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ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กิจการทีต่ ้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๕๘
(เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต)
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือผาสุกแห่งสาธารณชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศกาหนดให้การออกบัตรเครดิต
อันเป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการธนาคาร ซึ่งมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ เป็นกิจการ
ที่ต้องขออนุญาต ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ ๕ แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“บัตรเครดิต ” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกให้แ ก่
ผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกาหนด เพื่อใช้ชาระค่าสินค้า ค่าบริการ
หรือค่าอื่นใด แทนการชาระด้วยเงินสด หรือเพื่อใช้เบิก ถอน โอน หรือทาธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับเงิน
และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะเรียกให้ผู้บริโภคชาระเงินในภายหลัง
ทั้งนี้ ไม่รวมถึง บัตรที่ได้มีการชาระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้า และบัตร
ที่ผู้บริโภคไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ดอกเบี้ย หรือค่าอื่นใด อันเนื่องจากการใช้บัตรดังกล่าว
ในทุกกรณี
“บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา
“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
“ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๒) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
“ผู้มีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
(๑) ผู้จัดการ รองผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือ
ผู้ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
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(๒) บุ ค คลซึ่ ง ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต ท าสั ญ ญาให้ มี อ านาจในการบริ ห ารงานทั้ งหมด
หรือบางส่วน หรือ
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรือครอบงาผู้จัดการหรือกรรมการหรือการจัดการ
ของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ให้ปฏิบัติตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบายหรือการดาเนินงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
“กลุ่มธุรกิจ” หมายความว่า กลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ ป ระกอบด้ ว ยผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต เป็ น บริ ษั ท แม่ แ ละมี บ ริ ษั ท อื่ น
เป็นบริษัทลูกบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และให้นับรวมถึงบริษัทลูก
ต่อไปทุกทอด หรือ
(๒) กลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต แต่มีผู้ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นบริษัทลูก โดยจะมีบริษัทลูกเพียงบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทเป็นบริษัทร่วมก็ได้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และให้นับรวมถึงบริษัทลูกต่อไปทุกทอด
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
“บริษทั แม่” หมายความว่า บริษัทที่มีอานาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่น
“อานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า อานาจในการควบคุมกิจการของบริษัทอื่น ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีหุ้นในบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(๒) มีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหนึ่ง
(๓) มีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้มีอานาจในการจัดการหรือกรรมการตั้งแต่
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในบริษัทหนึ่ง หรือ
(๔) มีอานาจควบคุมกิจการในลักษณะอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
กาหนด
การมีหุ้นในบริษัทหนึ่งตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อ ทางอ้ อ ม ให้ สั น นิ ษ ฐานไว้ ก่อ นว่า มี อานาจควบคุม กิจ การ เว้ น แต่จ ะพิ สู จ น์ไ ด้ว่า มิไ ด้มี อานาจ
ควบคุมกิจการ
“บริษัทลูก” หมายความว่า
(๑) บริษัทที่มีบริษัทอื่นเป็นบริษัทแม่ หรือ
(๒) บริษัทลูกของบริษัทตาม (๑) ต่อไปทุกทอด
“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทลูกที่มีบริษัทแม่ร่วมกัน
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สมรส
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(๒) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(๓) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอานาจในการจัดการ
(๔) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) มีอานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(๕) เป็ น บริ ษั ท ที่ บุ ค คลนั้ น หรื อ บุ ค คลตาม (๑) หรื อ (๒) มี อ านาจควบคุ ม การแต่ ง ตั้ ง
หรือถอดถอนกรรมการ
(๖) เป็นบริษัทลูกของบริษัทตาม (๓) หรือ (๔) หรือ (๕)
(๗) เป็นบริษัทร่วมของบริษัทตาม (๓) หรือ (๔) หรือ (๕)
(๘) เป็นตัวการ ตัวแทน หรือ
(๙) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ สัน นิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละสิบของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้นับรวมหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“ธุรกิจทางการเงินและระบบการชาระเงิน” หมายความว่า
(๑) ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๒) ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การกากับ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ ธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมาย
(๓) ธุรกิจระบบการชาระเงินภายใต้การกากับและธุรกิจบริการการชาระเงินภายใต้การกากับ
ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชาระเงิน
(๔) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
(๕) ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชาระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(๖) ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยประกั น ชี วิ ต และธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
(๗) ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกิจผู้ให้บริการ
ระบบคราวด์ฟันดิง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๘) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(๙) ธุรกิจทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
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(๑๐) ธุ ร กิ จ การแปลงสิน ทรั พ ย์ เ ป็นหลัก ทรัพ ย์ ต ามกฎหมายว่ าด้ว ยนิติบุ คคลเฉพาะกิ จเพื่อ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(๑๑) ธุรกิจอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
หมวด ๑
การจัดตั้งและการขออนุญาต
ข้อ ๓ ให้การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่
(๑) สถาบันการเงิน
(๒) ผู้ออกบัตรเครดิตให้แก่ผู้บริโภคเพื่อชาระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด อันเป็นธุรกิจ
ของตนเองกลุ่มธุรกิจของตนเอง หรือธุรกิจภายใต้ระบบแฟรนไชส์เดียวกัน
ในกรณีที่จานวนผู้บริโภคหรือปริมาณบัตรเครดิตหรือขอบเขตการใช้บัตรตามวรรคสองอาจมี
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยความเห็น ชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศกาหนดให้การออกบัตรดังกล่าวเป็นการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตที่ต้องขออนุญาตตามประกาศนี้ก็ได้ และให้ผู้ประกอบธุรกิจตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนดด าเนิ น การยื่ น ขออนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต ตามประกาศนี้ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
ข้อ ๔ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการอนุญาตดังกล่าวรัฐมนตรีจะกาหนดหลักเกณฑ์
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
การยื่นคาขออนุญาตให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และแบบที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด
เมื่อได้รับคาขออนุญาต และเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะเสนอความเห็ น ต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจบัต รเครดิต ให้แล้วเสร็จ ภายใน
หกสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาตและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฏข้อเท็จจริงที่อาจเชื่อได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ยื่นคาขอมีลักษณะหรือพฤติการณ์เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓
(๑๐) หรือข้อ ๑๓ (๑๑) หรือกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทแม่
ของผู้ยื่นคาขอมีลักษณะหรือพฤติการณ์เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
สามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาคาขออนุญาตได้อีกคราวละไม่เกินหกสิบวันทาการนับแต่วันที่ครบ
กาหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน สองครั้ง โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
รายงานการขยายระยะเวลาดังกล่าวให้รัฐมนตรีทราบด้วย
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ข้อ ๕ ในการยื่นคาขออนุญาต นิติบุคคลที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์
(๒) อยู่ระหว่างถูกระงับการดาเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือเคยถูกเพิกถอน
การอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการชาระเงิน
(๓) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานฟอกเงินหรือเคยต้องคาพิพากษาหรือ
คาสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรื อ เป็ น บุ ค คลที่ ถู ก ก าหนดให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ก ารกระท าอั นเป็ น การก่ อ การร้ า ยหรื อ การแพร่ ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพ
ทาลายล้างสูง
(๔) เคยเป็น ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการชาระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อ
ขึ้ น ทะเบีย นตามที่ กฎหมายกาหนด และมี พฤติก รรมอัน เป็นการกระท าอันไม่ เป็นธรรมหรือเอารัด
เอาเปรียบผู้บริโภค
ข้อ ๖ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วไม่ต่ากว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
และมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่าทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วในวันที่ยื่นคาขออนุญาต
หมวด ๒
เงื่อนไขในการดาเนินงาน
ข้อ ๗ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต ต้ อ งระบุ ร ายละเอี ย ดค่ า ธรรมเนี ย ม ดอกเบี้ ย
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเนื่องจากการใช้บริการบัตรเครดิต ให้ชัดเจนครบถ้วนในเอกสารชี้ชวน ใบสมัคร
สัญญา และเอกสารอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ข้อ ๘ ผู้ ป ระกอบธุรกิจ บัต รเครดิต ต้องรักษาข้ อมูล ของผู้ บริโ ภคไว้เ ป็นความลั บ เว้น แต่
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยโดยได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภค
(๒) การเปิดเผยตามหน้าที่ หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตนั้น
(๔) การจัดส่งข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
(๕) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
(๖) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
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ข้อ ๙ ห้ามผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกระทาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ลดทุน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
(๒) ย้ายที่ตั้งสานักงานใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(๓) โอนหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตไปเป็นหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือบัตรก่อน
หนี้อันเกิดจากการใช้บัตรเครดิต ที่ยังมิได้โอนไปเป็นหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดจะเอาดอกเบี้ยนั้น
ทบเข้ากับต้นเงินแล้วคิดดอกเบี้ยในจานวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นไม่ได้
(๔) หยุดหรือระงับการดาเนินกิจการเกี่ยวกับบัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ในการขออนุญาตตามความในข้อ ๙ (๑) หรือข้อ ๙ (๔) ของวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุญาตดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันทาการ
นับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
ข้อ ๑๐ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
และรวมถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิต
(๒) การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
(๓) ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต
อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง และพอสมควร
แก่เหตุจากผู้ถือบัตรได้ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในวรรคหนึ่งตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
(๔) การจัดการ การเก็บรักษา การเปิดเผยข้อมูล หรือการกระทาใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลการใช้
บัตรเครดิต ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้วย
(๕) การตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต รวมถึงระบบการให้บริการ
บัตรเครดิต
(๖) การบริห ารจัด การด้านการให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม การเรียกให้ชาระหนี้
และการติดตามทวงถามให้ชาระหนี้
(๗) การจาหน่ายและโอนหนี้
(๘) การปฏิบัติเมื่อมีการร้องเรียนหรือมีข้อโต้แย้งจากผู้บริโภค
(๙) การจัดทาบัญชีและรายงาน
(๑๐) การกาหนดนโยบาย แผนงาน และการประชาสัมพันธ์
(๑๑) การใช้บริการจากบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ
(๑๒) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด ของผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต
และกรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
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(๑๓) การย้ายสานักงานใหญ่ และการเปิด การย้ายและการปิดสานักงานสาขา ทั้งนี้ สานักงานสาขา
ให้หมายความถึงสานักงานสาขาตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
(๑๔) เรื่องอื่น ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าจาเป็นในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต
ข้อ ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจประกาศ
กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตถือปฏิบัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) การประกอบธุรกิจอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตนั้นดาเนินการได้
(๒) การทานิติกรรมหรือสัญญากับประชาชนหรือผู้บริโภค ในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ไม่ว่าจะเป็นในเนื้อหาสาระ วิธีการคานวณ
ผลประโยชน์ หรือแบบสัญญา
(๓) ข้อที่ต้องปฏิบัติหากนิติกรรมหรือสัญญาที่ทาขึ้นนั้นให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ฝ่ายเดียว
(๔) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจเปิดเผย
ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
บัต รเครดิต ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามประกาศนี้และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๓ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ต้องไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๒) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต ไม่ว่าจะมี
การรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม
(๓) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกในความผิด เกี่ยวกับการปลอมและ
การแปลงตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่ าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(๔) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานฟอกเงินหรือเคยต้องคาพิพากษาหรือ
คาสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรื อ เป็ น บุ ค คลที่ ถู ก ก าหนดให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ก ารกระท าอั นเป็ น การก่ อ การร้ า ยหรื อ การแพร่ ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพ
ทาลายล้างสูง
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(๕) เคยเป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินและระบบการชาระเงินในขณะทีถ่ ูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจหรือเพิกถอนการจดทะเบียน
ประกอบธุรกิจโดยผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือถูกเพิกถอน
การจดทะเบียน
(๖) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจ
ในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเคยถูกถอดถอน
จากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
หรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย เว้นแต่การถอดถอนนั้น ไม่เกี่ยวกับ
ความซื่อสัตย์สุจริตหรือทุจริตต่อหน้าที่
(๗) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต
ต่อหน้าที่
(๘) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ทางการเงินและระบบการชาระเงิน
(๙) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือหน่วยงานของรัฐทั้งใน
และต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกาลังถูกดาเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริต
เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด
(๑๐) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทาหรือเคยกระทาการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการฉ้อโกง
หรือฉ้อโกงประชาชน หรือเป็นการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่สุจริตหรือไม่เป็นธรรม
(๑๑) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทาหรือเคยกระทาการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิ
หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (Conflict of Interest) หรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง
การกระทาอันส่อไปในทางไม่สุจริต
(๑๒) เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
ข้อ ๑๔ บริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องมีกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มี
อ านาจในการจั ด การ ที่ ไ ม่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มเช่ น เดี ย วกั บ กรรมการหรื อ ผู้ มี อ านาจ
ในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอานาจ
ในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบัต รเครดิต หรือกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการ
จัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตแจ้งเป็นหนังสือ
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หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดในคู่มือประชาชน ให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทราบภายในสิบห้าวันทาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงชื่ อ นิติ บุค คล ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ บั ต รเครดิต แจ้ ง เป็นหนังสือ
หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดในคู่มือประชาชน ให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการก่อนเริ่มดาเนินการดังกล่าว และให้แจ้งผู้บริโภค
ทราบล่ ว งหน้ าไม่น้ อ ยกว่าเจ็ด วัน ทาการก่อนเริ่ม ดาเนิ นการดังกล่า วด้วย โดยอาจแจ้งเป็นหนังสือ
หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่ทาให้ผู้บริโภคทราบได้
ข้อ ๑๖ เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการดาเนินงานประการใด
ประการหนึ่ง
(๒) ฐานะการเงิ น หรื อ การด าเนิ นงานของผู้ ประกอบธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต อาจเป็ นเหตุ ให้ เกิ ด
ความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง
(๓) ผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(ข) เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจทางการเงินและ
ระบบการชาระเงิน
(ค) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานฟอกเงิน หรือเคยต้องคาพิพากษา
หรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หรื อ เป็ น บุ ค คลที่ ถู ก ก าหนดให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ก ารกระท าอั นเป็ น การก่ อ การร้ า ยหรื อ การแพร่ ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยและการแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพ
ทาลายล้างสูง หรือ
(ง) เคยเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการชาระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ
ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกาหนด และมีพฤติกรรมอันเป็นการกระทาอันไม่เป็นธรรมหรือเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค
(๔) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
หรื อ กรรมการ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ หรื อ ผู้ มี อ านาจในการจั ด การของบริ ษั ท แม่ ข องผู้ ป ระกอบธุ ร กิจ
บัตรเครดิต เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณี
ให้ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตนั้นแก้ไขการที่ฝ่าฝืน
ละเลย หรือแก้ไขฐานะการเงินหรือการดาเนินงานให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด และให้รายงาน
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ให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการและผลการดาเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า
สามสิบวันนับแต่วันสั่งการหรือทราบผลการดาเนินการ
หากผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมิได้ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนดตามวรรคหนึ่ง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตระงับการดาเนินงานทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และให้รายงาน
ให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการและผลการดาเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า
สามสิบวันนับแต่วันสั่งการหรือทราบผลการดาเนินการ ในการนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตปฏิบัติด้วยก็ได้
หากผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตยังคงฝ่าฝืนไม่ดาเนินการตามคาสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามความในวรรคสอง หรือเป็นกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมิอาจสั่งให้ดาเนินการตามความในวรรคสองได้
หรือไม่มีการออกบัตรเครดิตหรือธุรกรรมตามที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาสองปีติดต่อกัน รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทย อาจมีคาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตนั้น ในการนี้ รัฐมนตรีจะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขใด ๆ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตปฏิบัติด้วยก็ได้
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีความประสงค์จะเลิก ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจนั้นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยให้ยื่นคาขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
เมื่อได้รับคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีโ ดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกิน สามสิบวันทาการนับแต่วันที่ไ ด้รับคาขออนุญาต และเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง
ให้ รัฐมนตรีโ ดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาและอาจมีคาสั่งว่าจะควร
อนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจได้เมื่อใด ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการอย่างใด ทั้งนี้ ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามวรรคสอง เว้นแต่
มีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้รัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตทราบก่อนครบกาหนดดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีก
ไม่เกินสามสิบวันทาการนับแต่วันครบกาหนดเวลาดังกล่าว
ข้อ ๑๘ ให้ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่
๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ และประกาศนี้ รวมทั้ง ตรวจสอบการดาเนินงานของกิจการตามที่กาหนดไว้
ในประกาศนี้ และการดาเนินคดีสาหรับความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่
๒๖ มกราคม ๒๕๑๕

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๑๙ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องมาให้ถ้อยคาหรือแสดง
สมุดบัญชีเอกสารและหลักฐานอืน่ รวมถึงต้องจัดให้ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผู้มีอานาจในการจัดการ
พนั กงาน ลูกจ้าง หรือผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจบัต รเครดิต หรือบริษัทแม่ หรือกรรมการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต มาให้ถ้อยคา
หรือแสดงสมุดบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่น อันเกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต นั้ น
ตามความประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๐ ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอยู่แล้ว
ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเป็นผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคั บตามข้อ ๒๐ ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในประกาศนี้ หรือมีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการ หรือผู้มีอานาจในการจัด การของผู้ประกอบธุรกิจบัต รเครดิต หรือกรรมการ
หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งมีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กาหนดในประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตดังกล่าวดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตามข้อ ๒๐ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้มีอานาจ
ในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจในการ
จั ด การของบริ ษั ท แม่ ข องผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต ตามที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยก าหนด
ในคู่มือประชาชน ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๒๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3
สันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

