เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๕๖ ง

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิต เป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจ
บัต รเครดิต เป็ น ธุร กิจ ที่ค วบคุ มสัญ ญา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง แก้ไขเพิ่มเติ มโดยประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ สัญญาที่ผู้ประกอบธุร กิจทํากับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็น ภาษาไทยที่สามารถเห็น
และอ่านได้ชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตรโดยมีจํานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว
และจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสําคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย อัตราเบี้ยปรับ อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิต หรือข้อสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับ
บัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเป็นลายลักษณ์อักษร มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่า
สองมิลลิเมตรโดยมีจํานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว ดังนี้
(ก) แจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนมีผลใช้บังคับ
(ข) ในกรณีเร่ งด่ว นแจ้ง ทางจดหมายหรือประกาศทางหนัง สือพิ มพ์ร ายวัน ภาษาไทย
ที่แ พร่ หลายในประเทศล่ ว งหน้า เป็ น ระยะเวลาไม่น้ อยกว่ าเจ็ ด วั น ก่ อนมีผ ลใช้ บัง คับ และการแจ้ ง
โดยประกาศทางหนังสือพิมพ์นั้น ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรซ้ําอีกครั้งหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงตาม (๑) ที่เป็นประโยชน์หรือลดภาระแก่ผู้บริโภคซึ่งมีผลใช้บังคับได้ทัน ที
ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบภายในสามสิบวันหลังมีผลใช้บังคับ
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(๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุร กิจจะเรีย กเก็บดอกเบี้ย ค้างชําระ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนีย ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย ผู้ประกอบธุรกิจต้องคํานวณดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องรวมกันเป็นอัตราร้อยละต่อปีให้ผู้บริโภคทราบด้วย
(๓) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิยกเลิกสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด
หรือพักใช้บัตรเครดิตเป็นการชั่วคราว ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุเหตุในเรื่องนั้น ๆ ไว้เป็นการเฉพาะ
ด้วยตัวอักษรสีแดง หรือตัวดํา หรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป
(๔) ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาใช้บัตรเครดิตเมื่อใดก็ได้ และมีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียม
การใช้บริการตามส่วนของระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ
(๕) ผู้บริโภคมีสิทธิขอระงับการใช้บัตรเครดิตชั่วคราวทางโทรศัพท์หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่น
หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อถึงกันได้ทํานองเดียวกัน ณ ศูนย์บัตรเครดิตของผู้ประกอบธุรกิจได้ทุกกรณี
และผู้ประกอบธุรกิจจะระงับการให้บริการบัต รเครดิตของผู้บริโ ภคทัน ทีที่ได้รับแจ้งดังกล่าว ในการนี้
ผู้ประกอบธุร กิจจะกําหนดระยะเวลาก่อนระงับการให้บริการก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน ห้านาทีนับแต่เวลา
ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับแจ้ง
(๖) ในกรณีที่ผู้บริโภคแจ้งขอระงับการใช้บัตรเครดิตชั่วคราวตาม (๕) ผู้บริโภคไม่ต้องรับผิดชอบ
ในภาระหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแจ้ง หรือในกรณีที่กําหนดเวลาห้านาที เมื่อครบระยะเวลา เว้นแต่
ผู้ประกอบธุรกิจจะพิสูจน์ได้ว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําของผู้บริโภคเอง
(๗) การแจ้งให้ผู้บริโภคชําระเงินที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งใบแจ้งรายการ
ใช้บัตรให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อนวันถึงกําหนดชําระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน
(๘) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีข้อตกลงกับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ให้ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้า
หรือใช้บริการที่ผู้บริโภคเพียงแจ้งความประสงค์ขอชําระค่าสินค้าหรือค่าบริการ โดยการแจ้งหมายเลข
บัต รเครดิ ต ด้ว ยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ข ายสิน ค้าหรือผู้ให้บริ การทําการเรีย กเก็ บเงินจาก
ผู้ประกอบธุรกิจ ต้องมีข้อสัญญาดังต่อไปนี้
(ก) ถ้าผู้บริโภคทักท้วงว่าไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อสินค้าหรือไม่ได้เป็นผู้ขอรับบริการจากผู้ขายหรือ
ผู้ให้บริการดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้บริโภคทันที หรือในกรณีที่เรียกเก็บเงิน
ไปแล้วจะคืน เงิน ให้กับผู้บริโภคทัน ที เว้น แต่ผู้ประกอบธุร กิจจะพิสูจน์ได้ว่า ภาระหนี้ที่เกิด ขึ้น เป็น
การกระทําของผู้บริโภคเองและใช้สิทธิเรียกคืนจากผู้บริโภคในภายหลัง
(ข) ไม่เป็น การตัด สิท ธิข องผู้บริโภคที่จ ะขอยกเลิก การซื้อสิน ค้ าหรือรับบริ การภายใน
ระยะเวลาสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหรือขอรับบริการ หรือภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับตั้งแต่
วันถึงกําหนดการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ในกรณีที่มีการกําหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือบริการ
เป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าผู้บริโภคพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับสินค้าหรือไม่ได้รับบริการ หรือได้รับแต่ไม่ตรงตาม
กําหนดเวลา หรือได้รับแล้วแต่ไม่ครบถ้ว น หรือชํารุด บกพร่อง หรือไม่ถูกต้องตรงตามวัต ถุประสงค์
โดยผู้ประกอบธุรกิจจะระงับการเรียกเก็บเงินจากผู้บริโภค หรือในกรณีที่เรีย กเก็บเงินไปแล้ว ถ้าเป็น
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การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการภายในประเทศจะคืนเงินให้กับผู้บริโภคภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับตั้งแต่
วันที่ผู้บริโภคแจ้ง ถ้าเป็นการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ จะคืนเงินให้กับผู้บริโภคภายใน
ระยะเวลาหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริโภคแจ้ง
(๙) ในกรณีมีการใช้บัต รเครดิต หรือบัต รเดบิต ที่ผู้บริโภคแจ้งความประสงค์ข อรับใบแจ้ง
รายการใช้บัตร ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งรายการใช้บัตรให้ผู้บริโภคทราบ และกําหนดระยะเวลา
ให้ผู้บริโภคทักท้วง ดังนี้
(ก) ภายในสิบวันทําการเป็นอย่างน้อยนับแต่วันที่ผู้บริโภคได้รับใบแจ้งรายการใช้บัตรจาก
ผู้ประกอบธุร กิจ ในการพิจารณาวันครบกําหนดดังกล่าวให้ผู้ประกอบธุร กิจเป็นผู้ทําหน้าที่นําสืบวัน
เวลา ที่นําส่งใบแจ้งรายการใช้บัตรให้แก่ผู้ขนส่งและการทํางานของผู้ขนส่ง
(ข) ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้บริโภคในภายหลัง ถ้าผู้บริโภคสามารถพิสูจน์ได้ว่าค่าใช้จ่าย
ในใบแจ้ ง รายการใช้ บั ต รบางรายการไม่ ถู ก ต้ อ ง และไม่ ไ ด้ เ ป็ น ความผิ ด หรื อ ความชํ า รุ ด บกพร่ อ ง
ของผู้บริโ ภค แต่ผู้บริโ ภคจะต้องทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคได้รับ
ใบแจ้งรายการใช้บัตรจากผู้ประกอบธุรกิจ
(๑๐) ในกรณีที่ผู้บริโภคได้แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรขอรับใบแจ้งรายการใช้บัตร
ในรูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ผู้บริโภคมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลง
การขอรับใบแจ้ง รายการใช้บัต รในรู ปแบบดั งกล่าวได้ โดยผู้บ ริโ ภคต้ องแจ้ งเป็ น ลายลักษณ์อั กษร
ให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓ บรรดาสัญญาบัตรเครดิตที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ทํากับผู้บริโภคตามประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับคงใช้ได้ต่อไป
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สําเรียง เมฆเกรียงไกร
ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา

