบริการลวงหนา
และ Part XX ท่ีเกี่ยวกับบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตร
ลวงหนา (Prepaid Purchase Card) ไดกําหนดกลไกคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับบัตรท่ีใชแทนเงิน
สําหรับชําระสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาไวใน Part XX ของพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภคของมลรัฐ แมนิโทบา (Consumer Protection Act ของมลรัฐ Manitoba) ไดบัญญัติ
กลไกในการคุมครองผูบริโภคในสัญญาใหบริการบัตรท่ีใชสําหรับชําระคาสินคาและบริการแทน
เงินตราท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา โดยท่ีกฎหมายดังกลาวใน Section 170 ไดใหคํานิยามของ
บริการบัตรท่ีใชสําหรับชําระคาสินคาและบริการแทนเงินตราท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาไววา 
“บัตรท่ีใชสําหรับชําระคาสินคาและบริการแทนเงินตราท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาเวนแตจะมี

                                                 
114  อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2554 คือ 1 เหรียญแคนาดา (CAD) เทากับ 30.8576 บาท. 
115  Ontario regulation 17/05, 25.4 (2.1). อางถึงใน ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม. หนา 113. 
116  แหลงเดิม. 
117  แหลงเดิม. 
118  แหลงเดิม. 
119  แหลงเดิม. 
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กฎเกณฑแหงกฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืนใหหมายถึงอิเล็กทรอนิกสใบรับรองท่ีทําเปนหนังสือ 
คูปอง หรือเคร่ืองมือซ่ึงสามารถใชแทนเงินตรา (With a Monetary Value) ซ่ึงถูกออกใหแกหรือขาย
แกบุคคลเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนซ่ึงการจัดสงใหซ่ึงสินคาหรือบริการโดยหมายรวมถึงบัตรของขวัญ
หรือใบรับรองของขวัญ (a gift card and gift certificate)” อยางไรก็ตามบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับ
บัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนานี้ไมใชกับบัตร
โทรศัพทเนื่องจากมีกฎหมายของสหพันธรัฐใชบังคับแกบัตรดังกลาวอยู120 
 กฎหมายดังกลาวมีกลไกในการคุมผูบริโภคเกี่ยวกับบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับ
ชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาดังตอไปนี้121 
                       1)  การหามมิใหมีกําหนดวันหมดอายุ 
      กฎหมายของมลรัฐแมนิโทบา (Manitoba) หามไมใหบุคคลใดออก หรือขาย
บัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา โดยมีกําหนดวัน
หมดอายุเวนแตเปนกรณีท่ีบัญญัติในกฎหมายลําดับรองอนุญาตใหทําได122 และบัตรท่ีใชแทนเงิน
สําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาท่ีออก หรือขายโดยไมมีกําหนดวัน
หมดอายุสามารถใชไดจนกวาจะมีการคืนเงินตามบัตร หรือมีการเปล่ียนบัตรให123  
  บัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการที่มีการชําระมูลคาบัตร
ลวงหนา (Prepaid Purchase Cards Regulation)124 ไดกําหนดบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคา
และบริการที่มีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาท่ีสามารถกําหนดวันหมดอายุได ไดแก บัตรท่ีใชแทน
เงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการที่มีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาประเภทที่ออกหรือขายเพ่ือซ้ือ
หรือใชบริการเฉพาะอยางหรือบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคา
บัตรลวงหนาท่ีผูบริโภคไมไดใหคําตอบแทนในขณะออกบัตร เชน บัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระ
คาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาท่ีแจกใหเปลาเพื่อการสงเสริมการขาย บัตรท่ีใช
แทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาท่ีมีวัตถุประสงคเปน            

                                                 
120  Consumer Bureau, Frequently Asked Questions About Prepaid Purchase Cards (Including Gift 

Cards and Gift Certificates) – Information for Retailer.  Retrieved  August  15  2009,  from 
http://www.gov.mb.ca/finance/cca/consumb/faqprepaidretailers.html#question1. 

121  ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม. หนา  117. 
122  Manitoba Consumer Protection Act 171 (1). อางถึงใน ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม. 

หนา 117.  
123  แหลงเดิม. 
124  แหลงเดิม. 
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การกุศล บัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการที่มีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาท่ีออก
ใหเปนของรางวัลจากการชิงโชค เปนตน หากไมใชกรณีบัตรประเภทดังกลาวแลว บัตรท่ีใชแทน
เงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการที่มีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาท่ีออกโดยมีกําหนดวัน
หมดอายุใหถือวาบัตรนั้นไมมีกําหนดวันหมดอายุ นอกจากนี้ผูประกอบการท่ีออกบัตรท่ีใชแทนเงิน
สําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาโดยมีกําหนดวันหมดอายุท่ี              
เปนการฝาฝนกฎหมายจะตองระวางโทษปรับในลักษณะท่ีมีการเพ่ิมคาปรับตามจํานวนครั้ง                    
ท่ีกระทําความผิดดวย125 
                    2)  การแจงขอมูลใหผูบริโภคทราบ 
      ผูออก หรือขายบัตรจะตองใหขอมูลใหผูบริโภคทราบ126 โดยขอมูลดังกลาว
ประกอบดวย127 ขอจํากัดและเงื่อนไขที่ผูออกบัตรกําหนดไวในการใชบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับ
ชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา คาธรรมเนียม หรือวันหมดอายุของบัตร 
คําอธิบายวิธีการไดรับขอมูลตามบัตร รวมไปถึงจํานวนเงินคงเหลือในบัตรดวย ท้ังนี้ขอมูลดังกลาว
จะตองเห็นไดชัดและปรากฏอยูในจุดท่ีเปนสนใจของผูบริโภค หากไมมีการแจงขอมูลตามเง่ือนไข
ท่ีกฎหมายกําหนดผูประกอบการจะตองระวางโทษปรับในลักษณะท่ีมีการเพิ่มคาปรับตามจํานวน
คร้ังท่ีกระทําความผิดดวย128 
 3)  การคิดคาธรรมเนียมการใชบัตร129 
      การใหบริการบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการ
ชําระมูลคาบัตรลวงหนาอาจมีการเรียกเก็บคาบริการจากผูบริโภคเพ่ือเปนการตอบแทนท่ีผูบริโภค
จะไดรับความสะดวกจากการใชจายผานบัตรก็ได แตอยางไรก็ตามการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจาก
บัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนานั้นขอกําหนด
การควบคุมบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา
(Prepaid Purchase Cards Regulation) กําหนดหามมิใหผูประกอบการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจาก          
ผูถือบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการที่มีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา เวนแตจะ
เปนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพื่อการเปล่ียนบัตรในกรณีบัตรหาย ถูกลัก หรือมีการเปล่ียนแปลง
รูปแบบของบัตร เชน การติดรูปเจาของบัตร และผูประกอบการอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมเกี่ยวกับ

                                                 
125  แหลงเดิม. 
126  แหลงเดิม. 
127  แหลงเดิม. 
128  แหลงเดิม. 
129  แหลงเดิม. 
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การใชบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาได             
หากผูถือบัตรไมไดใหคําตอบแทนแกผูประกอบการในขณะท่ีออกบัตรก็ได 
  นอกจากนี้หากผูประกอบการออก หรือขายบัตรใหสิทธิผูบริโภคในการใช
บัตรเพ่ือซ้ือสนคาหรือบริการจากผูประกอบการหลายราย หากไมมีการใชจายผานบัตรเกินกวา              
12 เดือน ผูประกอบการสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมบัตรไดไมเกินเดือนละ 2.50 เหรียญ130                
หากผูประกอบการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมโดยฝาฝนกฎหมาย ผูบริโภคสามารถเรียกเงินคืนจาก
ผูประกอบการไดโดยการบอกกลาวใหแกผูประกอบการทราบภายใน 1 ป นับแตวันจายคาบริการ 
ผูประกอบการท่ีเรียกเก็บคาธรรมเนียมโดยฝาฝนกฎหมายจะตองระวางโทษปรับในลักษณะท่ีมีการ
เพิ่มคาปรับตามจํานวนครั้งท่ีกระทําความผิดดวย131 
  4)  อํานาจในการออกกฎหมายลําดับรองของผูวาการรัฐ (Lieutenant Governor 
in Council) 
   ผูวาการรัฐ (Lieutenant Governor in Council) อาจออกกฎหมายลําดับรอง
เกี่ยวกับบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาไดใน
เร่ืองดังนี้132 
     (1) ขยายขอบเขตหรือจํากัดขอบเขตของบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคา
สินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาท่ีจะตกอยูภายใตบังคับของกฎหมาย 
     (2) กําหนดยกเวนผูออก หรือขายบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคา
และบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาบางประเภทไมใหตกอยูภายใตบังคับของกฎหมาย 
     (3) กําหนดใหบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการที่มีการ
ชําระมูลคาบัตรลวงหนาบางประเภทมีวันหมดอายุได 
     (4) ออกประกาศมาตรการบังคับ ขอหาม หรือเงื่อนไขในการออก ขาย          
การแลกเงินคืน และวิธีการใชบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการที่มีการชําระมูลคา
บัตรลวงหนา 
     (5)  กําหนดขอมูลท่ีผูประกอบการจะตองแจงใหแกผูบริโภคทราบ และ
กําหนดรูปแบบระยะเวลา และวิธีการในการใหขอมูลดังกลาว 

                                                 
130  อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2554 คือ 1 เหรียญแคนาดา (CAD) เทากับ 30.8576 บาท. 
131  Manitoba Prepaid Purchase Cards Regulation 5.  อางถึงในธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม. 

หนา 118. 
132  แหลงเดิม. 
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     (6) กําหนดคาธรรมเนียม รวมไปถึงกําหนดคาธรรมเนียมกรณีไมมีการใช
บัตร และคาบริการสําหรับการใชบัตร อีกท้ังกําหนดกรณีท่ีผูประกอบการไมสามารถเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมได 
     (7)  กําหนดนิยามความหมายของถอยคําท่ีไมไดกําหนดไวในกฎหมาย 
                                (8)  ออกประกาศอ่ืนใดเพ่ือบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 
 3.2.2.4 พระราชบัญญัติ คุมครองผูบ ริโภคของมลรัฐ  ซัสแคตเชวัน  (Consumer 
Protection Act ของมลรัฐ Saskatchewan)133 
                       พระราชบัญญัติ คุมครองผูบริโภคของมลรัฐ  ซัสแคตเชวัน  (Consumer 
Protection Act ของมลรัฐ Saskatchewan) มีกลไกการคุมครองผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
คูสัญญาท่ีมีการชําระคาสินคาและบริการลวงหนาคือในกรณีของกลไกการคุมครองสัญญาท่ีมีการ
ปฏิบัติการชําระหนี้ในอนาคต  (Future Performance Contract) และสัญญาใหบริการพัฒนา
คุณลักษณะของบุคคล (Personal Development Services Constracts) การคุมครองผูบริโภคในกรณี
ธุรกรรมบัตรท่ีใชสําหรับชําระคาสินคาและบริการสินคาและบริการแทนเงินตราท่ีมีการชําระมูลคา
บัตรลวงหนา (Prepaid Purchase Card)134  
      ในพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคของมลรัฐ ซัสแคตเชวัน (Consumer 
Protection Act ของมลรัฐ Saskatchewan) มีบทบัญญัติท่ีคุมครองผูบริโภคกรณีบัตรท่ีใชแทนเงิน
สําหรับชําระคาสินคาและบริการที่มีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาเปนการเฉพาะใน Part IV.6 โดย
กฎหมายไดใหความหมายของบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคา
บัตรลวงหนาไววา บัตรอิเล็กทรอนิกส หนังสือรับรอง หรือใบรับรองอ่ืนใดท่ีมีมูลคาทางการเงิน          
ท่ีออกให หรือขายให เพื่อเปนการแลกเปล่ียนกับการซ้ือสินคาหรือบริการในอนาคต รวมไปถึงบัตร
ของขวัญดวย135 
 1)  การหามมิใหมีกําหนดวันหมดอายุ 
    ในการออก หรือขายบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมี
การชําระมูลคาบัตรลวงหนานั้นผูประกอบการจะตองไมออกบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคา
สินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาท่ีมีวันหมดอายุ เวนแตกรณีเปนไปตามท่ีบัญญัติ
ไวในกฎหมายลําดับรอง หากมีการออก หรือขายบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการ

                                                 
133  ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม. หนา  120. 
134  แหลงเดิม. 
135  Saskatchewan Consumer Protection Act 77. 10 (c). อางถึงใน ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.                  

เลมเดิม. หนา 134.  
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ท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาโดยมีกําหนดวันหมดอายุใหถือวาบัตรนั้นยังมีผลใชไดเสมือนวา
ไมไดมีการกําหนดวันหมดอายุดังกลาว136 
  บัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการที่มีการชําระมูลคาบัตร
ลวงหนาท่ีสามารถออก หรือขายโดยมีกําหนดวันหมดอายุไดตามกฎหมายลําดับรองของมลรัฐ 
Saskatchewan ไดแกบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตร
ลวงหนาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการกุศล และบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการที่มี
การชําระมูลคาบัตรลวงหนาท่ีออกใหผูบริโภคโดยไมมีคําตอบแทน137 
   หากมีการออกบัตรท่ีมีกําหนดวันหมดอายุดังกลาวผูออกบัตรจะตองระบุวัน
ออกบัตรจะตองเปล่ียนบัตรใหมใหแกผูบริโภค โดยมียอดเงินคงเหลือเทากับบัตรเดิมและผูออก
บัตรจะตองไมคิดคาธรรมเนียมในการออกบัตรใหมดวย138 
 2)  ขอมูลท่ีผูประกอบการจะตองแจงใหผูบริโภคทราบ 
   บุคคลท่ีออก หรือขายบัตรเงินสดจะตองใหขอมูลตอผูบริโภคตามท่ีกําหนด
ไวในกฎหมายลําดับรอง139 
  เม่ือมีการออกหรือขายบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการที่มี
การชําระมูลคาบัตรลวงหนา ผูประกอบการจะตองแจงขอมูลใหผูบริโภคทราบไดแก คําอธิบาย
ขอจํากัด และเง่ือนไขการใชบัตร คาธรรมเนียมในการใชบัตร และกําหนดวันหมดอายุ (หากมี) 
วิธีการไดรับขอมูลเกี่ยวกับบัตร และจํานวนเงินคงเหลือตามบัตร ท้ังนี้ขอมูลดังกลาวจะตองปรากฏ
ตอผูบริโภคใหเห็นเดนชัดดวย140 
 3)  คาธรรมเนียม 
   ในการคิดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการใชบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคา
สินคา และบริการท่ีมีการชําระมูลคาลวงหนานั้น กฎหมายหามมิใหผูออก หรือขายบัตรท่ีใชแทน
เงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการที่มีการชําระมูลคาบัตรลวงหนา โดยคิดคาธรรมเนียมหากไมมี
การใชเงินตามบัตร หรือคิดคาธรรมเนียมอ่ืนใดแกผูถือบัตร เวนแตจะมีกฎหมายลําดับรอง
อนุญาต141 ซ่ึงไดแกกรณีบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคา และบริการที่มีการชําระมูลคาบัตร

                                                 
136  แหลงเดิม. 
137  แหลงเดิม. 
138  แหลงเดิม. 
139  แหลงเดิม. 
140  แหลงเดิม. 
141  แหลงเดิม. 
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ลวงหนาท่ีสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมไดเม่ือมีการออกบัตรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการกุศล และ
บัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการ ท่ีมีการชําระมูลคาบัตรลวงหนาท่ีออกให
ผูบริโภคโดยไมมีคาตอบแทน142 สวนบัตรท่ีใชแทนเงินสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการ
ชําระมูลคาบัตรลวงหนากรณีปกตินั้นผูประกอบการสามารถเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมไดตอเมื่อ
เปนคาธรรมเนียมเพื่อการออกบัตรใหมใหเนื่องจากบัตรเดิมสูญหาย หรือถูกลัก หรือมีการออกบัตร
ใหมเพื่อเปนการเปล่ียนรูปแบบของบัตรตามท่ีผูบริโภคตองการ143 
 4)  ขอตกลงอันเปนการตกลงยกเวนกฎหมายใหเปนโมฆะ 
    ขอตกลงทุกขอตกลงไมวาจะเปนขอตกลงดวยวาจา หรือเปนลายลักษณ
อักษร และไมวาจะเปนขอตกลงโดยชัดแจงหรือโดยปริยายจะตองไมเปนขอตกลงท่ีเปนการตัดสิทธิ
ของผูบริโภค และตองไมเปนขอตกลงท่ีจํากัดความรับผิด หรือแกไขเปล่ียนแปลงความรับผิดของ
ผูประกอบการตามกฎหมาย หากมีขอตกลงดังกลาวใหถือวาขอตกลงนั้นเปนโมฆะ และหากมีการ
ชําระเงินเพื่อขอตกลงดังกลาวผูบริโภคสามารถฟองรองตอศาลเพ่ือเรียกเงินคืนได144 
 5) บทกําหนดโทษ 
   หากบุคคลใดฝาฝนบทบัญญัติตามกฎหมายนี้ หรือกฎหมายลําดับรองท่ีออก
ตามกฎหมายน้ีจะตองรับผิดทางอาญา โดยการฝาฝนบทบัญญัติใน Part นี้กฎหมายไดกําหนด
บทลงโทษทางอาญาไวดวยโดยกําหนดอัตราโทษเพ่ิมข้ึนหากมีการกระทําผิดซํ้า และยังกําหนด
อัตราโทษท่ีแตกตางกันระหวางบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดวยกลาวคือ กรณีการกระทําความผิด
คร้ังแรกบุคคลธรรมดาตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 เหรียญ145 หรือจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ                
ท้ังจําท้ังปรับ สวนนิติบุคคลตองระวางโทษปรับไมเกิน 100,000 เหรียญ146 หากมีการกระทํา
ความผิดซํ้าบุคคลธรรมดาตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 เหรียญ หรือจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ          
ท้ังจําท้ังปรับ สวนนิติบุคคลตองระวางโทษปรับไมเกิน 500,000 เหรียญ147 

                                                 
142  แหลงเดิม. 
143  แหลงเดิม. 
144  แหลงเดิม. 
145 อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2554 คือ 1 เหรียญแคนาดา (CAD) เทากับ 30.8576 บาท. 
146  Saskatchewan Consumer Protection Act 77. 22 (2) (a).  อางถึงใน ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  

เลมเดิม. หนา 135. 
147  แหลงเดิม. 
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 3.2.3  ประเทศฝร่ังเศส148 
 ในระบบกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส สัญญาซ้ือขายหรือสัญญาใหบริการนอกจากจะ
อยูภายใตบังคับของประมวลกฎหมายแพง (Le Code civil) เชนเดียวกับระบบกฎหมายของไทยแลว 
หากสัญญาซ้ือขายสินคาหรือสัญญาใหบริการนั้นเปนสัญญาท่ีทําข้ึนระหวางผูประกอบการกับ
ผูบริโภค สัญญาดังกลาวยังตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายคุมครองผูบริโภคแตจะอยูภายใตบังคับ
เฉพาะประมวลกฎหมายแพงเทานั้น ดังนั้นในการศึกษาหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสัญญาซ้ือขาย
และสัญญาใหบริการตามกฎหมายฝร่ังเศสจึงตองพิจารณากอนวาเปนสัญญาท่ีทําข้ึนระหวาง
ผูประกอบการกับผูบริโภคหรือไม 

ในสวนของกฎหมายคุมครองผูบริโภคในประเทศฝร่ังเศสบัญญัติข้ึนในรูปแบบของ
ประมวลกฎหมายท่ีเรียกวาประมวลกฎหมายการบริโภค (Le Code de la consummation)149 โดย
ประมวลกฎหมายดังกลาวบัญญัติข้ึนเพื่อวัตถุประสงคในการปกปองคุมครองสิทธิของเอกชน โดย
กําหนดใหผูประกอบการมีหนาท่ีแจงขอมูลสําคัญเกี่ยวของกับสินคาและบริการใหแกผูบริโภค
ทราบกอนที่จะตกลงทําสัญญา นอกจากนี้ประมวลกฎหมายการบริโภคยังกําหนดหลักเกณฑการ
คุมครองผูบริโภคในสวนของสัญญาชนิดพิเศษเปนการเฉพาะ เชน สัญญาการใหสินเช่ือแกผูบริโภค 
สัญญาซ้ือขายรูปแบบใหมๆ อาทิ สัญญาซ้ือขายสินคาทางอินเตอรเน็ตสัญญาซ้ือขายสินคาโดย
ตลาดแบบตรง เปนตน อยางไรก็ตามในสวนของสัญญาซ้ือขายสินคาหรือบริการท่ีไมมีการปฏิบัติ
ชําระหนี้ทันทีขณะทําสัญญามีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของเพียงมาตราเดียว ไดแก มาตรา L 114-1               
สวนมาตรา L 131-1 ถึงมาตรา L131-3 เปนบทบัญญัติวาเงินมัดจําและเงินลวงหนาปรากฏอยูใน 
Title III วาดวยขอสัญญาท่ัวไป 

                                                 
148  ธีระรัตน  จีระวัฒนา และสคณะ.  เลมเดิม. หนา 151. 
149  ประมวลกฎหมายการบริโภค (Le Code de la consummation) เกิดจากรัฐบัญญัติในป ค.ศ.1978 

ประมวลกฎหมายการบริโภคของฝรั่งเศสในสวนของกฎหมายของฝายนิติบัญญัติแบงออกเปน 5 บรรพดวยกัน 
ไดแก 

บรรพ 1 การใหขอมูลผูบริโภคและการทําสัญญา (Information des consommateurs et formation  
des contrats). 

บรรพ 2 การเปนไปตามสัญญาและความปลอดภัยของสินคาและบริการ (Conformité et sécurité  
des ptoduits et services. 

บรรพ 3 หน้ี (Endettement). 
บรรพ 4 สมาคมคุมครองผูบริโภค (Les associations cie consommaerurs). 
บรรพ 5 องคการ (Institutions).  อางถึงในธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม. หนา 151-152. 
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เม่ือพิจารณาหลักเกณฑการคุมครองผูบริโภคในสัญญาซ้ือขายสินคาหรือบริการที่มีการ
ชําระราคาลวงหนาของฝร่ังเศสไมมีบทบัญญัติควบคุมเปนการเฉพาะ เหมือนเชนกฎหมายของ
ประเทศแคนาดา หรือกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นหากสัญญาซ้ือขายสินคาหรือบริการที่มีการ
ชําระราคาลวงหนาท่ีคูสัญญาทําข้ึนนั้นพิจารณา ไดวามีเปนสัญญาซ้ือขายท่ีไดรับการคุมครองเปน
การเฉพาะในประมวลกฎหมายการบริโภคแลว เชน สัญญาซ้ือขายโดยระยะทางสัญญาขายตรง 
หรือสัญญาซ้ือขายทางอิเล็กทรอนิกส สัญญาไทมแชร สัญญาซ้ือขายสินคาหรือบริการที่มีการชําระ
ราคาลวงหนานั้นจะตกอยูภายใตหลักเกณฑของสัญญาแตละเร่ืองเปนการเฉพาะ  

การคุมครองผูบริโภคบัตรเงินสด150 
ในปจจุบันบัตรเงินสดท่ีพบในประเทศฝรั่งเศสแบงไดเปน 3 รูปแบบ ประเภทแรกเปน

บัตรเงินสดท่ีออกโดยธนาคารซ่ึงสามารถนําไปชําระราคาคาสินคาและบริการไดเกือบทุกแหง 
ตัวอยางเชน บัตรเงินสดท่ีมีลักษณะเปนบัตรของขวัญซ่ึงออกโดยธนาคาร เชน บัตร Carte Cadeau 
de Carte Blue ประเภทท่ีสองบัตรเงินสดท่ีออกโดยผูประกอบการเอกชนอ่ืน บัตรประเภทนี้จะ
สามารถนําไปใชชําระราคาคาสินคาหรือคาบริการผูประกอบการรายเดียวหรือหลายรายท่ีตกลง
รวมกับ และประเภทสุดทายเปนบัตรเงินสดท่ีออกโดยผูประกอบการอิสระท่ีมีเครือขายเพ่ือรับชําระ
ราคาเปนของตนเอง ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวบัตรเงินสดประเภทหลังนี้สามารถนําไปใชเพื่อซ้ือสินคาและ
บริการทางอินเตอรเน็ตไดดวย 

ในปจจุบันประเทศฝร่ังเศสยังไมมีการบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับบัตรเงินสดเพ่ือ
การคุมครองผูบริโภคโดยตรง การศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในสัญญาบัตร
เงินสดจึงตองไปศึกษากฎหมายอ่ืนๆ ท่ีควบคุมบัตรเงินสด ไดแก หลักเกณฑท่ีปรากฏในประมวล
กฎหมายวาดวยเงินตราและการเงิน (Code monetaire et financier) อนึ่งบัตรเงินสดท่ีจะอยูภายใต
บังคับของประมวลกฎหมายเงินตราและการเงินตองเปนบัตรเงินสดท่ีมีลักษณะเปนบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส (Le porte-monnaie électronique) เทานั้น ดังนั้นหากเปนบัตรเงินสดท่ีไมมีลักษณะ
เปนบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูออก
หลักเกณฑดานการเงินและการธนาคารเ ร่ืองเ งิน  อิ เ ล็กทรอนิกสและผูประกอบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส เชน เช็คของขวัญ หรือ หากบัตรเงินสดน้ันมีลักษณะเปนบัตรเงินสดท่ีออกใหผูซ้ือ
เพ่ือชําระราคาคาสินคาหรือคาบริการท่ีไดกําหนดขึ้นไวเปนการเฉพาะแลว เชน บัตรเงินสดที่หาง
รานออกใหเพื่อใหผูซ้ือใชชําระราคาสินคาของท่ีรานท่ีออกบัตรนั้น หรือ บัตรชมภาพยนตรท่ี
ผูบริโภคไดชําระราคาไปลวงหนา บัตรเงินสดสองประเภทหลังนี้ไมอยูภายใตบังคับของประมวล
กฎหมายเงินตราและการเงิน 
                                                 

150  ธีระรัตน  จีระวัฒนา  และคณะ.  เลมเดิม. หนา  167. 
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ในการศึกษาหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในกรณีของบัตรท่ีมี
มูลคาในบัตรซ่ึงผูถือบัตรสามารถนํามาจับจายใชสอยเพ่ือชําระราคาคาสินคาหรือบริการแทนเงินได 
โดยมูลคาในบัตรข้ึนอยูกับมูลคาท่ีผูซ้ือไดเต็มจริงในบัตรนั้น ผูถือบัตรไมอาจใชบัตรเงินสดชําระ
ราคาคาสินคาหรือบริการท่ีมีราคาสูงกวามูลคาเงินในบัตรไดและโดยท่ัวไปบัตรเงินสดท่ีมีลักษณะ
เปนบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสจะใชในการจับจายใชสอยเพ่ือซ้ือสินคาหรือบริการท่ีมีราคาไมสูง เชน 
ชําระราคาคาจอดรถ คาหนังสือพิมพ คาขนมปง เปนตน 

ประกาศฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการวาดวยวาสถาบันท่ีใหสินเช่ือและสถาบันดาน
ก า ร ล ง ทุ น  (Le Commite des Etabissements de Credit et des Entreprises d’ Investissement 
(CECEI) ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดของธนาคารแหงประเทศฝร่ังเศสเปนผูกํากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจการใหบริการออกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสโดยสาระสําคัญของประกาศฯ นี้ กําหนดใหในการ
ดําเนินการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสนั้น  ผูประกอบการตองขออนุญาตจาก
คณะกรรมการวาดวยสถาบันท่ีใหสินเช่ือและสถาบันดานการลงทุนและปฏิวัติตามเง่ือนไขท่ี
กฎหมายกําหนด อยางไรก็ดีประกาศฯ กําหนดขอยกเวนใหนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใชธนาคารดําเนินธุรกิจ
ใหบริการชําระราคาได หากการใหบริการเกี่ยวกับการชําระราคานั้นเปนการชําระราคาภายใน
เครือขายผูประกอบการท่ีจํากัด หรือในกลุมผูประกอบการขนาดเล็ก อาจถูกจํากัดดวยขอบเขต
ทางดานภูมิศาสตร ทางดานการดําเนินการทางการเงินและการคา กรณีนี้คณะกรรมการวาดวยวา
สถาบันท่ีใหสินเช่ือและสถาบันดานการลงทุน อาจมีคําส่ังอนุญาตใหนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใชธนาคาร
ดําเนินธุรกิจใหบริการชําระราคาเปนการยกเวน 

อยางไรก็ดี ประกาศฯ เปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพื่อวัตถุประสงคในการควบคุมการ
ประกอบธุรกิจการใหบริการบัตรเงินสดโดยมุงเนนในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการฟอก
เงินและการเก็บรักษาขอมูลของลูกคาเปนสําคัญ ประกาศฯ นี้มิไดมีวัตถุประสงคในการคุมครอง
ผูบริโภคโดยตรง จากการศึกษาหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคท่ีปรากฏในประกาศฯ 
สามารถพิจารณาได ดังนี้ 

มาตรา 3 ของประกาศฯ วางหลักเกณฑเกี่ยวกับขอกําหนดในการชดใชมูลคาเงิน             
ตามบัตร 

1) ในกรณีท่ีบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสนั้นยังอยูในกําหนดระยะเวลาการใชสิทธิตามบัตร  
ผูประกอบการ ผูออกบัตรจะตองคืนเงินคงเหลือในบัตรใหแกผูบริโภคตามท่ีผูประกอบการผูออก
บัตรไดกําหนดไวในสัญญา ท้ังนี้สัญญาบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสตองกําหนดรายละเอียดเง่ือนไข             
ท่ีชัดเจนและกําหนดระยะเวลาชดใชมูลคาเงินคงเหลือในบัตร ในกรณีท่ีมีการตกลงพิเศษสัญญา
ตองระบุถึง 
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 − การชดใชคืนเงินคงเหลือตามมูลคาของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส โดยไมคิด
คาธรรมเนียมอยางอ่ืน 

 − จํานวนเงิน ลักษณะการคิดคาธรรมเนียม อยางไรก็ดี สัญญาอาจระบุกรณีท่ี
ผูประกอบการไมจําตองชดใชคืนราคามูลคาตามบัตรนั้น หากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสมีมูลคาตํ่ากวา 
10 ยูโร 

2) ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับแตวันท่ีคณะกรรมการวาดวยวาสถาบันท่ีใหสินเช่ือ
และสถาบันดานการลงทุนมีคําส่ังใหเพิกถอนการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส
ผูประกอบการผูออกบัตรจะตองชดใชมูลคาท่ีเหลือในบัตรใหแกผูถือบัตรโดยผูประกอบการที่ออก
บัตรจะตองดําเนินการแจงขอมูลดังกลาวใหผูถือบัตรทราบดวยวิธีการท่ีใชในการติดตอกันมา 

 หากพนกําหนดระยะเวลา 2 เดือนท่ีผูประกอบการผูออกบัตรตองชดใชมูลคาตาม
บัตรใหแกผูถือบัตร ผูประกอบการผูออกบัตรยังคงมีหนาท่ีผูกพันตองชดใชเงินเขากองทุนเพื่อเปน
การชดใชมูลคาเงินคงเหลือในบัตรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศท่ี 96-13 

3) การชดใชมูลคาเหลือในบัตรตาม ขอ I และขอ II ตองชําระคืนเปนเงินเหรียญ หรือ
ธนบัตร หรือ โอนเงินเขาบัญชีของลูกคาผูถือบัตรตามความประสงคของผูถือบัตรนั้น 

4) ในกรณี ท่ี มูลค า เ งินในบัตรเงินสดชนิดไมระบุ ช่ือผู ถือมีมากกวา  30  ยูโร 
ผูประกอบการท่ีเปนไดชดใชมูลคาคงเหลือตามบัตรตองเรียกใหผูถือบัตรใหขอมูล เพ่ือระบุขอมูล
สวนตัว และเก็บรักษาขอมูลนั้นเปนเวลา 2 ป 

มาตรา 4 ของประกาศฯ กําหนดให สัญญาบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดใน
มาตรา 3 ของประกาศฉบับนี้ผูกพันใหผูถือบัตรใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสเพื่อชําระคาสินคาหรือ
บริการหรือโอนเงินอิเล็กทรอนิกสไดเฉพาะกับบุคคลหรือหางรานท่ีเปนคูสัญญากับผูประกอบการ
ผูออกบัตร หรือผูประกอบการท่ีใหบริการเติมมูลคาเงินในบัตรตามท่ีสัญญาไดกําหนดระบุไว 

มาตรา 5 ของประกาศฯ วางหลักเกณฑเกี่ยวกับมูลคาของบัตรและการเติมเงิน 
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสในกรณีเปนบัตรไมระบุช่ือผูถือ กฎหมายกําหนดใหมีมูลคาได

ไมเกิน 150 ยูโร151 และในการใชจายผานบัตรประเภทดังกลาวนี้ในแตละคร้ังตองไมเกินกวา 30 ยูโร 
ในกรณีท่ีผูประกอบการผูออกบัตรหรือผูประกอบการผูรับเติมมูลคาเงินในบัตรใหบริการเติมมูลคา
ดวยเงินสดในบัตรตอคร้ังเกินกวา 30 ยูโร จะตองเรียกใหมีการแสดงขอมูลสวนบุคคลเพ่ือ
ดําเนินการนั้นดวย เวนเสียแตวาผูถือบัตรนั้นจะเปนลูกคาของผูประกอบการนั้นแลว 

ข) กรณีบัตรเงินสดเปนบัตรประเภทท่ีผูประกอบการหางรานเปนผูออกบัตรเงินสดเปน
บัตรประเภทผูประกอบการหางรานเปนผูออกเพื่อใหผูบริโภคสามารถนําบัตรไปจับจายใชสอย
                                                 

151  1 ยูโร เทากับ 43.1097 บาท อัตราแลกเปล่ียนเงิน ณ วันที่ 23 เมษายน 2554 
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แทนเงินกับผูออกบัตรหรือชําระราคาคาสินคาหรือคาบริการที่ไดกําหนดไวเฉพาะเจาะจงรวมไปถึง
การออกบัตรโทรศัพท การออกบัตรประเภทดังกลาวนี้ไมอยูภายใตบังคับของหลักเกณฑเร่ือง
อํานาจผูกขาดของธนาคาร ดังนั้น การออกบัตรประเภทนี้จึงสามารถออกไดโดยอิสระไมมีกฎเกณฑ
บังคับเปนการเฉพาะแตอยางใด 
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บทที่ 4 
ปญหาและวิเคราะหปญหากฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับเงินอิเล็กทรอนิกส 

ที่ใชซื้อสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา 
 
  เงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาเปน
กลยุทธทางการตลาดประการหนึ่งของผูประกอบการที่อาจกอใหเกิดการละเมิดสิทธิของผูบริโภค 
เพราะสภาพเศรษฐกิจปจจุบันท่ีมีการพัฒนาควบคูไปกับเทคโนโลยีท่ีพัฒนามากข้ึนสงผลให
แนวคิดทางการตลาดมีวิวัฒนาการท่ีกาวหนาอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองการแขงขันในระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม จากสาเหตุดังกลาวนี้เองจะพบวารูปแบบของสัญญาท่ีมีการนํามาใชจะมี
แนวโนมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กลาวคือ สัญญาในยุคสมัยใหมมีแนวโนมท่ีจะไมใชสัญญาท่ี
คูสัญญาท้ังสองฝายตางชําระหนี้ของตนพรอมกันอีกตอไป แตจะมีลักษณะท่ีผูบริโภคซ่ึงเปน
คูสัญญาฝายหนึ่งตองปฏิบัติชําระหนี้ในสวนของตนไปกอน คือตองมีการชําระราคาลวงหนาไป
กอนท่ีจะไดรับการปฏิบัติการชําระหนี้จากผูประกอบการคูสัญญาอีกฝายหน่ึงภายหลัง ท้ังนี้ สาเหตุ
สําคัญท่ีทําใหธุรกรรมในลักษณะเชนนี้ มีปรากฏใหเห็นมากยิ่งข้ึน เพราะรูปแบบของการ
ติดตอส่ือสาร ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ประกอบกับการทําโฆษณาประชาสัมพันธมีความ
กาวอยางรวดเร็ว ท้ังนี้ โดยสภาพของการทําสัญญาลักษณะนี้ผูบริโภคจะถูกเรียกรองใหชําระราคา
คาซ้ือสินคาหรือคาบริการลวงหนากอนแตนอยคร้ังท่ีผูประกอบการจะเปนฝายปฏิบัติชําระหนี้ของ
ตนกอนท่ีจะเรียกรองใหผูบริโภคชําระหน้ี สงผลใหผูบริโภคซ่ึงเดิมมีสิทธิยึดหนวงท่ีจะไมชําระ
ราคาหากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงไมชําระหนี้ตอบแทนนั้นดูเหมือนวาสิทธิยึดหนวงราคาของผูบริโภค
ประเภทนี้จะไมไดนํามาใชในการทําธุรกรรมประเภทนี้ เทากับวาผูบริโภคเสียเคร่ืองมือในการ
ตอรองกับผูประกอบการไปแลว ซ่ึงการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ี
ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาก็เปนหนึ่งในวิธีการทางการตลาดท่ีผูประกอบการนํามาใชโดย
วิธีการกําหนดใหผูบริโภคชําระเงินใหไวลวงหนา ท้ังนี้ในปจจุบันการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส
ท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนามีแนวโนมจะสูงมากข้ึนโดยในป
พ.ศ. 2550 มียอดผูใชบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสกวา 1 ลาน 1 แสนใบ (ขอมูลจากบริษัท              
Thai Smart card) และผูประกอบการไดนําสัญญาใหบริการที่มีลักษณะของสัญญาสําเร็จรูปท่ีมีการ
กําหนดขอสัญญาหรือเง่ือนไขการใชบัตรหลายประการท่ีมีลักษณะของการเอาเปรียบผูบริโภคอยู 
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ในขณะท่ีการใหบริการดังกลาวยังไมมีการคุมครองผูบริโภคในการทําธุรกรรมประเภทดังกลาว
โดยตรงแตอยางใด   
 
4.1 ปญหาเร่ืองการคิดคาธรรมเนียมการใชบัตร 

สําหรับในเร่ืองคาธรรมเนียมการใชหรือการมีเงินอิเล็กทรอนิกสนั้น ผูบริโภคหลายคน
อาจเขาใจวาในเร่ืองของคาธรรมเนียมการมีบัตรหรือการใชบัตรนั้นจะมีแตเฉพาะบัตรเครดิต หรือ
บัตรเดรบิตเทานั้น แตในความเปนจริงแลวเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภค
ไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาก็มีการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมเชนกัน และเปนเร่ืองท่ีผูบริโภค
มองขามไป แมเงินอิเล็กทรอนิกสจะไมไดนําเงินในอนาคตมาใชเหมือนอยางบัตรเครดิตท่ีสมควร
ใหมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพราะผูประกอบการไดชําระเงินใหผูบริโภคไปกอน แตสําหรับเงิน
อิเล็กทรอนิกสใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนานั้นตางออกไปเพราะ
เงินทุกบาททุกสตางค ท่ีอยูในบัตรนั้นเปนเงินของผูบริโภคที่ ผูบริโภคไดชําระเงินใหแก
ผูประกอบการไวกอนลวงหนา เม่ือมีการนําบัตรไปใชจึงจะมีการหักทอนจํานวนเงินออกจากบัตร 
แตปรากฏวาเงินท่ีจายไปลวนแลวแตแฝงไปดวยคาธรรมเนียมมากมาย ปจจุบันตลาดเงิน
อิเล็กทรอนิกสนั้นมีผูใหบริการหลายรายและมีแนวโนมจะเพิ่มมากข้ึน เชน บริษัท เพยเมนท 
โซลูช่ัน  จํากัด  บริษัทลูกของโอเคแคปปตอล  สวนอีกบริษัท  เปนผู ริ เ ร่ิมแนวคิดบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชในรานสะดวกซ้ือของกลุม ซี.พี. รวมกับพันธมิตรท้ัง 7 คือ 7-Eleven, Counter 
Service, True, UBC, BTS RS Promotion และ  Unilever ภายใตแบรนด  ONE PLUS เพย เมนท 
โซลูช่ัน เจาของ “โอเค แคช” ซ่ึงในเร่ืองของคาธรรมเนียมนั้นจากท่ีไดตรวจสอบในสัญญา
ใหบริการพบวามีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตางๆ มากมาย กลาวคือ การซื้อบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส
ท่ีใช ซ้ือสินคาและบริการที่ ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาคร้ังแรกจะมีการคิดเปน
คาธรรมเนียมแรกเขา เชน ซ้ือบัตรใน ราคา 200 บาท ลูกคาจะใชบัตรไดก็ตอเม่ือเติมวงเงินลงไปใน
บัตรกอน ซ่ึงบัตร โอเค แคช สามารถเติมเงินได ตั้งแต 200-25,000 บาท คาธรรมเนียมในการเติมแต
ละคร้ัง อยูระหวาง 10-20 บาท ข้ึนอยูกับแหลงท่ีใหบริการเติมเงิน ถาผานรานคาที่มีสัญลักษณเติม
เงินบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส โอเค แคช ก็จะเสียคร้ังละ 10 บาท แตถาเปนตามตูเอทีเอ็มธนาคารท่ีรวม
รายการคาธรรมเนียมจะอยูระหวาง 10-20 บาท คาธรรมเนียมการเติมบัตรเหลานี้อาจดูไมมากแต
หากผูบริโภคเติมบอยคร้ังก็ตองเสียคาธรรมเนียมเปนเงินจํานวนไมนอยเชนกัน นอกจากนี้บัตร          
แตละใบท่ีดีไซนออกมาราคาและสิทธิประโยชนท่ีไดรับก็จะมีความแตกตางกันซ่ึงเหตุผลท่ีสราง
ความหลากหลายใหบัตรนั้นก็เพื่อสนองความตองการของลูกคา ท่ีแตกตางกันไป  
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 สวนคาธรรมเนียมของ  สมารทเพิรส  มีการเรียกเก็บแตกตางกันออกไป  เชน                 
บัตรสมารทเพิรส  ท่ีออกมาเพื่อใชในร าน  7-Eleven โดยใช ช่ือบัตรว า  7 VALUE CARD 
คาธรรมเนียมแรกเขาหรือการซ้ือบัตรคร้ังแรกราคา 250 บาท และตองเติมเงินไดท่ีจุดซ้ือไดตั้งแต 
50-10,000 บาทกอน ถึงจะใชบัตรได การเติมเงินแตละคร้ังจะทําไดท่ี 7-Eleven คาธรรมเนียม               
3 บาทตอคร้ัง และถาจะโอนเงินผานบัตรจะเสียคาธรรมเนียม 20 บาทตอคร้ัง นี่คือสวนท่ี 7 VALUE 
CARD เก็บคาธรรมเนียม152 
 จากตัวอยางแสดงใหเห็นถึงวิธีการเก็บคาธรรมเนียมในการใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ี
ใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาท่ีเรียกเก็บเอากับผูบริโภคหลายดาน  
เร่ิมตั้งแตการเขาเปนผูใชบัตร การใชบัตรซ้ือสินคา ตลอดจนการเติมเงินแกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือใชในคราวตอไปกรณีเงินในบัตรหมด เหลานี้เห็นไดวาเปนการเอาเปรียบผูบริโภคเกินสมควร 
เพราะหากพิจารณาจากความเปนจริงแลวเงินท่ีผูบริโภคนําไปซ้ือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสและมีการ
เพ่ิมมูลคาบัตรดวยการเติมเงินลงในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสนั้นแทจริงก็เปนเงินของผูบริโภคเองท่ี
ชําระใหแกผูประกอบการไวลวงหนา เม่ือผูบริโภคมีความจําเปนตองซ้ือสินคาหรือบริการก็นําเงิน
ในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสมาชําระแกผูประกอบการกรณีจึงไมสมควรท่ีจะมีการเรียกเก็บเงิน
คาธรรมเนียมแตอยางใด เพราะผูประกอบการไดประโยชนจากการท่ีผูบริโภคเลือกใชบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสของตนแลว คือ  

4.1.1 จากลักษณะท่ี ผูบ ริโภคตองชําระ เ งินใหแก ผูประกอบการไวล วงหน า
เปรียบเสมือนการระดมทุนของผูประกอบการอยางหน่ึง ผูประกอบการสามารถนําเงินท่ีผูบริโภค
ชําระใหไวกอนลวงหนาไปดําเนินธุรกิจของตนเองไดโดยไมตองไปหาทุนดวยวิธีอ่ืนโดยเฉพาะการ
กูยืมเงินจากสถาบันการเงินท่ีตองเสียดอกเบ้ียใหแกสถาบันการเงินตางๆ นอกจากนั้นผูประกอบการ
ยังสามารถนําเงินท่ีไดรับจากผูบริโภคไปใชในการประกอบกิจการของตนไมวาจะเปนการนําไปใช
เพื่อการจัดซ้ือสินคามาจําหนาย หรือเตรียมการเพื่อการใหบริการ ผูประกอบการสามารถนําเงินท่ี
ไดรับจากผูบริโภคท่ีไดชําระไวลวงไปชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึน แตทายที่สุดก็นําสินคาหรือบริการมา
บริการแกผูบริโภค เห็นวาการดําเนินการเชนนี้เปรียบเสมือนผูประกอบการมีกําไรจากการขาย
สินคาและบริการจากเงินโดยอาศัยเงินของผูบริโภคท่ีไดชําระไวลวงหนานั้นเอง 

                                                 
152  “บัตรเงินสด”  เสือนอนกินคาธรรมเนียมเทรนดใหมวัยทีน “เติมเงิน-ซื้อของ” กระเปาฉีก.                           

ผูจัดการรายสัปดาห 20 มีนาคม 2549,  สืบคนเมื่อ  10  ตุลาคม  2553,  จาก 
http://www.gotomanager.com/news/detials.aspx?id=46597 
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4.1.2 การ ท่ี ผูประกอบการบางราย กําหนดให ผูบ ริโภคสามารถนํ า บัตร เ งิน
อิเล็กทรอนิกสไปใชซ้ือสินคาหรือบริการไดจากรานคาหรือสถานใหบริการที่เปนบริษัทในเครือ
ของผูประกอบการนั้น ยอมเปรียบเสมือนเปนการผูกขาดใหผูบริโภคตองเลือกบริโภคแตสินคาและ
บริการจากบริษัทของตนเองเทานั้นอันเปนการสงผลดีตอผูประกอบการในการแขงขันกับ
ผูประกอบการรายอ่ืนๆ อีกท้ังยังเปนการลดคาใชจายดานอ่ืนๆ ของผูประกอบการที่ตองใชเพื่อตอสู
กับผูประกอบการรายอ่ืนๆ เชน คาใชจายในการโฆษณา 

กลไกเชนนี้เห็นไดชัดวาผูประกอบการไดประโยชนอยางมากจากการท่ีผูบริโภคได
ชําระเงินคาสินคาและบริการไวลวงหนา บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่
ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาจึงแตกตางกับกรณีของบัตรเครดิตท่ีผูบริโภคสามารถนําสินคา
หรือเขาใชบริการไดกอนลวงหนาแลวผูบริโภคจึงนําเงินมาชําระคาสินคาและบริการในภายหลัง ซ่ึง
กรณีของบัตรเครดิตจึงสมควรท่ีจะมีการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียม แตในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ี
ใช ซ้ือสินคาและบริการที่ ผูบริโภคได ชําระเ งินคาบัตรลวงหนาแลวไมสมควรอยางยิ่ ง ท่ี
ผูประกอบการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูบริโภค ซ่ึงในเรื่องของคาธรรมเนียมนี้กฎหมาย
คุมครองผูบริโภคของประเทศไทยยังไมมีการกําหนดหลักเกณฑอยางใดๆ ใหเปนการชัดเจน
เพียงพอเพื่อคุมครองผูบริโภค  

แตในทางกลับกันในเร่ืองของคาธรรมเนียมบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและ
บริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนานั้นเม่ือพิจารณาจากกฎหมายของตางประเทศท่ีนํามา
ศึกษาเปรียบเทียบ เห็นไดวากฎหมายของตางประเทศมีการกําหนดหามไมใหมีการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมเปนหลัก และกําหนดขอยกเวนใหสามารถเรียกเก็บไดในบางกรณีเทานั้น โดยมี
ขอยกเวนท่ีสําคัญ คือ กรณีท่ีออกบัตรใหมทดแทนบัตรเดิมในกรณีท่ีบัตรหายหรือบัตรถูกลัก ซ่ึง
ปรากฏตามกฎหมายของมลรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) มลรัฐออนแทรีโอ (Ontario)          
มลรัฐแมนิโทบา (Manitoba) และมลรัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan) ของประเทศแคนาดา         
เม่ือพิจารณาจากสภาพของการใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคได
ชําระเงินคาบัตรลวงหนา แมวาฝายผูประกอบการอาจจะมีคาใชจายในการบริหารจัดการบริการบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาอยูบาง เชน           
คาบัตร คาเก็บรักษาขอมูล คาจางพนักงานในการบริหารบัตร การใชบริการบัตรดังกลาวของ
ผูบริโภคมิไดกอใหเกิดประโยชนแกผูบริโภคเพียงฝายเดียว แตกอใหเกิดประโยชนแกผูใหบริการ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา โดยท่ีใน
กรณีซ่ึงผูใหบริการนั้นเปนเจาของสินคาหรือบริการที่ผูบริโภคสามารถชําระราคาผานบัตรดังกลาว 
ประโยชนท่ีผูใหบริการจะไดรับ คือปริมาณสินคาหรือบริการท่ีตนสามารถจําหนายออกไปไดมาก
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ข้ึนอันเนื่องมาจากความสะดวกของบัตร และหากเปนกรณีซ่ึงผูใหบริการมิใชเจาของสินคาหรือ
บริการที่ผูบริโภคสามารถชําระราคาผานบัตรได ผูใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคา
และบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนายอมไดคาตอบแทนหรือประโยชนอ่ืนใดจาก
เจาของสินคาหรือบริการที่สามารถใชบัตรดังกลาวชําระราคาได อีกท้ังผูประกอบธุรกิจยังได
ประโยชนจากการนําเงินท่ีผูบริโภคชําระตามบัตรไปใชเปนทุนหมุนเวียนกอนก็ได และหาก
พิจารณาในแงของผูบริโภคนั้นผูบริโภคเพียงแตไดรับความสะดวกจากการที่สามารถใชบัตร
ดังกลาวแทนเงินสดได ดังนั้นจึงเห็นวาไมควรใหผูใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคา
และบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใชบัตรจากผูบริโภคได 
เนื่องจากวาตนทุนคาบริการจัดการท่ีผูใหบริการเสียไปก็เปนไปเพื่อประโยชนของตนดวยดังท่ีกลาว
มา เนื่องจากวาการใชบัตรเองนั้นยอมนําไปสูธุรกรรมการซ้ือขายสินคาหรือบริการซ่ึงผลกําไรตาม
ธุรกรรมดังกลาวยอมตกสูผูใหบริการบัตรไมโดยตรงก็โดยออม การเรียกคาธรรมเนียมเพื่อชดเชย
ตนทุนการจัดการท่ีเสียไปจึงไมสมเหตุสมผล และอาจเปนการเปดโอกาสใหผูใหบริการแสงหา
ผลประโยชนเพิ่มเติมจากการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการใชบัตรอีกดวย 

อยางไรก็ตาม อาจจะมีขอโตแยงท่ีพิจารณาวาการหามเรียกเก็บคาธรรมเนียมนั้นจะ
สงผลตอความเติบโตของตลาดบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระ
เงินคาบัตรลวงหนาของประเทศไทยซ่ึงยังเปนตลาดใหมและผูประกอบการยังมีตลาดอยูอยางจํากัด 
และสําหรับบัตรบางประเภทผูประกอบการมีตนทุนในทางเทคโนโลยีท่ีคอนขางสูงมากการหาม
เรียกเก็บคาธรรมเนียมยอมทําใหเปนการจํากัดชองทางในการแสวงหารายไดของผูประกอบการ         
ซ่ึงอาจทําใหผูประกอบการตกอยูในภาวะเส่ียงตอการขาดทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูประกอบการ
ใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคา และหรือรับบริการเฉพาะอยางตามรายการที่กําหนดไว
ลวงหนาจากผูใหบริการหลายราย โดยไมจํากัดสถานท่ีและไมอยูภายใตระบบการจัดจําหนายและ
การใหบริการเดียวกัน ซ่ึงเปนผูประกอบการตามบัญชี ค. ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 อันมีประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยท่ี สรข. 2/2552 เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส บัญญัติใหผูใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสบัญชี ค ตองกันเงิน
รับลวงหนาท่ีไดรับจากผูใชบริการแยกไวตางหากจากเงินทุนหมุนเวียนของผูใหบริการ และใหฝาก
ไวท่ีสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงไมนอยกวายอดคงคางของเงิน
รับลวงหนา เวนแตผูใหบริการท่ีเปนสถาบันการเงินใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีออกตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ดังนั้นแลว
ผูประกอบการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสสําหรับชําระคาสินคาและบริการท่ีมีการชําระมูลคาบัตรหนา
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ตามบัญชี ค.มีหนาท่ีจัดใหมีเงินอยูในบัญชีของสถาบันการเงินเทากับจํานวนเงินท่ีไดรับมาจาก
ผูบริโภค ซ่ึงยอมหมายความวาผูประกอบการไมสามารถนําเงินสวนนั้นไปแสวงหากําไรโดยผาน
การลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ได โดยผูประกอบการจะไดรับผลประประโยชนเฉพาะจากดอกเบ้ียตาม
บัญชีเงินท่ีไดกันไวเทานั้น ทําใหมีความเส่ียงในการขาดทุนมากกวาผูประกอบการบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาประเภทอ่ืนท่ี
สามารถนําเงินท่ีผูบริโภคชําระลวงหนาไปแสวงหากําไรได153 

ในประเด็นปญหาดังกลาวหากมีการวิเคราะหสภาพตลาดแลว การหามเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมจะสงผลตอความสามารถในการประกอบการของผูประกอบการเปนอยางมาก            
กลไกการหามเรียกเก็บคาธรรมเนียมอาจจะยังไมสมควรจะนํามาปรับใชกับสภาพตลาดในปจจุบัน 
แตอยางไรก็ตามการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในกรณีบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการ
ท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา ก็ยังแฝงไปดวยความไมเปนธรรมตอผูบริโภคอยู เชนนั้น
หากตลาดบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนามี
ความเข็มแข็งในระดับหนึ่งแลว เห็นสมควรใหนํามาตรการการหามเรียกเก็บคาธรรมเนียมมาปรับ
ใช ในกรณีของผูประกอบการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระ
เงินคาบัตรลวงหนาตามบัญชี ค. เห็นวาอาจจะตองมีการทบทวนในประเด็นการกําหนดหนาท่ีจัดให
มีเงินอยูในบัญชีของสถาบันการเงินเทากับจํานวนเงินท่ีไดรับมาจากผูบริโภคในสวนของจํานวนเงิน 
โดยอาจจะใหมีการผอนคลายความเขมงวดลง โดยใหผูประกอบการยังคงมีหนาท่ีดังกลาว                    
แตจํานวนเงินท่ีพึงตองกันไวอาจจะกันไวในประมาณไมเต็มจํานวนท้ังหมด แตอยูในระดับท่ีสูง
เพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเส่ียงตอผูบริโภคมากจนเกินไป เชน รอยละ 80-90 ของจํานวนเงิน
ท้ังหมดท่ีไดรับมาจากผูบริโภค เพื่อใหผูประกอบการสามารถนําเงินบางสวนไปแสวงหากําไรใน
รูปแบบอ่ืน และนําผลกําไรสวนนั้นมาชดเชยในสวนคาธรรมเนียมที่ผูประกอบการจะเรียกเก็บจาก
ผูบริโภคเพื่อลดภาระและความไมเปนธรรมท่ีจะเกิดข้ึนกับผูบริโภค 

เชนนั้นแลวมาตรการการหามเรียกเก็บคาธรรมเนียมยอมตองนํามาใชแกตลาดบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา แตอาจจะตอง
คํานึงถึงเวลาท่ีเหมาะสมในการนํามาปรับใช ซ่ึงหากมีการนํามาตรการดังกลาวมาปรับใชแลว             
ก็อาจจะมีการกําหนดขอยกเวนใหผูใหบริการสามารถเรียกคาธรรมเนียมไดในบางกรณี โดย
ขอยกเวนท่ีสําคัญ154 ไดแก           

                                                 
153  ธีระรัตน  จีระวัฒนา และคณะ.  เลมเดิม.  หนา 218-219. 
154  แหลงเดิม. 
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คาธรรมเนียมกรณีท่ีไมมีการใชเงินตามบัตร (Dormancy Fees) อยางไรก็ตามหาก
ผูบริโภคยังไมมีการใชเงินตามบัตรเปนเวลานานเกินควรอาจจะตองผอนปรนใหผูประกอบการ
สามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมไดบาง คาธรรมเนียมดังกลาวนี้ เรียกวา คาธรรมเนียมกรณีท่ีไมมีการ
ใชเงินตามบัตร (Dormancy Fees) ซ่ึงกรณีไมมีการใชเงินตามบัตรเปนการสรางภาระใหแก
ผูประกอบการในการเก็บรักษาขอมูลของผูบริโภคในบัตรคาธรรมเนียมในกรณีดังกลาวนี้หากมีการ
เรียกเก็บก็ควรใหมีระยะเวลาผานไปสักระยะหนึ่งนับจากวันออกบัตร ท้ังนี้เม่ือผูบริโภคซ้ือบัตรเงิน
สดยอมเปนท่ีคาดหมายไดวาผูบริโภคตองการใชบัตรซ้ือสินคา หรือบริการในอนาคตอยูแลวหาก
กําหนดระยะเวลาในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมกรณีไมมีการใชเงินตามบัตรในระยะเวลาท่ียาวนาน
พอสมควรก็ไมนาจะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบจนเกินควรแตอยางใด 

คาธรรมเนียมกรณีการออกบัตรใหมแทนบัตรเกาท่ีหาย หรือถูกลัก หรือกรณีการแกไข
เปล่ียนแปลงรูปแบบของบัตร คาธรรมเนียมเหลานี้เปนคาธรรมเนียมท่ีเกิดข้ึนเพราะความตองการ 
หรือความผิดของผูบริโภคเอง ซ่ึงการออกบัตรใหมนั้นผูประกอบการยอมมีตนทุนในการจัดทําบัตร
หากเรียกเก็บตามความเปนจริงและไมมีราคาสูงเกินกวาเหตุก็นับวาเหมาะสมแลว 

สวนรูปแบบการเรียกเก็บคาธรรมเนียมนั้นมีท้ังการเก็บเปนเงินสดโดยตรง และเก็บโดย
หักจากมูลคาเงินในบัตรในเบ้ืองตนนี้เห็นวาการเก็บเงินโดยหักจากมูลคาเงินคงเหลือในบัตรนาจะ
เหมาะสมกวาเนื่องจากไมเปนการสรางภาระคาใชจายข้ึนมาใหมใหแกผูบริโภค และเปนการเรียก
เก็บในทํานองเดียวกันกับกรณีธนาคารเรียกเก็บคารักษาบัญชีเงินฝากท่ีไมมีการเคล่ือนไหวซ่ึงงาย
ตอการจัดเก็บอีกดวย 
 
4.2 ปญหาเร่ืองอายุของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 

หนึ่งในเง่ือนไขการใชบัตรท่ีปรากฏอยูในสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใช
ซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาในปจจุบันคือ การท่ีผูประกอบการ
กําหนดใหบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีผูบริโภคไดรับไวเพื่อใชซ้ือสินคาและบริการนั้นมีระยะเวลาใน
การใชบัตรหรือผูประกอบการไดกําหนดวันหมดอายุของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและ
บริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาไว เง่ือนไขดังกลาวจะสงผลใหกรณีหากบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาหมดอายุลงแลว
ผูบริโภคจะไมสามารถใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคา
บัตรลวงหนาไดอีกตอไปไมวามูลคาเงินในบัตรจะเหลือมากนอยเพียงใด ซ่ึงจากการศึกษาถึง
ลักษณะสําคัญของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตร
ลวงหนาจะพบวาลักษณะสําคัญท่ีเปดโอกาสใหผูประกอบการสามารถเอาเปรียบผูบริโภคไดคือ  
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การที่ผูบริโภคจะตองชําระเงินคาบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสใหแกผูประกอบการไวลวงหนาจากนั้น
ผูบริโภคจึงจะสามารถนําบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสไปใชซ้ือสินคาและบริการตามรานคาท่ียอมรับบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกส เงินท่ีถูกบรรจุอยูในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจึงเปนเงินของผูบริโภค           
อันเปนสิทธิโดยชอบท่ีผูบริโภคจะใชจายเงินเม่ือไหรก็ยอมทําได  แตในทางปฏิบัติ ท่ีการ
ผูประกอบการกําหนดใหบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงิน         
คาบัตรลวงหนามีอายุการใชงานตามกําหนดเวลาท่ีไดระบุไวในบัตรจึงเปนการจํากัดสิทธิของ
ผูบริโภคในการใชจายดวยเงินของผูบริโภคซึ่งเร่ืองนี้เปนการเอาเปรียบผูบริโภคอยางเห็นไดชัด 
เพราะการกําหนดวันหมดอายุของบัตรอาจกอใหเกิดผลเสียในการใชสิทธิตามบัตร และเปนการ         
เรงใหผูบริโภคตองใชเงินในบัตรจนหมด การกําหนดวันหมดอายุจึงเปนส่ิงท่ีไมควรมี   

ในเร่ืองของอายุบัตรนี้จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศพบวาประเทศแคนนาดา
ไดมีการกําหนดกลไกคุมครองผูบริโภคกรณีบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสโดยการหามมิใหผูประกอบการ
กําหนดวันหมดอายุ สวนประเทศสหรัฐอเมริกานั้นกฎหมายมลรัฐสวนใหญก็หามไมใหมีการ
กําหนดวันหมดอายุเชนกันแตอยางไรก็ตามกฎหมายตางประเทศก็ไดกําหนดขอยกเวนกรณีท่ี                
ผูใหบริการสามารถกําหนดวันหมดอายุของบัตรได เชน ในมลรัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan) 
และมลรัฐ แมนิโทบา (Manitoba) ประเทศแคนาดากําหนดใหบัตรท่ีออกโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ
กุศล หรือบัตรท่ีออกโดยผูบริโภคไมไดใชคาตอบแทนใหแกผูประกอบการ เหตุในการออกบัตรท่ี
สามารถกําหนดวันหมดอายุของบัตรท้ังสองประการดังกลาวเปนเหตุท่ีสมควรใหมีการกําหนดวัน
หมดอายุเนื่องจากกรณีบัตรท่ีออกเพื่อการกุศลหรือออกโดยผูบริโภคไมไดชําระคาตอบแทน เชน 
ออกใหเพื่อเปนการสงเสริมการขาย ออกใหเพื่อเปนรางวัลจากการชิงโชค เปนการทําตลาดอยาง
หนึ่งของผูประกอบการซ่ึงถือเปนตนทุนในการประกอบการท่ีผูประกอบการจําเปนตองคํานวณได
วาตนทุนนั้นจะมีการใชเม่ือใด อีกท้ังผูบริโภคจะไมถูกเอารัดเอาเปรียบไดเนื่องจากผูบริโภคไมได
ชําระคาตอบแทนแตอยางใด โดยท่ีมลรัฐซัสแคตเชวัน (Saskatchewan) ไดกําหนดขอยกเวนของ
การกําหนดวันหมดอายุหากเปนกรณีของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่
ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาท่ีเปนใบรับรองอันทําจากพลาสติก หรือใบรับรองท่ีทําเปน
หนังสือ โดยผูออกบัตรนั้นจะตองจัดใหซ่ึงบัตรใหมใหแกผูบริโภค โดยมียอดเงินคงเหลือเทากับ
บัตรเดิมและผูออกบัตรจะตองไมคิดคาธรรมเนียมในการออกบัตรใหม155 

แตในทางตรงกันขามนั้นกฎหมายในมลรัฐโอไฮโอ (Ohio) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อนุญาตใหสามารถกําหนดวันหมดอายุลงในบัตรได แตวันหมดอายุนั้นตองไมต่ํากวา 2 ป 
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การที่ผูใหบริการกําหนดวันหมดอายุของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและ
บริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา ทําใหผูบริโภคไมสามารถใชมูลคาตามบัตรไดเม่ือ
ผานวันหมดอายุไปแลว และไมสามารถแลกคืนมูลคาตามบัตรได จากสถานการณดังกลาวเห็นไดวา
สิทธิของผูบริโภคยอมถูกกระทบอยางรายแรง เนื่องจากผูบริโภคเสียสิทธิในการใชสิทธิตามบัตร
ดังกลาวไปจนหมดส้ินโดยท่ีไมสามารถแสวงหาประโยชนใดๆ จากบัตรดังกลาวไดเลยและ             
ผูใหบริการยอมไดประโยชนจากมูลคาตามบัตรโดยมิพักตองจัดใหซ่ึงประโยชนตามบัตรแก
ผูบริโภคเลย เชนนั้นการหามกําหนดวันหมดอายุจึงเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภคจากการ
สูญเสียมูลคาตามบัตรเพียงเพราะเหตุวามิไดใชบัตรภายในระยะเวลาที่กําหนด และเปนการปองกัน
มิใหผูใหบริการแสวงหาประโยชนอยางไมเปนธรรม 

อยางไรก็ตามอาจมีผูไม เห็นดวยตอการหามกําหนดวันหมดอายุของบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา เนื่องจากอาจจะ
กอใหเกิดปญหาแกผูใหบริการดังนี้คือ อาจจะกอใหเกิดความไมแนนอนกับผูใหบริการเนื่องจากไม
สามารถคาดหมายไดวาผูบริโภคจะใชบริการบัตรดังกลาวเมื่อใด ฉะนั้นผูใหบริการจะตองจัดใหมี
ความพรอมซ่ึงสินคาหรือบริการ หรืองบประมาณเพ่ือทําใหการใหบริการตามบัตรเปนไปได ซ่ึง
อาจจะตองตระเตรียมใหพรอมอยูตลอดเวลาโดยปราศจากกําหนดระยะเวลาส้ินสุด กรณีดังกลาวทํา
ใหผูใหบริการไมสามารถนําคาใชจายหรืองบประมาณอันเปนตนทุนเพื่อทําใหการใหบริการตาม
บัตรเปนไปไดเชนวาไปทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ ได นอกจากนั้นแลวการหามกําหนดวัน
หมดอายุในบัตร อาจเปนการสรางภาระใหแกผูประกอบการในการจัดเก็บขอมูลนานเกินควร อีก
ท้ังตัวผูบริโภคเองยังจะมีความเส่ียงในการไมสามารถใชเงินตามบัตรมากข้ึนดวย เนื่องจากการออก
บัตรโดยไมมีกําหนดวันหมดอายุผูบริโภคอาจจะเพิกเฉยไมใชบัตรในระยะเวลาที่สมควร ซ่ึงในชวง
เวลาดังกลาวนั้นอาจจะมีความเปนไปไดวาผูประกอบการอาจจะเลิกกิจการหรือประสบวิกฤติการณ
ทางการเงิน สงผลใหเงินท่ีผูบริโภคชําระลวงหนาไปนั้นผูบริโภคอาจจะไมสามารถใชบริการตาม
บัตรได156 

เหตุผลดังกลาวก็ไมสามารถสรางความชอบธรรมอยางใดๆ ท่ีผูประกอบการจะไดรับ
เงินมูลคาท่ีเหลือตามบัตรหากบัตรหมดอายุ เนื่องจากการตระเตรียมตนเองใหพรอมในการ
ปฏิบัติการชําระหนี้ก็เปนส่ิงท่ีลูกหนี้พึงตองกระทํา ซ่ึงโดยท่ัวไปการชําระหนี้ยอมมีตนทุนและ
กอใหเกิดภาระแกตัวลูกหนี้เปนปกติอยูแลว นอกจากน้ันแลวระยะเวลาท่ีผูบริโภคจะสามารถ          
เรียกคืนมูลคาตามบัตรก็ยอมอยูภายใตกําหนดอายุความตามกฎหมาย และหนาท่ีของผูใหบริการ
ยอมส้ินสุดไปตามอายุความ และอีกกรณีหนึ่งหากผูบริโภคท้ิงระยะเวลาในการใชบัตรไวอยางเน่ินนาน
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เกินควรและนําบัตรมาแลกเงินคืนหรือนํามาใช และปรากฏใหเห็นชัดเจนวามีเจตนาจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูใหบริการ ก็อาจจะถือไดวาเปนกรณีท่ีผูบริโภค ใชสิทธิโดยไมสุจริตตามมาตรา 5 
แหงประมวลกฎหมายแพงพาณิชยได157 
  
4.3  ปญหาท่ีผูบริโภคไมมีสิทธิคืนมูลคาตามบัตรเปนเงินตราได 

จากการศึกษาการทําสัญญาบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชชําระคาสินคาและบริการที่
ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาพบวาในสัญญาของผูประกอบการไดกําหนดเงื่อนไขอีก
ประการท่ีมีลักษณะเปนการเอาเปรียบผูบริโภค คือ การกําหนดเง่ือนไขหรือขอสัญญาท่ีหามไมให
ผูบริโภคมีสิทธิแลกคืนมูลคาตามบัตรเปนเงินได เง่ือนไขและขอสัญญานี้เปนเร่ืองท่ีถือเปนการ          
เอาเปรียบผูบริโภคเปนอยางมาก เพราะตามท่ีไดกลาวมาโดยตลอดวาเงินท่ีผูบริโภคไดมีการสงมอบ
ใหแกผูประกอบการไปเพื่อเพิ่มมูลคาของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชชําระคาสินคาและบริการที่
ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนานั้นเปนเงินของผูบริโภค กรณีหากผูบริโภคไมมีความประสงค
ท่ีจะซ้ือสินคาหรือใชบริการจากผูประกอบการแลวไมวาจะเกิดจากผูบริโภคเองเชน ผูบริโภค
ตองการเปล่ียนไปใชสินคาหรือบริการของผูประกอบการรายอ่ืนๆ หรือเกิดจากผูประกอบการ เชน 
สินคาและบริการไมไดคุณภาพ กรณีเหลานี้ยอมสงผลใหผูบริโภคท่ีไมตองการใชสินคาและบริการ
ของผูประกอบการตอไปแลวจําตองซ้ือสินคาหรือบริการของผูประกอบการตอไปเพราะ
ผูประกอบการไดมีการกําหนดเง่ือนไขและขอบังคับหามมีการแลกเงินตามมูลคาบัตรคืนเปนเงินสด
ไว เชนนั้นจึงเปรียบเสมือนผูบริโภคตกอยูภายในการครอบงําและบังคับของผูประกอบการใหจํา
ยอมตองใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสซ้ือสินคาและบริการ โดยท่ีผูบริโภคเองไมมีความตองการสินคา
หรือบริการแตอยางใด หากแตผูบริโภคจําตองใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสซ้ือสินคาและบริการเพราะ
ผูบริโภคไมสามารถแลกคืนเงินสดตามมูลคาบัตรคืนจากผูประกอบการไดท้ังๆ ท่ีมูลคาเงินท่ีอยูใน
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสเปนเงินของผูบริโภค กรรมสิทธ์ิในเงินยังเปนของผูบริโภคท่ีจะมีอํานาจ
ตัดสินใจวาจะใชเงินหรือไมใชเงิน เม่ือผูประกอบการกําหนดเง่ือนไขเชนนั้นก็จะเปนการบีบบังคับ
ใหผูบริโภคใชเงินท่ีบรรจุอยูในบัตรอันเปนการขัดกับหลักความเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ กรณีเชนนี้
จึงเปนเสมือนผูบริโภคเสียสิทธิข้ันพื้นฐานของกฎหมายในการคุมครองผูบริโภคอยางส้ินเชิง           
และเปรียบเสมือนการผูกการทางการคาของผูประกอบการเพราะผูบริโภคไมอาจปฏิเสธสินคาและ
บริการของผูประกอบการไดเลย 

จากการพิจารณาสภาพปญหาอันเกิดจากขอตกลงระหวางผูใหบริการและผูบริโภคซ่ึง
ไมอนุญาตใหผูบริโภคแลกมูลคาตามบัตรเปนเงินตราคืนได อันจะนําไปสูความเสียหายทาง
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เศรษฐกิจตอผูบริโภคดังไดกลาวไวขางตน ตัวอยางของปญหาดังกลาวท่ีปรากฏในสังคมไทย เชน 
ตามขอกําหนดการใชระบบรถไฟฟามหานคร เร่ืองเงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร ขอ 3.2.5 
“ผูโดยสารสามารถขอคืนบัตรเติมเงินได โดยจะไดรับเงินมัดจําคืน (ถามี) พรอมมูลคาคงเหลือของ
บัตรเติมเงินตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ  กําหนด ท้ังนี้ยกเวนบัตร 1 วัน บัตร 3 วัน บัตร 30 วัน                  
บัตรพรีเมียร บัตรโดยสารธุรกิจ หรือบัตรเติมเงินอ่ืนท่ีเง่ือนไขระบุวาไมสามารถคืนบัตรได ทั้งนี้
บริษัทฯ มีการกําหนดเง่ือนไขมูลคาคงเหลือในบัตร (มูลคามัดจําบัตร) ท่ีสามารถรับคืนเงินสดไดท่ี
สถานีดวย” จะเห็นไดวาจากขอสัญญาดังกลาวแมจะระบุวาโดยหลักแลวผูโดยสารสามารถแลกคืน
มูลคาในบัตรได แตหากพิจารณาขอยกเวนจะเห็นวามีการหามเรียกคืนมูลคาตามบัตรคืนในบัตร
หลายประเภท ซ่ึงอาจจะมองในทางกลับกันไดวาในทางขอเท็จจริงโดยท่ัวไปผูโดยสารไมสามารถ
เรียกคืนมูลคาในบัตรโดยสารรถไฟฟามหานคร (MRT) ได ซ่ึงถือวาเปนการกระทบตอสิทธิของ
ผูโดยสาร เนื่องจากหากผูโดยสารไมจําเปนตองใชบริการของรถไฟฟาดังกลาวและไมสามารถแลก
มูลคาท่ีเหลือในบัตรเปนเงินได ยอมกอใหเกิดความเสียหายแกผูโดยสารเทามูลคาท่ีคงเหลือ                
ตามบัตร158 
 
4.4  ปญหาการไมจํากัดมูลคาสูงสุดของเงินอิเล็กทรอนิกส 

สําหรับเง่ือนไขเกี่ยวกับการจํากัดมูลคาสูงสุดของบัตรน้ีในปจจุบันพบวาผูประกอบการ
บางรายไมมีการจํากัดวงเงินของการเพ่ิมเงินในบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส บางรายก็มีการจํากัดมูลคา
สูงสุดของบัตรไวแตก็กําหนดไวในจํานวนสูง ซ่ึงในเร่ืองนี้หากพิจารณาโดยละเอียดจะพบวาการท่ี
ผูประกอบการไมกําหนดมูลคาสูงสุดของบัตรไวหรือมีการกําหนดแตไดตั้งมูลคาของบัตรไวสูงเกิน
ความจําเปนนั้น กรณีเชนนี้อาจกอใหเกิดปญหาแกผูบริโภคไดหากมูลคาตามบัตรมีมูลคาสูงเม่ือ
ผูบริโภคทําบัตรสูญหาย หรือถูกลักบัตรฯ อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกผูบริโภคตามมูลคาบัตร  
เพราะผูบริโภคไมสามารถขอคืนเงินตามมูลคาบัตรท่ีสูญหายได นอกจากนี้การไมจํากัดมูลคาสูงสุด
ของบัตรนั้นก็เปนการเปดชองใหผูประกอบการสามารถหาเง่ือนไข หรือการชักจูงใจใหผูบริโภค
เพิ่มเงินในมูลคาบัตรใหมากข้ึน เชน หากผูบริโภคเพิ่มเงินจนถึงจํานวนท่ีผูประกอบการกําหนดก็จะ
เปนการสะสมคะแนน เม่ือสะสมคะแนนไดมากเทาใดก็จะมีสิทธิพิเศษตางๆ ท่ีผูประกอบการนํามา
ชักจูงใหผูบริโภคเติมเงินในบัตรโดยท่ีแทจริงผูบริโภคยังไมมีความจําเปนตองเติมเงินเพื่อซื้อสินคา
และบริการแตอยางใด เม่ือผูบริโภคเพิ่มเงินตามแผนการตลาดของผูประกอบการแลวผลประโยชน
ท่ีผูประกอบการไดรับคืนเงินทุนจํานวนมากท่ีจะนํามาใชเปนทุนในการประกอบกิจการของ
ผูประกอบการ และเปนการผูกมัดลูกคาใหตองใชจายผานบัตรเพ่ือซ้ือสินคาและบริการของตนเอง
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ตามมูลคาท่ีมีอยูในบัตร หากผูบริโภคไมใชเงินตามมูลคาของบัตรท่ีมีอยูผูบริโภคอาจจะตองสูญเสีย
เงินไปโดยเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีผูประกอบการกําหนดตามที่ไดกลาวมาขางตน  

เห็นวาผูบริโภคที่จะไดรับผลกระทบตามแผนการตลาดเชนนี้ของผูประกอบการและ
ตองเสียประโยชนโดยรูเทาไมถึงการณคือ ผูบริโภคท่ีเปนนักเรียนและนักศึกษา เพราะกลุมคน
เหลานี้ขาดซ่ึงความรู  ประสบการณ  และตกอยูภายใตการชักจูง  คานิยมทางสังคมไดงาย                      
ซ่ึงผูประกอบการถือวาผูบริโภคกลุมนี้เปนกลุมท่ีสามารถชักจูงใจใหมีการสมัครเปนสมาชิกบัตรได
งายกวากลุมอ่ืนๆ และเปนกลุมท่ีเติมมูลคาบัตรไดดวยการชักจูงใจจากแผนการตลาดไดดีกวากลุม
อ่ืนๆ กลุมผูบริโภคเชนนี้จึงสมควรท่ีจะมีมาตรการในการคุมครองสิทธิท่ีมากกวาในปจจุบัน   

จากการศึกษาพบวาตามประมวลกฎหมายวาดวยเงินตราและการเงิน (Code monetaire 
et financier)159 ของประเทศฝร่ังเศสไดมีการกําหนดมูลคาสูงสุดของบัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีใชแทน
เงินสดท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา ซ่ึงมีเหตุผลเบ้ืองหลังท่ีวา
หากมูลคาตามบัตรมีมูลคาสูงเม่ือผูบริโภคทําบัตรสูญหาย หรือถูกลัก อาจจะกอใหเกิดความเสียหาย
แกผูบริโภคอยางสูงตามมูลคาบัตร เห็นวากลไกดังกลาวเปนมาตรการเชิงปองกันท่ีมีประโยชน            
ในการคุมครองผูบริโภค แมวาอาจจะทําใหผูบริโภคไมสามารถใชบัตรท่ีใชแทนเงินสดท่ีใชซ้ือ
สินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาสําหรับการชําระหนี้ในธุรกรรมท่ีมี            
มูลคาสูง แตการทําธุรกรรมที่มีมูลคาสูงก็ควรใหผูบริโภคใชวิธีการชําระราคาในรูปแบบอ่ืนท่ีมี
ความปลอดภัยมากกวา 
 
4.5  ปญหาเร่ืองการท่ีผูประกอบการไมแจงเงื่อนไขของสัญญาใหบริการท่ีชัดเจนแกผูบริโภค  

ตามท่ีไดกลาวไวขางตนวาอํานาจในการตอรองระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค            
จะพบวาอํานาจตอรองสวนใหญเปนของผูประกอบการ เชนนั้นการเปดเผยขอมูลท่ีจําเปนในการทํา
สัญญาตอผูบริโภคเปนส่ิงท่ีผูประกอบการพึงกระทํา ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรมข้ึนระหวาง
ผูบริโภคและผูประกอบการในการทําสัญญาขอมูลท่ีผูบริโภคจําเปนตองทราบนั้นนอกเหนือไปจาก
รายละเอียดของสัญญาวาเปนสัญญาใดมูลคาเทาใด ทําข้ึนท่ีใด คูสัญญาเปนบุคคลใดซ่ึงเปนขอมูล
ท่ัวไปแลว ขอมูลท่ีจะกอใหเกิดหนี้หรือหนาท่ีความรับผิดของผูบริโภคในการตัดสินใจเขาทํา
สัญญาเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

การแจงขอมูลเกี่ ยวกับเ ง่ือนไข  ขอกํ าหนด  หรือขอจํ ากัดในการใช บัตรเ งิน
อิเล็กทรอนิกสเปนส่ิงจําเปนท่ีผูประกอบการจะตองแจงใหแกผูบริโภคทราบ เนื่องจากการแจง
ขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริโภควาจะเขาทําสัญญาดัวยหรือไม                    

                                                 
159  แหลงเดิม. 
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หากขอความท่ีแจงมีความชัดเจนและเพียงพอผูบริโภคอาจตัดสินใจไมเขาทําสัญญาดัวยต้ังแตแรก 
ซ่ึงหากเปนเชนนั้นแลวการละเมิดสิทธิของผูบริโภคก็จะไมเกิดข้ึนในภายหลัง นับไดวาการแจง
ขอมูลใหผูบริโภคทราบกอนท่ีผูบริโภคจะเขาทําสัญญาเปนเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ปองกันการละเมิดสิทธิของผูบริโภคต้ังแตขณะทําสัญญาอันเปนการเปดโอกาสใหผูบริโภคได
ตัดสินใจวาจะยอมรับเง่ือนไขขอกําหนด หรือขอจํากัดตามท่ีผูประกอบการเสนอหรือไม160 

ในการทําสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการนั้นกฎหมายของ
มลรัฐตางๆ ในประเทศแคนาดาตางกําหนดใหผูประกอบการที่ออกบัตรจะตองแจงขอมูลให
ผูบริโภคทราบซ่ึงโดยหลักแลวไดแกขอมูลเกี่ยวกับ ขอจํากัด เง่ือนไขการใชบัตร คาธรรมเนียม           
วันหมดอายุ วิธีการไดรับขอมูลเพิ่มเติม และจํานวนเงินคงเหลือในบัตร ปญหาหลักท่ีเกิดข้ึนใน
สหรัฐฯ คือผูบริโภคไมไดสังเกต หรือไมทราบเง่ือนไขของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมกรณีท่ีไมมี
การใชบัตร161 

สําหรับวิธีการแจงใหผูบริโภคทราบนั้นจะตองเปนการแจงขอมูลท่ีสามารถทําให
ผูบริโภคทราบ และเขาใจไดโดยแท มีขอความท่ีงายแกการเขาใจ อยูในจุดท่ีสังเกตไดงาย การแจง
ขอมูลท่ีผูประกอบการทําข้ึนเพียงเพื่อจะนํามากลาวอางในภายหลังวาไดมีการแจงใหผูบริโภคทราบ
แลวโดยขอมูลเหลานั้นไมปรากฏชัดแจง ใชภาษาท่ีเขาใจยาก มีตัวอักษรขนาดเล็ก หรือใช
ภาษาตางประเทศยอไมเปนการแจงขอมูลใหผูบริโภคทราบอยางเปนธรรม 

ในกฎหมายของมลรัฐตางๆ ของประเทศแคนาดา และสหรัฐฯ ตางก็กําหนดวิธีการใน
การแจงขอมูลท่ีสําคัญใหแกผูบริโภคทราบโดยวิธีการท่ีกอใหเกิดความชัดเจน และเปนท่ีสนใจแก
ผูบริโภค 

ผลของการไมแจงขอมูลใหแกผูบริโภคทราบนั้นมีแนวทางในการแกปญหา คือ การใช
มาตรการบังคับโดยรัฐ โดยการกําหนดโทษปรับหากไมมีการแจงขอมูลใหผูบริโภคทราบ 
   
4.6  ปญหาเก่ียวกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแล 

สําหรับเร่ืองของหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแล และควบคุมการใหบริการบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยน้ัน สามารถสรุปไดวาการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส
ในปจจุบันอยูภายใตกฎเกณฑการควบคุม 2 สวน คือ สวนแรก คือ พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 พรอมประกาศของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ สวนท่ีสอง คือ

                                                 
160  แหลงเดิม.  
161  แหลงเดิม. 
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ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองกิจการท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส) พรอมหลักเกณฑอ่ืนท่ีประกาศเพิ่มเติมซ่ึงหาก
พิจารณาวาธุรกิจดังกลาวมีกฎหมายควบคุมคอนขางมากและมีความสลับซับซอน อยางไรก็ดี
รูปแบบการควบคุมยังเปนเพียงการควบคุมในสวนของการเร่ิมดําเนินการท่ีตองมีการขอลงทะเบียน 
หรือขออนุญาตจากหนวยงานของรัฐ เปนเร่ืองท่ีรัฐจะมีอํานาจเขาแทรกแซงผูประกอบการได
เทานั้น 

หากแตกฎหมายเหลานั้นยังคงมีขอบกพรองในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค เชน               
ขาดกฎเกณฑเพื่อแกปญหาการละเมิดสิทธิผูบริโภคจากขอสัญญาโดยตรง บทลงโทษของ
ผูประกอบการที่ฝาฝนรวมท้ังสภาพบังคับของกฎหมายยังไมชัดเจน เนื่องจากองคกรท่ีรับผิดชอบ
งานเร่ืองนี้ คือ ธนาคารแหงประเทศไทย ไมใชหนวยงานเพื่อการคุมครองผูบริโภคโดยตรง                
การดําเนินกิจการเพื่อคุมครองผูบริโภคอาจไมชํานาญเทาเทียมกับหนวยงานที่ดูแลปญหาเร่ืองการ
ละเมิดสิทธิของผูบริโภค และบทลงโทษท่ีนํามาใชกับผูประกอบการนั้นก็มีเพียงโทษท่ีเกี่ยวกับการ
พัก หรือการเพิกถอนใบอนุญาตซ่ึงอาจจะไมเพียงพอตอการคุมครองผูบริโภคเม่ือเทียบกับปริมาณ
ของการใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีจะมีแนวโนมจะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ กรณีจึงสมควรท่ีจะมีการ
กําหนดบทบัญญัติแหงกฎหมายอยางใดๆ ใหแกหนวยงานที่มีความชํานาญเกี่ยวกับการคุมครอง
ผูบริโภคมีสวนเขามาดูแลสิทธิของผูบริโภคใหมีความชัดเจนมากกวาท่ีมีอยูในปจจุบัน 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาผูเขียนขอสรุปเนื้อหา ปญหา และอุปสรรคตางๆที่เกิดข้ึนในการคุมครอง

ผูบริโภคเกี่ยวกับสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคได
ชําระเงินคาบัตรลวงหนาเพื่อเปนแนวทางในการเสนอแนะดังนี้ 
 
 5.1  บทสรุป  

เดิมเงินตราเปนท่ียอมรับในฐานะส่ือกลางแหงการแลกเปล่ียนและตัววัดมูลคาทาง
เศรษฐกิจ เงินตราเปนสินทรัพยทางการเงินเนื่องจากคุณสมบัติในการเก็บรักษามูลคา แตเงินตรา
เปนเพียงวัตถุสมมติเพื่อใชในการแลกเปล่ียน สวนมูลคาท่ีแทจริงคือตัวสินคาและบริการมิใช
เงินตรา ประชาชนเช่ือถือในเงินตราเพราะผลิตและนําออกหมุนเวียนโดยรัฐบาล ซ่ึงรูปแบบการ
ชําระเงินดวยเงินตราเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด 
วิวัฒนาการในการชําระเงินเปนการเปล่ียนแปลงในตัวส่ือการชําระมูลคา ซ่ึงแบงออกเปนยุคตางๆ 
ดังนี้ การแลกเปล่ียนดวยสินคากับสินคา (Barter System) การใชตัวเงินตรา (Physical Money)           
การใชบัญชีเงินฝาก (Deposit Money) การใชบัญชีเงินฝากผสมผสานกับเงินเครดิต (Deposit Money 
Combined with Credit) การใชเงินพลาสติก และวิธีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Plastic Money 
and Electronicfunds Transfer) พัฒนาการของการชําระเงินจึงข้ึนอยูกับหลาย  ปจจัยรวมถึง
เทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจดวย 

สําหรับระบบเศรษฐกิจในยุคปจจุบันตกอยูภายใตระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมสงผลให 
ผูประกอบการมีเสรีภาพในการดําเนินธุรกิจอยางเสรีตามแนวความคิดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
ผูประกอบการจึงสามารถเลือกรูปแบบและวิธีการในการประกอบธุรกิจท่ีผูประกอบการเห็นวาจะ
นํามาซ่ึงผลกําไรสูงสุดในการประกอบการ ผูประกอบการในปจจุบันนอกจากจะแขงขันกันโดยการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการใหเปนท่ีพึงพอใจแกผูบริโภคแลว การลดตนทุนในการ
ผลิตสินคาและบริการ การเลือกและการพัฒนารูปแบบของธุรกรรมยังเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญ                
อีกประการหนึ่งในการดําเนินธุรกิจท่ีผูประกอบการนํามาปรับใชเพื่อรักษาและแสวงหาสวนแบง
ทางการตลาดท่ีมากข้ึน  โดยที่ รูปแบบทางธุรกรรมหลายประเภทนั้นยังไมมีกฎหมายท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอมาควบคุมหรือกํากับดูแลและอาศัยโอกาสท่ีตนเองมีอํานาจตอรองมากกวา
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ผูบริโภคดําเนินธุรกิจของตนไปในทางเอาเปรียบผูบริโภคไมวาจะดวยการทําสัญญาหรือแผนการ
ตลาดอ่ืนๆ  สัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีผูบริโภคท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภค
ตองชําระเงินคาบัตรลวงหนาก็เปนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบของธุรกรรมที่ผูประกอบการนํามาใช
กับผูบริโภคโดยมุงหวังผลประโยชนของตนเองโดยไมคํานึงถึงสิทธิข้ันพื้นฐานของผูบริโภค ซ่ึง           
ในการทําสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสผูประกอบการไดกําหนดขอสัญญาเก่ียวกับการใช
บัตรในสัญญาใหบริการไวหลายประการที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภค จากการศึกษากฎหมายของ
ประเทศไทยในปจจุบันพบวาแมปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาท่ีสําคัญคือ           
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 58 พ.ศ. 2515 ประกาศกระทรวงการคลัง แตกฎหมายดังกลาวเปน
กฎหมายท่ีมุงเนนไปที่การกํากับและควบคุมดูแลผูประกอบการเทานั้น โดยมีการกําหนดเง่ือนไข
ของการประกอบกิจการใหบริการในแตละลักษณะ ข้ันตอนของการจดทะเบียนหรือการขออนุญาต 
ตลอดจนบทลงโทษของการฝาฝนบทขอบังคับ กฎหมายดังกลาวกําหนดใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยเปนผูกํากับดูแลผูประกอบการ แตในสวนของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคท่ีมี
อยู ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 หรือกลไกในการชวยเหลือผูบริโภคโดยสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค กฎหมายหรือกลไกดังกลาวก็ยังไมมีบทบัญญัติ หรือมาตรการท่ีจะ
เขามาคุมครองผูบริโภคในกรณีการทําสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและ
บริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาโดยตรง ดังนั้น นิติสัมพันธดังกลาวยอมอยูภายใต
กฎเกณฑแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงมิไดมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูบริโภค
เปนการเฉพาะ ท้ังนี้จากการพิจารณามาตรการในการปองกันและการเยียวยาความเสียหายแก
ผูบริโภคตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากมาตรการ
สวนใหญจะตองกระทําผานกระบวนการยุติธรรมท่ีมีแนวโนมวาจะใชเวลาดําเนินการอยางยาวนาน 
และผูบริโภคอาจจะเสียเปรียบในการตอสูคดีไมวาจะเปนเพราะไมสามารถเขาถึงความชวยเหลือ
ทางกฎหมายหรือบริการทางกฎหมายท่ีมีมาตรฐานแตกตางจากฝายผูประกอบซ่ึงโดยสวนใหญ
สามารถเขาถึงบริการทางกฎหมายท่ีมีคุณภาพสูงกวา เนื่องจากสถานะทางการเงินท่ีเอ้ืออํานวยกวา 
ดวยเหตุท่ีกลาวมาขางตนจึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีปรากฏใน
กฎหมายในประเทศตางๆ เพื่อจะนํามาเปนแนวทางในการคุมครองผูบริโภคจากธุรกรรมการ
ใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาใน
ประเทศไทยใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป ซ่ึงจากการศึกษาพบวาลักษณะของการ
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ทําธุรกรรมการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการที่ผูบริโภคไดชําระเงิน          
คาบัตรลวงหนานั้นผูประกอบการจะไดทําสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคา
และบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาไวลวงหนาโดยมีการกําหนดขอสัญญาหลายขอท่ี
ทําใหผูประกอบการไดเปรียบผูบริโภคเกินสมควร สัญญาดังกลาวจึงเปนสัญญาท่ีไมเปนธรรมตาม
พระราชบัญญัติวาดวยสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค            
พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 และอยูใน
อํานาจของคณะกรรมการวาดวยสัญญาท่ีจะกําหนดใหการประกอบธุรกิจการใหบริการบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาซ่ึงเปนกิจการท่ี
ตามปกติประเพณีทําเปนหนังสือใหเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญารวมท้ังกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไข
และรายละเอียดของสัญญาท่ีตองควบคุมดังกลาวได   

การศึกษาวิจัยปญหาตามท่ีไดเสนอวิทยานิพนธนี้ไดทําการศึกษาขอมูลโดยวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) กลาวคือ เปนการใชวิธีการศึกษาโดยคนควาและวิเคราะหขอมูลจาก
งานวิจัย หนังสือบทความ วารสาร วิทยานิพนธ และเอกสารตางๆ เพื่อนํามาประกอบกับ
แนวความคิด ทฤษฎีหลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในดานท่ีอยูอาศัย ภายใตทฤษฎี
ระบบเศรษฐกิจเสรี หลักเสรีภาพในการทําสัญญา และทฤษฎีความรับผิดในทางละเมิดเปนตน  

ในสวนของการศึกษาบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับปญหาตามวิทยานิพนธเลม
นี้ไดศึกษาพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 58 พ.ศ. 2515 ซ่ึงกฎหมายท่ีกลาวมาตางมีเจตนารมณท่ีดี แตอยางไร
ก็ตามกฎหมายแตละฉบับก็ไมมีการคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคา
และบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 
5.2  ขอเสนอแนะ                                                                                                                                                             

จากการศึกษาลักษณะของสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและ
บริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา และวิเคราะหถึงปญหาในการคุมครองผูบริโภค
เปรียบเทียบกับบทบัญญัติแหงกฎหมายของตางประเทศไมวาจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
แคนาดา และประเทศฝร่ังเศสทําใหเห็นไดวากฎหมายของประเทศไทยยังไมอาจคุมครองผูบริโภค
เกี่ยวกับสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคา
บัตรลวงหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเร่ืองของสัญญาใหบริการท่ีมีการกําหนดเง่ือนไข
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ตางๆที่เปนการเอาเปรียบผูบริโภคเกินสมควร เพราะกฎหมายท่ีใชบังคับโดยตรงตอการใหบริการ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนามุงเนนการ
ควบคุมดูแลผูประกอบการในเร่ืองของคุณสมบัติของบริษัท วิธีการขออนุญาต ตลอดจนเง่ือนไขใน
การประกอบการ แตหลังจากบริษัทไดรับการอนุญาตใหดําเนินกิจการแลวธนาคารแหงประเทศไทย
ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีกํากับดูแลตามกฎหมายไมไดเขามาตรวจสอบหรือดูแลในการจัดทําสัญญาของ
ผูประกอบการ ทําใหมีการทําสัญญาท่ีไมเปนธรรมกับผูบริโภค ดังนั้น จึงสมควรใชอํานาจของ
คณะกรรมการวาดวยสัญญาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2541 เพื่อออกประกาศคณะกรรมการวาดวย
สัญญาเร่ืองกําหนดธุรกิจสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ี
ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาเปนธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา โดยนําขอกฎหมายและมาตรการ
คุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับสัญญาใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ี
ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนาของตางประเทศดังกลาวมาปรับใชในกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภคของประเทศไทย เพื่อใหผูบริโภคไดรับการคุมครองอยางแทจริง ดังตอไปน้ี 

5.2.1 เร่ืองของการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคา
และบริการท่ีผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา  เห็นควรมีขอสัญญาหามเรียกเก็บเงิน
คาธรรมเนียมจากผูบริโภคทุกกรณี ยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสมัครเปนสมาชิกหรือ
คาธรรมเนียมการออกบัตรใหมแทนบัตรเกาท่ีหาย หรือถูกลัก หรือกรณีการแกไขเปล่ียนแปลง
รูปแบบของบัตร คาธรรมเนียมกรณีท่ีไมมีการใชเงินตามบัตร เพราะเหตุเหลานี้เปนเหตุท่ีเกิดข้ึน
จากความผิดของผูบริโภค 

5.2.2  เร่ืองอายุของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและบริการท่ีผูบริโภคไดชําระ
เงินคาบัตรลวงหนา เห็นควรหามกําหนดวันหมดอายุของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีใชซ้ือสินคาและ
บริการที่ผูบริโภคไดชําระเงินคาบัตรลวงหนา ท้ังนี้ เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูบริโภคจากการ
สูญเสียมูลคาตามบัตรเพียงเพราะเหตุวามิไดใชบัตรภายในระยะเวลา 

5.2.3  เ ร่ืองการกําหนดใหผูบริโภคมีสิทธิแลกคืนมูลคาตามบัตรเปนเงินตราได               
เห็นควรกําหนดหามไมใหผูประกอบการกําหนดเง่ือนไขดังกลาวไวในสัญญา ท้ังนี้เพื่อใหผูบริโภค
มีสิทธิสามารถแลกคืนเงินเม่ือใดก็ไดเพราะไมเปนการตัดกรรมสิทธ์ิของผูบริโภคในเงินของตนเอง 
โดยอาจกําหนดใหผูประกอบการสามารถหักคาบริการ หรือคาใชจายในการใชบัตรออกจากมูลค 

5.2.4  เร่ืองการจํากัดมูลคาสูงสุดของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส เห็นควรมีขอกําหนดใน
สัญญาใหมีการจํากัดวงเงินสูงสุดในการเพิ่มมูลคาของบัตรไว 
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5.2.5 เ ร่ืองการที่ ผูประกอบการไมแจงเง่ือนไขของสัญญาใหบริการที่ ชัดเจนแก
ผูบริโภค เห็นควรกําหนดใหผูใหบริการแจงขอมูลอันสําคัญเกี่ยวกับเง่ือนไขการใชบัตร สิทธิหนาท่ี
ของคูสัญญา เชน ขอหาม ขอจํากัดท้ังหมดเก่ียวกับการใชบัตรหรือการแลกมูลคาตามบัตรเปนเงิน
สด หรือการออกบัตรใหมรวมถึงขอจํากัดใดๆ อันเกี่ยวกับคาธรรมเนียมท่ีสามารถเรียกเก็บไดตาม
กฎหมาย หรือการกําหนดวันหมดอายุกรณีท่ีสามารถกําหนดไดตามกฎหมาย คําช้ีแจงเกี่ยวกับ
วิธีการที่ผูบริโภคจะสามารถทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการชําระ
คาบริการลวงหนา รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับยอดเงินคงเหลือในบัตรเพ่ือใหผูบริโภคทราบถึงขอมูล
สําคัญ และสิทธิตางๆ ได 
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บทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายของธนาคารแหงประเทศไทย  
 
ผูสัมภาษณ ปจจุบันมีการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีผูบริโภคตองชําระเงินคาบัตร

ลวงหนามีการนํามาใชเปนจํานวนมาก ทานมีความเห็นอยางไร 
ผูใหสัมภาษณ    ตามความเขาใจของขาพเจาเม่ือกอนส่ือในการคาจะใชเปนเปนเงินสดแตตอมาเงิน

สดพกพาไมสะดวก วิธีการใชบัตรพลาสติกแทนเงินสดมีสามรูปแบบท่ีมีการ             
นํามาใช คือ บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสประเภทนี้ สองคือบัตรเครดิตท่ีใชกอนแลวจาย
ท่ีหลัง อันท่ีสามคือบัตรท่ีจายพรอมๆ กันไปเชนบัตรเอทีเอ็มสามารถรูดเงินสด
หรือซ้ือสินคาได การใชจายเงินดวยบัตรเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยในการลดการลด
การพกพาเงินเปนจํานวนมาก ขาพเจาเห็นดวยกับการใชบัตรเหลานี้แทนเงินสด
เพราะเปนการลดการใชเงินสด 

ผูสัมภาษณ ธนาคารแหงประเทศไทยมีนโยบายอยางไรกับการใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 
ผูใหสัมภาษณ ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยสนับสนุนการใชบัตรเหลานี้แทนการใชเงินสด  

เพราะเปนการลดการใชเงินสด และในปจจุบันประเทศตางๆ ก็พัฒนาการใชเงิน
ไปเปนบัตรมากแลว  

ผูสัมภาษณ มีความเห็นอยางไรกับกฎหมายท่ีควบคุมดูแลการใหบริการดานบัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส 

ผูใหสัมภาษณ ปจจุบันกฎหมายท่ีมีอยูจะเปนกฎหมายท่ีมุงควบคุมผูออกบัตรเปนหลัก คือเม่ือมี
การเติมเงินในบัตรแลวบัตรตองใชได   

ผูสัมภาษณ เกี่ยวกับหนวยงานที่ดูแลการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันทานเห็น
วาเปนอยางไร 

ผูใหสัมภาษณ สําหรับหนวยงานท่ีดูแลการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสปจจุบันคือ ธนาคาร
แหงประเทศไทยตามประกาศกระทรวงการคลัง ประกาศธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแล 
ธุรกิจการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 กําหนดลักษณะธุรกิจเปนบัญชี ก 
บัญชี ข บัญชี ค และมีหนวยงานรับเร่ืองราวรองทุกขเกี่ยวกับบัตรทุกประเภท 
ประจําอยูท่ีธนาคารแหงประเทศไทย 

ผูสัมภาษณ  สําหรับกฎหมายท่ีบังคับใชในปจจุบันเปนกฎหมายท่ีควบคุมผูบริโภคเพียงพอ
หรือไม 
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ผูใหสัมภาษณ เห็นวาการควบคุมผูประกอบการสวนหนึ่งก็เปนการคุมครองผูบริโภคไปในตัว
เพราะมีการบังคับใหผูประกอบการตองดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด เชน 
ถาเปนเอกชนที่ไมใชธนาคารรับเงินจากผูบริโภคมา 100 ลานบาท ผูประกอบการ
ก็ตองมีเงินฝากในจํานวนท่ีเทากัน ประชาชนจะไมตองเดือดรอนเพราะวา
ผูประกอบการไมสามารถนําเงินไปใชอยางอ่ืนได 

ผูสัมภาษณ ปจจุบันผูประกอบการไดสรางเง่ือนไขในการใชบัตรหลายประการท่ีกฎหมายยัง 
ไมไดเขาไปดูแลเงื่อนไขเหลานี้หลายประการ ไดแก เ ร่ืองท่ีผูประกอบการ
กําหนดใหผูบริโภคไมสามารถนําบัตรไปแลกเปล่ียนเปนเ งินสดคืนจาก
ผูประกอบการได 

ผูใหสัมภาษณ สําหรับเร่ืองนี้ถาผูบริโภคตองทราบกติกาวาอยางไร ซ่ึงกอนหนาท่ีเปนไปไดยากท่ี
ผูบริโภคจะนําเงินจํานวนมากเขาไปใสไวในบัตรสวนใหญก็นาจะอยูท่ีหลักพัน 
บาทปริมาณเงินท่ีจะอยูในบัตรมีจํานวนไมสูงมากการกําหนดวาไมสามารถ
แลกเปล่ียนเปนเงินสดไดนั้นก็ตองตกลงกันใหชัดเจนวาทําไดหรือไมได ซ่ึงเร่ืองนี้
กอนหนานี้เงินจํานวนนอยก็ไมไดปดกันมากเทาท่ีควร ถาอนาคตเงินมากข้ึนมีการ
ใชมากข้ึนก็ตองมาพิจารณาวาควรจะกําหนดไดขนาดไหน ซ่ึงเร่ืองนี้ตองคิดท้ัง
สองดานเพราะธุรกิจบริการดานนี้มีตนทุนในการประกอบการสูง เง่ือนไขเหลานี้
ตองนํามาพิจารณาดวยแตอยางไรเม่ือส่ิงท่ีตองคํานึงถึงก็คือผูบริโภค ถาถึงจุดหนึ่ง
ก็ตองใหความสําคัญกับผูบริโภคเปนสําคัญ 

ผูสัมภาษณ เง่ือนไขเกี่ยวกับการท่ีผูประกอบการกําหนดการคิดคาธรรมเนียมตางๆ ในการใช
บัตรทานมีความเห็นอยางไร 

ผูใหสัมภาษณ เร่ืองคาธรรมเนียมท่ีปรากฏอยูในขณะน้ีท่ีพบมีหลายอยาง คาธรรมเนียมการสมัคร
เปนสมาชิก คาธรรมเนียมในการเติมเงิน คาธรรมเนียมในการใชบัตร เร่ืองนี้มีสอง
แนวท่ีคิดกันอยูคือ ทางการสมควรเขาไปควบคุมเพื่อใหเปนระบบ อีกวิธีคือ                
ไมควบคุมแตปลอยใหเอกชนผูประกอบการเปดเผย เชน บริษัท ก กับบริษัท ข 
ประกอบธุรกิจดานนี้ แตบริษัท ก กับคิดคาธรรมเนียมถูกกวาบริษัท ข ผูบริโภคก็ 
คงจะเลือกใชบริการของบริษัทท่ีถูกกวาอยางนี้ก็เพื่อเปดโอกาสใหแข็งขันกัน             
ซ่ึงถาหากตองควบคุมจริงก็พิจารณาใหมาก เพราะเปนเหมือนการไปบีบบังคับ
ผูประกอบการ แตอยางไรก็ตามก็คงตองพิจารณาตอไปวาคาธรรมเนียมตัวไหนท่ี
ควรปลอยและคาธรรมเนียมตัวไหนท่ีตองควบคุม และปองกันไมใหมีการตกลง
รวมกันระหวางผูประกอบการดวยกันท่ีจะคิดคาบริการจากผูบริโภคเกินสมควร  
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ผูสัมภาษณ เงื่อนไขขอตอไปเปนเร่ืองเกี่ยวกับการท่ีผูประกอบการกําหนดใหบัตรมีวัน
หมดอายุทานมีความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้อยางไร 

ผูใหสัมภาษณ เร่ืองนี้เชนกันตองพิจารณา 2 ดาน คือ ผูบริโภคบางคร้ังทําบัตรหาย ผูบริโภค
ตองการใหบัตรหมดอายุโดยเร็ว แตหากบัตรอายุยาวก็ทําใหเสียหายได แตหากให
มีการกําหนดก็สมควรกําหนดเวลาท่ีนานมากข้ึน เร่ืองนี้แลวแตมุมมองของ             
แตละคน 

ผูสัมภาษณ เง่ือนไขท่ีผูประกอบการไมไดจํากัดวงเงินข้ันสูงไวในบัตร ซ่ึงผูบริโภคจะเติมเงิน
มากเทาใดก็ไดทานมีความเห็นอยางไร 

ผูใหสัมภาษณ สําหรับเร่ืองน้ีพิจารณาจากบัตรเครดิตกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสแลวเห็นวาไมนา
กังวลมาก เพราะบัตรเครดิตท่ีกําหนดวงเงินเพราะความเส่ียงของธนาคาร แตถา
เปนบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสเหลานี้ถาผูบริโภคมีความรูพอสมควรก็เปนการ                           
ยากท่ีจะนําเงินจํานวนมากไปใสไวในบัตร เพราะไมไดดอกผล สวนประเด็นท่ี
เห็นวาปจจุบันผูใชบัตรเหลานี้สวนใหญเปนผูเยาวไดแกนักเรียนนักศึกษา เพราะ
กลุมคนเหลานี้เนนไปท่ีคานิยมตามสังคมความโกเก เปดกระเปาเงินออกมามีบัตร
ใชจายประกอบกับตัวเองไมสามารถมีบัตรเครดิตไดจึงนิยมใชบัตรประเภทนี้                           
แตกลุมคนเหลานี้ก็ยังถูกควบคุมโดยผูปกครองที่จะควบคุมการใชจายของบุตร                
อยางไร ซ่ึงปจจุบันพอแมใหเงินเด็กใชจายรายเดือนๆ ละ 5,000 บาทแตใหเพิ่มอีก 
5,000 บาท เพื่อนําไปใสในบัตรไวใชจาย ผมมองวาเร่ืองนี้เปนเร่ือง ของครอบครัว
ที่ตองกํากับดูแล แตหากพิจารณาตอไปถึงเร่ืองของเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับบัตร
เชนอายุบัตรโดยไมนํามาใชก็เสมือนถูกหลอกไดเหมือนกัน แตผมก็มองวาเด็ก
นาจะไมปลอยใหเงินหมดไปโดยไมนําเงินมาใชจนบัตรหมดอายุโอกาสนอยท่ีจะ
เกิดข้ึน สําหรับการจะสงเสริมคานิยมใหเด็กใชจายฟุมเฟอยมากข้ึนหรือไมนั้น  
ปจจุบันบัตรเหลานี้จะออกคําเชิญชวนใหผูใชบัตรเติมเงินหรือใชบัตรจํานวนมากก็
จะมีการสะสมแตม สะสมคะแนน แลวนําคะแนนตางๆ มาแลกของจากผูออกบัตร
นั้นผมมองวามันก็มีสวนหน่ึงท่ีจะเปนอยางนั้นแตอยางไรก็ตามก็ตองมีการนําเงิน
ไปใสในบัตร แตความสามารถของวัยรุนในการเพ่ิมมูลคาเงินในบัตรยังอาจจะมี
นอยอยู 

ผูสัมภาษณ ทานมีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคท่ีใชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส 
ผูใหสัมภาษณ  เห็นวาปจจุบันกฎหมายท่ีบังคับใชอยูไมวาจะเปนพระราชกฤษฎีกา ประกาศตางๆ 

ก็ควบคุมผูบริโภคไดระดับหนึ่ง แตสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคก็จะ
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ไมเขามายุงเกี่ยวกับเร่ืองของการใหบริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส แตเปนอํานาจ
หนาท่ีของธนาคารแหงประเทศไทยกํากับดูแลเร่ืองนี้ สําหรับจะกําหนดใหมีการ
คุมครองผูบริโภคนั้นตองพิจารณาอยางรอบครอบวา หากตองการใหมีการใชบัตร
เงินอิเล็กทรอนิกสแทนการใชเงินสดก็ตองดําเนินการควบคุมในลักษณะท่ีตองให
ผูประกอบการสามารถดําเนินกิจการไดดวยถาไมมีปญหา มาก็ปลอยใหดําเนิน
กิจการไปแตถามีปญหาหรือเร่ืองรองเรียนเขามาก็ตองพิจารณาตอไป แตก็ตอง
พิจารณาถึงผูประกอบการควบคูกันไปดวย เพราะธุรกิจนี้เปนธุรกิจท่ีมีตนทุนใน
การดําเนินการท่ีสูง 
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ภาคผนวก ข. 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน 

ทางอิเลก็ทรอนกิส พ.ศ. 2551 
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พระราชกฤษฎีกา 

วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   

                                                              ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เปนปท่ี ๖๓ ในรัชกาลปจจบัุน 

                       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลา ฯ ใหประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ วรรคสอง และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติวา
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

                           มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแล
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๑” 

                           มาตรา ๒1[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับ
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

                          มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี ้
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“การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การโอนสิทธิการถือครองเงิน
หรือการโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใชบริการท่ีเปดไวกับผูใหบริการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดหรือบางสวน 

“บัตรอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา บัตรอิเล็กทรอนิกสตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

“บัตรเครดิต” หมายความวา  บัตรอิเล็กทรอนิกส ท่ี ผู ใหบริการออกใหแก
ผูใชบริการเพื่อใชชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอ่ืนใด แทนการชําระดวยเงินสด หรือเพื่อใชเบิก 
ถอน โอน หรือทําธุรกรรมอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับเงิน และผูใหบริการจะเรียกใหผูใชบริการชําระเงินใน
ภายหลัง 

“บัตรเดบิต” หมายความวา บัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีผูใหบริการออกใหแกผูใชบริการ
เพ่ือใชชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอ่ืนใด แทนการชําระดวยเงินสด หรือเพื่อใชเบิก ถอน โอน 
หรือทําธุรกรรมอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับเงิน ตามมูลคาของเงินท่ีผูใชบริการไดฝากไวกับผูใหบริการ 

“เงินอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา บัตรอิเล็กทรอนิกสท่ีผูใหบริการออกใหแก
ผูใชบริการซ่ึงจะระบุช่ือหรือไมก็ตาม โดยมีการชําระเงินใหแกผูใหบริการไวลวงหนา เพื่อนําไปใช
ชําระคาสินคาคาบริการ หรือคาอ่ืนใดแทนการชําระดวยเงินสด และไดมีการบันทึกมูลคาหรือ
จํานวนเงินท่ีชําระไวลวงหนา 

“อีดีซี” (Electronic Data Capture : EDC) หมายความวา อุปกรณหรือเคร่ืองมือ
สําหรับการรับสงขอมูลการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิต  บัตรเดบิต  เ งิน
อิเล็กทรอนิกส หรือบัตรอิเล็กทรอนิกสอ่ืนใด ไปยังผูใหบริการซ่ึงออกบัตร 

“เครือขายอีดีซี” (EDC Network) หมายความวา เครือขายรับสงขอมูลอีดีซีท่ีมี
ศูนยกลางหรือจุดเช่ือมตอการรับสงขอมูลระหวางผูใชบริการเครือขาย 

“เครือขายบัตรเครดิต” หมายความวา เครือขายการใหบริการรับสงขอมูลการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกสจากบัตรเครดิตของผูถือบัตรไปยังผูใหบริการซึ่งออกบัตรเชนวานั้น เพื่อ
อนุมัติการใชบัตรในการทํารายการแตละรายการ หรือรับสงขอมูลเรียกเก็บเงินอันเกิดจากการชําระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการหักทอนบัญชีระหวางกัน 
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“บริการสวิตชช่ิงในการชําระเงิน” (Transaction Switching) หมายความวา บริการ
เปนศูนยกลางหรือจุดเช่ือมตอรับสงขอมูลรายการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใหแกผูใหบริการ
ตามท่ีตกลงกัน 

“บริการรับชําระเงินแทน” หมายความวา บริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
แทนเจาหนี้ 

“บริการหักบัญชี” (Clearing) หมายความวา บริการรับสง ตรวจสอบ และยืนยัน
ขอมูลตามคําส่ังการชําระเงินสําหรับนําไปคํานวณหายอดเงินแสดงความเปนเจาหนี้ หรือลูกหนี้ของ
ผูใชบริการเพื่อใชขอมูลดังกลาวไปทําการชําระดุลระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ ท้ังนี้ รวมถึงการ
จัดการเพ่ือใหกระบวนการชําระดุลสําเร็จลุลวงดวย 

“บริการชําระดุล” (Settlement) หมายความวา บริการระบบการชําระเงินท่ีตกลง
กันไวลวงหนาระหวางผูใชบริการกับผูใหบริการเพื่อใหผูใหบริการปรับฐานะความเปนเจาหนี้ หรือ
ลูกหนี้ของผูใชบริการโดยผูใหบริการจะทําการหักบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซ่ึงมีฐานะเปน
ลูกหนี้ หรือรับชําระหนี้โดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีตกลงกัน แลวปรับบัญชีเงินฝากของผูใชบริการซ่ึงมี
ฐานะเปนเจาหนี้ หรือชําระเงินดวยวิธีอ่ืนใด เพื่อใหหนี้ดังกลาวระงับไป 

“ผูใหบริการ” หมายความวา  ผูประกอบธุรกิจใหบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ 

“ธปท.” หมายความวา ธนาคารแหงประเทศไทย ตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหง
ประเทศไทย 

“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยหรือผูซ่ึงผูวา
การธนาคารแหงประเทศไทยแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

                        มาตรา ๔  ให ธปท. เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎีกานี ้
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มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกานี้ไมใชบังคับกับการใหบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสท่ี ธปท. เปนผูใหบริการ 

                       มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้

                                                                       หมวด ๑ 

การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

   

                       มาตรา ๗  ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสใดท่ีผูใหบริการจะตองแจง
ใหทราบข้ึนทะเบียน หรือไดรับใบอนุญาต ใหเปนไปตามบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ 

หลักเกณฑ วิธีการ และแบบการแจงใหทราบ การข้ึนทะเบียน และการขอรับ
ใบอนุญาตใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๘  ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี ก จะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลตามมาตรา ๙ (๒) ก็ได 

ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี ข หรือบัญชี ค ตองเปนนิติบุคคลตาม 
มาตรา ๙ (๒)  

                        มาตรา ๙  ผูประสงคจะเปนผูใหบริการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 

(ก)  มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 

(ข)  มีภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร 

(ค)  ไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพย หรือไมเปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปน
บุคคลลมละลายและยังไมพนกําหนดสองปนับแตวันท่ีมีคําส่ังยกเลิกการลมละลายหรือปลดจาก
ลมละลาย 
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(ง) ไม เปนบุคคลวิกลจ ริต  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ 

(จ)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิด
เกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย วิ่งราวทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย 
ฉอโกง โกงเจาหนี้ ยักยอก หรือรับของโจร หรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรตามกฎหมายวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

(ฉ)  ไมเคยถูกส่ังหามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
และยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันแจงใหทราบ 

(ช)  ไมเปนกรรมการหรือผูซ่ึงมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลท่ีเคยถูกส่ังหาม
ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือเพิกถอนใบอนุญาตและยังไมพนกําหนด
หาปนับถึงวันแจงใหทราบ วันขอข้ึนทะเบียน หรือวันขอรับใบอนุญาต แลวแตกรณี 

(๒) นิติบุคคล 

(ก)  เปนนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด บริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด และมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้ ในการนี้ คณะกรรมการจะ
ประกาศกําหนดจํานวนทุนจดทะเบียนซ่ึงชําระแลวดวยก็ได ท้ังนี้ ในกรณีผูท่ีประสงคจะเปนผู
ใหบริการตามบัญชี ค ตองมิใชนิติบุคคลประเภทหางหุนสวนจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 

(ข)  กรรมการหรือผูซ่ึงมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติและไม
มีลักษณะตองหามตาม (๑) 

(ค)  ไมอยูในระหวางถูกพักใชใบอนุญาต 

(ง)  ไมเคยถูกส่ังหามประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
หรือเพิกถอนใบอนุญาตและยังไมพนกําหนดหาปนับถึงวันแจงใหทราบ วันยื่นขอจดทะเบียน หรือ
วันขอรับใบอนุญาต แลวแตกรณี 
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คณะกรรมการอาจออกประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามประการ
อ่ืนของผูใหบริการแตละบัญชีทายพระราชกฤษฎีกานี้เพิ่มเติมตามความเหมาะสมอีกก็ได 

มาตรา ๑๐  ผูประสงคจะเปนผูใหบริการใหยื่นแบบการแจงใหทราบ แบบการขอ
ข้ึนทะเบียน หรือแบบการขอรับใบอนุญาต แลวแตกรณี พรอมดวยเอกสารท่ีมีรายการดังตอไปนี้ 

(๑) ผูใหบริการตามบัญชี ก ไดแก 

(ก)  แผนฉุกเฉินหรือระบบใหบริการสํารองเพ่ือใหสามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง 

(ข)  นโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศซ่ึง
อยางนอยตองมีมาตรฐานตามท่ี ธปท. ประกาศกําหนด 

(๒) ผูใหบริการตามบัญชี ข และบัญชี ค ไดแก 

(ก)  เอกสารตาม (๑) 

(ข) นโยบายและแผนการประกอบธุรกิ จบ ริการการ ชํ าระ เ งินทาง
อิเล็กทรอนิกส 

(ค)  แผนปฏิบัติการเตรียมการรองรับการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส 

(ง)  ระบบบริหารและจัดการความเส่ียง 

(จ)  ระบบการควบคุมภายใน 

(ฉ)  ผลการศึกษาความเปนไปไดและประเมินความเส่ียงในการใหบริการ 
รวมท้ังแผนฉุกเฉินรองรับกรณีเกิดปญหา 

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลการใหบริการของผูใหบริการแตละบัญชี ธปท. 
จะประกาศกําหนดใหยื่นเอกสารที่มีรายการเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดไวตามวรรคหน่ึงก็ได 
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                          มาตรา ๑๑  ใหผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ยื่นแบบการ
แจงใหทราบหรือแบบการขอขึ้นทะเบียน แลวแตกรณี พรอมท้ังเอกสารตามมาตรา ๑๐ ตอผูวาการ
หรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูวาการมอบหมาย และหากปรากฏวาผูประสงคจะเปนผูใหบริการนั้นยื่น
เอกสารครบถวนรวมท้ังปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๗ วรรคสองแลว ใหออกใบรับแจงหรือใบรับการข้ึนทะเบียนให แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบวาผูใหบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ผูใดยื่น
เอกสารหรือหลักฐานใดไมถูกตองหรือไมครบถวน หรือมีกรณีท่ีมิไดปฏิบัติใหถูกตองตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม 
ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูวาการมอบหมายแจงใหผูใหบริการน้ันทราบ เพ่ือดําเนินการ
แกไขใหถูกตอง หรือครบถวน แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคําส่ัง 

ในกรณีท่ีผูใหบริการนั้นไมปฏิบัติตามคําส่ัง หรือไมปฏิบัติภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดไวตามวรรคสอง ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูวาการมอบหมายรายงานตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๓ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังใหผูใหบริการนั้นดําเนินการ
แกไขใหถูกตอง หรือเหมาะสมก็ได 

ในกรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบวาผูใหบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ผูใดขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามซ่ึงไมอาจจะแกไขได ใหคณะกรรมการมีคําส่ังหามผูใหบริการนั้น
ประกอบธุรกิจตามท่ีไดแจงหรือข้ึนทะเบียน และเพิกถอนการแจงหรือการข้ึนทะเบียนของผู
ใหบริการนั้น แลวแตกรณี 

                       มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี ค ไดยื่นแบบการขอ
ใบอนุญาตพรอมท้ังเอกสารตามมาตรา ๑๐ (๒) แลว ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูวาการ
มอบหมายตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของเอกสารตามมาตรา ๑๐ และการดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ วรรคสอง ในกรณีท่ีพบวา
เอกสารหรือหลักฐานใดไมครบถวนหรือไมถูกตอง หรือยังมิไดปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูวาการมอบหมาย
แจงใหผูประสงคจะเปนผูใหบริการทราบ เพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตอง หรือครบถวนกอนเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือออกใบอนุญาต 
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ในกรณีท่ีปรากฏวาผูประสงคจะเปนผูใหบริการตามบัญชี ค ยื่นเอกสารครบถวน
และถูกตองและปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา ๗ 
วรรคสอง หรือไดดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนตามที่ผูวาการหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ี
ผูวาการมอบหมายมีคําส่ังตามวรรคหน่ึงแลว ใหผูวาการหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูวาการมอบหมาย
เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตตอไป 

                        มาตรา ๑๓  เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลการใหบริการของผูใหบริการแตละ
รายคณะกรรมการอาจกําหนดขอปฏิบัติในการใหบริการของผูใหบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข 
หรือจะกําหนดเง่ือนไขในการใหบริการไวในใบอนุญาตของผูใหบริการตามบัญชี ค ก็ได 

ขอปฏิบัติและเง่ือนไขตามวรรคหนึ่งตองไมเปนภาระหรืออุปสรรคเกินสมควรใน
การใหบริการของผูใหบริการ 

                           มาตรา ๑๔  ใบอนุญาตของผูใหบริการตามบัญชี ค มีอายุสิบป 

ผูใหบริการตามบัญชี ค อาจยื่นขอตออายุใบอนุญาตภายในระยะเวลาเกาสิบวันแต
ไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันท่ีใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ โดยยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอผูวาการหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูวาการมอบหมาย พรอมท้ังเอกสารท่ีแสดงหลักฐานการไดรับใบอนุญาตเดิม 

ใหคณะกรรมการพิจารณาการตออายุใบอนุญาตหรือการไมตออายุใบอนุญาตให
แลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอตออายุใบอนุญาตตามวรรคสอง โดยแจงเปน
หนังสือใหแกผูใหบริการซ่ึงยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต 

ในกรณีที่คณะกรรมการแจงการไมตออายุใบอนุญาตตามวรรคสอง  และ
ใบอนุญาตเดิมยังไมส้ินอายุ ใหผูใหบริการนั้นยังคงใหบริการตามใบอนุญาตเดิมไดตอไปจนกวา
ใบอนุญาตส้ินอายุ ในการนี้คณะกรรมการจะส่ังใหผูใหบริการตองปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อ
คุมครองประโยชนของผูใชบริการดวยก็ได 

หลักเกณฑ วิธีการ และแบบในการขอตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

                       มาตรา ๑๕  ในกรณีท่ีใบรับแจง ใบรับข้ึนทะเบียน หรือใบอนุญาตเปนผูใหบริการ
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดเสียหายในสาระสําคัญ ใหผูใหบริการยื่นคําขอรับใบแทนตอผูวาการ 
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หรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูวาการมอบหมาย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 

 
หมวด ๒ 

การควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการ 

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

   

                     มาตรา ๑๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามความจําเปนและเหมาะสมกับประเภท
ธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแตละบัญชี โดยอาจประกอบดวยเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) การเก็บรักษาและการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ 

(๒) การตรวจสอบและรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบการใหบริการที่
นาเช่ือถืออยางสมํ่าเสมอ 

(๓) การปฏิบัติตามแผน นโยบาย มาตรการและระบบตาง ๆ ท่ีผูใหบริการยื่นตาม
มาตรา ๑๐ แลวแตกรณี 

(๔) การกําหนดคาธรรมเนียมในการใหบริการอยางชัดเจน 

(๕) การรับคํารองเม่ือมีการรองเรียน หรือมีขอโตแยงจากผูใชบริการ และการ
ดําเนินการรวมทั้งกรอบเวลาเพ่ือหาขอยุติ 

(๖) การจัดทําบัญชีและรายงานการปฏิบัติการ 

(๗) การสงงบการเงินและผลการดําเนินงานตอ ธปท. 

(๘) เร่ืองอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจการ
ใหบริการแตละประเภท 
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                        มาตรา ๑๗  เพื่อประโยชนในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจของผูใหบริการ
แตละประเภท ธปท. จะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหบริการเพิ่มเติมท่ีจําเปนใหเกิด
ความเรียบรอย ในเร่ืองดังตอไปนี้ก็ได 

(๑) การออกหลักฐานการชําระเงิน 

(๒) การเก็บรักษาเงินท่ีจะตองสงมอบ 

(๓) การกําหนดผลส้ินสุดของการโอนเงินซ่ึงผูรับสามารถใชเงินไดทันทีโดย
ปราศจากเง่ือนไข 

(๔) การดําเนินการเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงินของผูใหบริการ หรือ 

(๕) การจัดใหมีผูตรวจสอบอิสระทางดานความม่ันคงปลอดภัย 

ผูตรวจสอบอิสระทางดานความม่ันคงปลอดภัยตาม (๕) ใหเปนไปตามรายช่ือท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

                      มาตรา ๑๘  ใหผูใหบริการตามบัญชี ข และบัญชี ค ตองปฏิบัติในเร่ืองดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีท่ีเกิดปญหา หรือความบกพรองในการใหบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสใหแจง ธปท. ทราบโดยเร็ว 

(๒) จัดทําขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการใหบริการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไว
ใหพรอมท่ีพนักงานเจาหนาท่ีจะเขาตรวจสอบได รวมท้ังอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ี
ในการเขาตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

(๓) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการ หรือผูซ่ึงมีอํานาจจัดการของนิติบุคคล 
ใหแจงใหธปท. ทราบ โดยบุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ 
(๒) (ข) ในวันท่ีแจงการเปล่ียนแปลงนั้น 

                     มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีผูใหบริการรายใดประสงคจะเลิกการใหบริการ ใหผู
ใหบริการรายนั้นแจงให ธปท. ทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันเลิกการใหบริการ และ
ใหสงคืนใบรับแจงใบข้ึนทะเบียน หรือใบอนุญาต แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันเลิกการ
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ใหบริการดวย ท้ังนี้ หากผูประสงคจะเลิกการใหบริการนั้นเปนผูใหบริการตามบัญชี ข หรือบัญชี ค 
ให ธปท. ประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ให ธปท. มีอํานาจส่ังใหผูใหบริการท่ีประสงคจะเลิกการใหบริการตามวรรคหน่ึง
ตองปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูใชบริการกอนเลิกการใหบริการก็ได 

ในกรณีท่ี ธปท. ไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหรายงานใหคณะกรรมการ
ทราบโดยเร็ว 

                        มาตรา ๒๐  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกใหผูใหบริการมาใหขอมูล หรือสงเอกสารใดๆ ในการควบคุมดูแล
การประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

                      มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีผูใหบริการรายใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวใน
ประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี้ ให ธปท. มีอํานาจส่ังให
แกไขหรือใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได 

                                                                    หมวด ๓ 

การหามประกอบธุรกิจ การพักใช และเพกิถอนใบอนุญาต 

   

                       มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีผูใหบริการตามบัญชี ก หรือบัญชี ข ผูใดฝาฝน หรือไม
ปฏิบัติตามประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี้ ใหผูวาการหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีท่ีผูวาการมอบหมายรายงานตอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติใน
มาตรา ๓๓ วรรคส่ี วรรคหา และวรรคหก แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเร็ว 

                       มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีผูใหบริการตามบัญชี ค ผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดไวในประกาศของ ธปท. ประกาศของคณะกรรมการ หรือพระราชกฤษฎีกานี้ จนเปนเหตุให
เช่ือไดวาอาจสงผลกระทบตอระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของ 
ธปท. ท่ีส่ังใหแกไขใหถูกตองตามมาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา 
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๓๔ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ และจะส่ังพักใช
ใบอนุญาตไดจนกวาผูใหบริการผูนั้นจะดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
กําหนดดวยก็ได 

                       มาตรา ๒๔  ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผูใหบริการตาม
บัญชี ค เม่ือปรากฏวาผูใหบริการตามบัญชี ค นั้น กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(๑)  กระทําการตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๓๔ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๒) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 

(๓) ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศของ ธปท. ประกาศของ
คณะกรรมการหรือพระราชกฤษฎีกานี้ หรือกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑ ซํ้าอีก จนเปนเหตุใหเช่ือ
ไดวาอาจสงผลกระทบอยางรายแรงตอระบบการชําระเงินโดยรวมของประเทศ 

                                                                  บทเฉพาะกาล 

   

                       มาตรา ๒๕  ผูซ่ึงประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้ในวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหยังคงดําเนินการตอไปไดเปนระยะเวลาหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

ในกรณีท่ีผูใหบริการตามวรรคหนึ่งประสงคจะประกอบธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎีกานี้ตอไปภายหลังครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผู
ใหบริการนั้นแจงใหทราบ ขอข้ึนทะเบียน หรือขอรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ภายในระยะเวลาเกา
สิบวันแตไมนอยกวาหกสิบวันกอนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 

 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

สมัคร  สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี 
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[เอกสารแนบทาย] 

  

๑.  บัญชีทายพระราชกฤษฎีกา วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๕๑  
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีปจจุบันเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสมีความกาวหนามากข้ึน ซ่ึงธุรกิจบริการเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปน
ธุรกิจท่ีตองใชเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสท่ีมีความซับซอนและหลากหลาย และเปนธุรกิจท่ีมีมูลคา
โดยรวมทางเศรษฐกิจคอนขางสูงและมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ผูใหบริการใน
ธุรกิจการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสในขณะน้ีมิไดมีเพียงสถาบันการเงินเทานั้นแตยังรวมถึงผู
ใหบริการท่ีมิไดมีกฎหมายใดควบคุมดูแล จึงอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงทางการเงินและการ
พาณิชย ความนาเช่ือถือและยอมรับในระบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส และอาจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอสาธารณชน ประกอบกับเพื่อบูรณาการกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจบริการเกี่ยวกับการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสใหเปนฉบับเดียวกัน อันจะชวยกอใหเกิดประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลและ
เปนมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการสงเสริมการใชบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสมาก
ข้ึนและเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของภาคธุรกิจหรือการใหบริการภาครัฐ  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชกฤษฎีกานี ้
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ- สกุล นายวรพจน  วณิชชานนท 
 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวทิยาลัยกรุงเทพ  ปการศึกษา 2538 
 เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตยสภา  สมัยท่ี  52 
 
ประวัติการทํางาน บริษัท กฎหมายเอเชียอินเตอรลอว จํากัด   
 ตั้งแตป พ.ศ. 2541 จนถึงปจจุบัน 
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