
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราง 
พระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 
 
 

เพ่ือเปนขอมูลสําหรับประกอบการพิจารณาของวุฒิสภา  
 
                         

                                                                                   อ.พ. ๖/๒๕๖๕ 



ค ำน ำ 
 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและ

น าเสนอข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓  
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในราชการวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ 
ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้น ส าหรับเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 
 
 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

กุมภำพันธ์  ๒๕๖๕ 
 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

จัดท ำโดย 
 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒสิภา 

 นายทศพร  แย้มวงษ ์ รองเลขาธิการวุฒสิภา 
 นายบุญสงค์  ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๑ 
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ผลิตโดย 
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          ท่ำนสมำชิกวุฒิสภำ และผู้สนใจที่มีควำมประสงค์หรือต้องกำรที่จะศึกษำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
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สารบัญ 
 

หนา 
 

สวนท่ี ๑ สาระสาํคัญ บทวเิคราะห และตารางเปรียบเทียบ 
รางพระราชบัญญัตกิารประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 (สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว)  

 ๑. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ....  ๑ 

๒. บทวิเคราะหรางพระราชบัญญตัิการประกอบธรุกิจขอมูลเครดติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ....  ๔ 

๓. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัตกิารประกอบธุรกจิขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕   
(เฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับทีม่ีการแกไข) กับ รางพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจ 
ขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว)  ................... ๑๘   

 

สวนท่ี ๒ ขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
   รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   (สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

• การดําเนนิการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  ......................  - ๑ - 

• บทวิเคราะหขอดแีละขอสังเกตของ 
รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  .........................  - ๔ - 

• ขอมูลเครดิต  ................................................................................................................  - ๘ - 

• P2P Lending (peer- to-peer lending)  
สินเชื่อออนไลนระหวางบุคคลรูปแบบใหม  ...............................................................  - ๑๒ - 

• การระดมทุนแบบ Crowdfunding  ..........................................................................  - ๑๔ - 

• การเปรียบเทียบระหวางการลงทุนในรูปแบบ Crowdfunding  
กับ P2P Lending ในประเทศไทย  ..........................................................................  - ๑๖ - 

• บทความเกี่ยวกบัผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลาง 
ในการจัดหาสินเชือ่กับการประกอบธรุกิจขอมลูเครดติ  ............................................  - ๑๗ - 

ภาคผนวก 

• หนังสือสภาผูแทนราษฎร  
ดวนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๗๔ ลงวันที ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา  ..........................................................................................  (๑)  

• รางพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแลว)  ...........................................................................  (๓) 

• บันทึกวิเคราะหสรปุสาระสําคัญของ 
รางพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  ........................  (๙) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๑ 
สาระสําคัญ บทวิเคราะห และตารางเปรียบเทยีบ 

รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 



๑ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

สาระสําคัญ 

ของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี  

เปนผูเสนอ ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปท่ี ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง) 

วันพุธท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และครั้งท่ี ๑๘ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง) วันพุธท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔  

ท่ีประชุมไดพิจารณาและลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญตัดิังกลาว และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้น

คณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวจึงไดเสนอตอสภาผูแทนราษฎร 

ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง) 

วันพุธท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สอง แลวลงมติในวาระท่ีสามเห็นชอบดวย

กับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้  และให เสนอตอวุฒิสภาเ พ่ือพิจารณาตอไปตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย 

รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการ

และเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังตอไปนี้ 

(๑) แกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “ขอมูลเครดิต” และบทนิยามคําวา “สมาชิก” และ 

เพ่ิมบทนิยามคําวา “ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ” (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 

(๒) แกไขเพ่ิมเติมวิธีการและขอหามในการเปดเผยขอมูลแกสมาชิกหรือผูใชบริการ  

(แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๐ วรรคส่ี และมาตรา ๒๔) 

(๓) กําหนดหนาท่ีของผูใชบริการในการใชขอมูลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดตามมาตรา ๒๔/๒ 

(แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๒) 

(๔) เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ  

(เพ่ิมหมวด ๓/๑ บทบัญญัติเพ่ิมเติมสําหรับสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ

มาตรา ๒๔/๑ มาตรา ๒๔/๒ มาตรา ๒๔/๓ และมาตรา ๒๔/๔ และแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕ (๖)) 

(๕) แกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษใหสอดคลองกับการเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาชิกประเภท

ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๗) 



๒ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

เหตุผล 

โดยท่ีปจจุบันมีผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อดวยการใหบริการระบบ 

หรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสใหบุคคลท่ัวไปเสนอขอมูลเพ่ือขอรับสินเชื่อ และพิจารณาใหสินเชื่อ 

ผานระบบหรือเครือขายของตนเพ่ือเปนทางเลือกเพ่ิมเติมจากการย่ืนขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยตรง 

สมควรกําหนดใหบริษัทขอมูลเครดิตสามารถรับผูประกอบธรุกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อดังกลาว

เปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิตได เพ่ือใหสามารถนําสงขอมูลของผูใชบริการขอรับสินเชื่อผานระบบ

หรือเครือขายการใหบริการของตนใหแกบริษัทขอมูลเครดิต อันจะเปนการสงเสริมใหระบบการใหสินเชื่อ 

มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีเน้ือหา 

รวมจํานวน ๑๓ มาตรา สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

๑) แกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “ขอมูลเครดิต” หมายความวา ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 

ที่ขอสินเชื่อกับสมาชิกประเภทสถาบันการเงินหรือขอสินเชื่อผานสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจ 

เปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ และบทนิยามคําวา “สมาชิก” หมายความวา สถาบันการเงินหรือ 

ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อที่บริษัทขอมูลเครดิตรับเขาเปนสมาชิก 

๒) เพ่ิมนิยามคําวา “ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ” หมายความวา  

นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจในทางการคาปกติเปนตัวกลางในการใหบริการระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการกอใหเกิดสินเชื่อ โดยมิไดประกอบกิจการเปนผูใหสินเชื่อเอง ทั้งนี้  

ตามประเภทธุรกิจตัวกลางในการใหบริการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

๓) เพ่ิมบทบัญญัติหมวด ๓/๑ เปนบทบัญญัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหนาท่ีของบริษัทขอมูลเครดิต

และสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ ไดแก บทบัญญัติเกี่ยวกับ 

การเปดเผยหรือการใหขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิตใหแกสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลาง

ในการจัดหาสินเชื่อ และขอหามในการเปดเผยขอมูลเครดิตของลูกคา แนวทางการจัดทําแบบจําลอง

ดานเครดิตเพ่ือใหสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อสามารถวิเคราะห

สินเชื่อแทนผูท่ีจะใหสินเชื่อและบริหารความเส่ียงในกิจการของผูท่ีจะใหสินเชื่อได และแนวทาง 

การดําเนินการในกรณีสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อปฏิเสธ 

การใหบริการหรือการดําเนินการอื่นใดท่ีกอใหเกิดการขึ้นคาบริการแกลูกคา 

 



๓ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

๔) แกไขเ พ่ิมเติมหนา ท่ีและขอหามในการเปดเผยขอมูลลูกคาเ พ่ือใหแนวปฏิบัต ิ

ของสมาชิกทุกประเภทเปนไปในทางเดยีวกัน แกไขเพ่ิมเติมสิทธิของเจาของขอมูลในการที่จะไดรับทราบ

เหตุแหงการปฏิเสธคําขอสินเชื่อหรือบริการในกรณีท่ีใชขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิตมาเปนเหต ุ

ในการปฏิเสธเพ่ือใหครอบคลุมถึงสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ  

แกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของกับการรายงานการสงขอมูลการเปดเผยหรือการใหขอมูล 

แกขอมูลเครดิต การจัดทําและการใชแบบจําลองดานเครดิต การปฏิเสธการใหบริการเพ่ือรองรับสมาชกิ

ประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อใหเหมือนกับสมาชิกประเภทสถาบันการเงิน  

นอกจากนี้ รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน การสราง 

โอกาสการเขาถึงบริการทางการเงิน การสรางโอกาสเขาถึงขอมูล และแผนปฏิรูปในเรื่องเศรษฐกิจ  

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทําใหผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อสามารถเปนสมาชิก 

ของบริษัทขอมูลเครดิต ผูขอสินเชื่อโดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs และผูประกอบการ Start-up ไดรับ

สินเชื่อโดยผานผูประกอบธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อได และมีชองทางในการเขาถึงแหลงเงินทุนอื่น 

นอกจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบธุรกิจ SMEs หรือผูประกอบการ 

Start-up ดวยตนทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมจะทําใหการประกอบธุรกิจมีการเติบโตอยางเขมแข็ง 

และย่ังยืน สงผลทําใหมีการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศตอไป 

 

___________________ 



๔ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

บทวิเคราะห 

รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

 

๑. เหตุผลท่ีจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี  

โดยท่ีปจจุบันมีผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อดวยการใหบริการระบบ 

หรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสใหบุคคลท่ัวไปเสนอขอมูลเพ่ือขอรับสินเชื่อ และพิจารณาใหสินเชื่อ 

ผานระบบหรือเครือขายของตนเพ่ือเปนทางเลือกเพ่ิมเติมจากการย่ืนขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยตรง 

สมควรกําหนดใหบรษัิทขอมลูเครดิตสามารถรับผูประกอบธรุกจิเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อดังกลาว

เปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิตได เพ่ือใหสามารถนําสงขอมูลของผูใชบริการขอรับสินเชื่อผานระบบ

หรือเครือขายการใหบริการของตนใหแกบริษัทขอมูลเครดิต อันจะเปนการสงเสริมใหระบบการใหสินเชื่อ 

มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒. ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีหน่ึงและวาระท่ีสอง  

๒.๑. วาระท่ีหน่ึง ขั้นรับหลักการ0

๒ 

๒.๑.๑ การเสนอรางพระราชบัญญัติ 

รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เสนอโดย 

คณะรัฐมนตรี ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และไดเขาสูการพิจารณา

ของท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง) วันพุธที่  

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒.๑.๒ สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ 

๑) แกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคาํวา “ขอมูลเครดิต” หมายความวา ขอเท็จจริงเกี่ยวกบั

ลูกคาท่ีขอสินเชื่อกับสมาชิกประเภทสถาบันการเงินหรือขอสินเชื่อผานสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจ 

เปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ และบทนิยามคําวา “สมาชิก” หมายความวา สถาบันการเงินหรือ 

ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อที่บริษัทขอมูลเครดิตรับเขาเปนสมาชิก 

                                        
๒ สามารถสืบคนเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระท่ีหน่ึง  

ข้ันรับหลักการ ไดจากเว็บไซต E-Library หองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนขอมูลผาน QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๕ ในหนาท่ี ๑๐ 
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รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

๒) เพ่ิมนิยามคําวา “ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ” หมายความวา 

นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจในทางการคาปกติเปนตัวกลางในการใหบริการระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส

เพ่ืออํานวยความสะดวกในการกอให เกิดสินเชื่อ โดยมิ ไดประกอบกิจการเปนผู ให สินเชื่ อเอง  

ท้ังนี ้ตามประเภทธุรกิจตัวกลางในการใหบริการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

๓) เพ่ิมบทบัญญัติหมวด ๓/๑ เปนบทบัญญัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหนาท่ีของบริษัท

ขอมูลเครดิตและสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ ไดแก บทบัญญัติ

เกี่ยวกับการเปดเผยหรือการใหขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิตใหแกสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปน

ตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ และขอหามในการเปดเผยขอมูลเครดิตของลูกคา แนวทางการจัดทํา

แบบจําลองดานเครดิตเพ่ือใหสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อสามารถ

วิเคราะหสินเชื่อแทนผูที่จะใหสินเชื่อและบริหารความเส่ียงในกิจการของผูที่จะใหสินเชื่อได และ

แนวทางการดําเนินการในกรณีสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อปฏิเสธ 

การใหบริการหรือการดําเนินการอื่นใดท่ีกอใหเกิดการขึ้นคาบริการแกลูกคา 

๔) แกไขเพ่ิมเติมหนาท่ีและขอหามในการเปดเผยขอมูลลูกคาเพ่ือใหแนวปฏิบัติ 

ของสมาชิกทุกประเภทเปนไปในทางเดียวกัน แกไขเพ่ิมเติมสิทธขิองเจาของขอมูลในการท่ีจะไดรับทราบ

เหตุแหงการปฏิเสธคําขอสินเชื่อหรือบริการในกรณีท่ีใชขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิตมาเปนเหตุ 

ในการปฏิเสธเพ่ือใหครอบคลุมถึงสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ  

แกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษท่ีเกี่ยวของกับการรายงานการสงขอมูลการเปดเผยหรือการใหขอมูล 

แกขอมูลเครดิต การจัดทําและการใชแบบจําลองดานเครดิต การปฏิเสธการใหบริการเพ่ือรองรับสมาชิก

ประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อใหเหมือนกับสมาชิกประเภทสถาบันการเงิน  

นอกจากนี้ รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน การสราง 

โอกาสการเขาถึงบริการทางการเงิน การสรางโอกาสเขาถึงขอมูล และแผนปฏิรูปในเรื่องเศรษฐกิจ  

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้จะทําใหผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อสามารถเปนสมาชิก 

ของบริษัทขอมูลเครดิต ผูขอสินเชื่อโดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs และผูประกอบการ Start-up ไดรับ

สินเชื่อโดยผานผูประกอบธุรกิจตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อได และมีชองทางในการเขาถึงแหลงเงินทุนอื่น 

นอกจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ การเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบธุรกิจ SMEs หรือผูประกอบการ 

Start-up ดวยตนทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมจะทําใหการประกอบธุรกิจมีการเติบโตอยางเขมแข็ง 

และย่ังยืนสงผลทําใหมีการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศตอไป 

 



๖ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

๒.๑.๓ ความเปนมาและเหตุผลความจําเปนของรางพระราชบัญญัติ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดแถลงถึงความเปนมาและ 

เหตุผลความจําเปนของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สรุปได ดังนี้ 

เนื่องจากปจจุบันไดมีการประกอบธรุกจิในลักษณะท่ีเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ

ระหวางผูใหกูยืมหรือผูลงทุนกับผูตองการเงินทุนทั้งในรูปแบบสินเชื่อออนไลนระหวางบุคคลรูปแบบใหม 

เปนการใหสินเชื่อผานผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อท่ีมิใชเปนผูใหสินเชื่อโดยตรง

ไดแก การใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน ที่เรียกวา Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) (กํากับดูแล

โดยธนาคารแหงประเทศไทย) และการระดมทุนเพ่ือธุรกิจ SMEs๓ ที่เรียกวา Debt Crowdfunding๔ 

(กํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)) เพ่ิมมากขึ้น  

แตเนื่องจากเดิมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม  

มิไดกําหนดใหบริษัทขอมูลเครดิตสามารถรับผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อดังกลาว

เปนสมาชิกของบรษัิทขอมูลเครดติได ซึ่งตางจากกรณีการใหสินเชื่อที่ผานสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิต

ดังเชนสถาบันการเงินท่ีบริษัทขอมูลเครดิตรับเขาเปนสมาชิกสามารถใชขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาท่ีขอ

สินเชื่อกับสมาชิกประเภทสถาบันการเงินได จึงทําใหการใหสินเชื่อผานผูประกอบธุรกิจท่ีเปนตัวกลาง

ดังกลาวขาดขอมูลเครดิตของผูที่ขอสินเชื่อเพ่ือประกอบการพิจารณาในการใหสินเชื่อของผูใหสินเชื่อ  

จึงจําเปนตองกําหนดใหบริษัทขอมูลเครดิตสามารถรับผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ

เปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิตเพ่ือใหผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางดังกลาวสามารถใชขอมูลเครดิต

ของผูที่ขอสินเชื่อกับสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อได ทั้งนี้ เพ่ือรองรับ

ธุรกรรมการเงินท่ีเกิดขึ้นใหม (Financial Technology) ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว และสนับสนุน

ใหผูประกอบการ SMEs และผูประกอบการ Start-up 3

๕ สามารถเขาถึงแหลงเงินกูไดมากขึ้น ลดการกูยืม

เงินนอกระบบ และยังเปนการเพ่ิมปริมาณขอมูลทางการเงินท่ีเกิดจากการใชบริการผานผูประกอบธุรกิจ

ตัวกลางท่ีเกี่ยวกับการให สินเชื่ออยูในระบบขอมูลเครดิตในฐานขอมูลเครดิตของประเทศใหมี 

ความครบถวนมากย่ิงขึน้ ดังนั้น จึงไดเสนอใหมีการแกไขกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต

ใหผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อสามารถเปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิตได 

                                        
๓ SMEs (Small and Medium Enterprises) คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. 
๔ Debt Crowdfunding คือ การระดมทุนจากบุคคลท่ัวไป เปนการยืมเงินจากหลาย ๆ คนในจํานวนเงินท่ีไมมาก

มารวมกันเปนเงินทุนกอนใหญ เพ่ือใหสามารถสนับสนุนกิจกรรม โครงการหรือธุรกิจตาง ๆ ได โดยจะใหผลตอบแทนหรือไม
ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของโครงการน้ัน ๆ เหมาะสําหรับธุรกิจท่ีไมสามารถเขาถึงกลุมทุนขนาดใหญได. 

๕ Star-tup คือ ธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหมโดยใชความคิดใหม ๆ ในการเริ่มตนเปนสําคัญ เพ่ือรองรับธุรกิจดานไอที และรวมถึง

การทําธุรกิจใหเติบโตข้ึนแบบกาวกระโดด. 



๗ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

๒.๑.๔ การอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ภายหลังจากท่ี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดแถลงถึง

ความเปนมาและเหตุผลความจําเปนของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... ตอท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรแลว มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

พรอมทั้งไดตั้งขอซักถามและขอสังเกตเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สรุปสาระสําคัญได ดังนี ้

๑) การจัดตั้งศูนยขอมูลเครดิตมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีแหลงขอมูลกลางสําหรับ

แลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับลูกคาของธนาคารพาณิชยเพ่ือลดความเส่ียงในการใหสินเชื่อและปองกัน 

ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับธนาคารพาณิชย ปจจุบันคือ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (เครดิตบูโร) 

ทําหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมขอมูลสินเชื่อจากสถาบันการเงินท่ีเปนสมาชิกท้ังธนาคารพาณิชยและนิติบุคคล 

ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ (Non-Bank) ใหบริการขอมูลเครดิตทั้งดานขอมูลเครดิตบุคคลธรรมดา 

และขอมูลเครดิตเชิงพาณิชย เพ่ือเปนแหลงขอมูลใหสถาบันการเงินตาง ๆ ไดใชประกอบการวิเคราะห

สินเชื่อ แมวาพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ จะเปนประโยชนตอผูใหสินเชื่อ

โดยตรง คือ ทําให ผูใหสินเชื่อมีความเชื่อมั่นในการใหสินเชื่อ ลดคาใชจายในการวิเคราะหสินเชื่อ 

ประหยัดเวลาในการหาขอมูล ทําใหผูใหสินเชื่อสามารถพิจารณาสินเชื่อไดสะดวกและคลองตัวขึ้น  

สงผลทําใหมีหนี้ เสียนอยลง ลดภาระการสํารองหนี้ เสีย และทําใหธุรกิจการเงินมีความมั่นคงและ 

มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นก็ตาม แตก็เห็นวา ประชาชนไมไดรับประโยชนจากบริษัท ขอมูลเครดติแหงชาติ จํากัด 

(เครดิตบูโร) ทั้ง ๆ ที่ประชาชนเปนผูที่เสียดอกเบี้ยใหแกสถาบันการเงิน ทําใหสถาบันการเงินไดรับ 

ผลกําไรอันสงผลใหระบบการเงินของประเทศมีความมั่นคงก็ตาม ดังนั้น หากจะกําหนดใหมีบริษัทท่ีไดรับ 

การอนุญาตใหประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตก็ควรจะกําหนดใหมีการควบคุมดูแลใหการประกอบธุรกิจ 

อยูในวงจํากัด และควรกําหนดใหการประกอบธุรกิจเอื้อประโยชนแกประชาชนหรือคืนกําไรใหสังคม 

๒) รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไมมีบทบัญญัติยกเลิกการผูกขาดการประกอบธุรกิจ

ขอมูลเครดิต เพราะปจจุบันยังมีเพียงบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวท่ีสามารถทําธุรกิจประกอบขอมูล

เครดิต ได  ทํ าให  Credit Score๖ ถูกผูกขาดไว ท่ี เดี ยว ส งผลให  Credit score ไม เกิดการแข งขัน  

ขาดความนาเชื่อถือ และไมเปนท่ียอมรับของระบบการเงิน ดังนั้น หากมีการยกเลิกการผูกขาด 

การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต โดยไมใหมีการผูกขาดการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตไวเพียงรายเดียว

                                        
๖ Credit Score (คะแนนเครดิต) หรือ Credit Scoring คือ ตัวช้ีวัดความนาจะเปนในการชําระคืนหน้ี โดยใชวิธีการ

ทางสถิติในการประมวลผลขอมูลโดยบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด กลาวคือ เปนเครื่องหมายหรือตัวเลขท่ีเปนผลรวม
จากการประเมินทางสถิติของลูกคารายใดรายหน่ึงวา มีโอกาสท่ีจะไมผิดนัดชําระหน้ีท่ีกอไว อันเปนผลมาจากประวัติการกอหน้ี 
และการชําระหน้ีของตนเองในอดีตท่ีผานมา. 



๘ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

จะทําใหเกิดการแขงขันและเกิดการพัฒนา CREDIT SCORING MODEL (เครื่องมือในการประเมิน

คุณภาพสินเชื่อ) ซึ่งจะเปนประโยชนแกประชาชนและระบบการเงินของประเทศ 

๓) รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มี เจตนารมณ เพ่ือกําหนดใหมีการให สินเชื่อผาน 

ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ ท่ีเรียกวา Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) 

กลาวคือ ผูท่ีขอสินเชื่อสามารถขอสินเชื่อกับผูท่ีตองการจะใหสินเชื่อไดโดยตรง ซึ่งจะทําใหผูขอสินเชื่อ

เสียดอกเบี้ยเงินกูท่ีถูกลง สามารถขอสินเชื่อไดมากขึ้น และสะดวกขึ้น ในขณะเดียวกันผูใหสินเชื่อ 

จะไดรับผลตอบแทนการลงทุนท่ีมากกวาการลงทุนในธนาคารพาณิชย รวมท้ังเปนการเพ่ิมโอกาสและ

ทางเลือกใหแกผูบริโภค และยังทําใหเกิดการแขงขันในระบบการเงินของประเทศ โดยตองกําหนดให 

ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อสามารถใชขอมูลเครดิตของผูที่ขอสินเชื่อกับสมาชิก

ประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อในการวิเคราะหสินเชื่อแทนผูที่จะใหสินเชื่อ 

และการบริหารความเส่ียงในกิจการของผูท่ีจะใหสินเชื่อได ท้ังนี้ เพ่ือเปนขอมูลในพิจารณาใหสินเชื่อ  

แตเห็นวา บทบัญญัติตามมาตรา ๒๔/๑ ในรางมาตรา ๙ ยังมิไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลาง

ในการจัดหาสินเชื่อสามารถเปดเผยหรือใหขอมูลเครดิตของผูที่ขอสินเชื่อใหกับผูท่ีจะใหสินเชื่อได ทําให 

ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อไมสามารถใชขอมูลเครดิตของผูที่ขอสินเชื่อในการวิเคราะห

สินเชื่อแทนผูที่จะใหสินเชื่อ หรือผูที่ใหสินเชื่อไมสามารถวิเคราะหสินเชื่อและการบริหารความเส่ียง 

ในกิจการของผูท่ีจะใหสินเชื่อได แตหากมีบทบัญญัติกําหนดผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหา

สินเชื่อสามารถเปดเผยหรือใหขอมูลเครดิตของผูที่ขอสินเชื่อใหกับผูท่ีจะใหสินเชื่อได จะกําหนด

บทบัญญัติในเรื่องดังกลาวไวที่ใด และอยางไร 

๔) รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ควรมีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการเขาถึงขอมูลเครดิต 

ของเจาของขอมูลไดโดยสะดวก โดยไมมีคาใชจาย เพราะขอมูลเครดิตเปนขอมูลของประชาชนผูเปนเจาของ

ขอมูลนั้นเอง และในอนาคตควรมีจะชองทางในการเชื่อมโยงขอมูลกับ Digital ID (ระบบการพิสูจนและ

ยืนยันตัวบุคคลภาครัฐ) ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใหเจาของขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลเครดิตของตนเองได 

สวนประเด็นทางกฎหมายที่เปนปญหาและอุปสรรคอื่นท่ีเกี่ยวกับการรองรับธุรกรรมการเงินท่ีเกิดขึ้นใหม 

(Financial Technology) และธุรกิจ Start-up นั้น ควรพิจารณาใหรอบคอบในขั้นการพิจารณาของ

คณะกรรมาธกิารตอไป  

 

 

 

 



๙ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
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๒.๑.๕ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง ไดตอบชี้แจง ดังน้ี 

๑) ขอดีของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งนับวาเปนประโยชนแกประชาชน คือ การเพ่ิม

ชองทางในการจัดหาสินเชื่อระหวางผูใหกูยืมหรือผูลงทุนกับผูตองการเงินทุนท้ังในรูปแบบท่ีมิใชเปนผูให

สินเชื่อโดยตรงเหมือนเชนการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน ทําใหมีชองทางในการเขาถึงแหลงเงินทุน

มากขึ้นนอกจากการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งปจจุบันเปนท่ีนิยมกันอยางมากในตางประเทศ 

สําหรับบทบัญญัติของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะครอบคลุมถึงเรื่องการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน 

ที่เรียกวา Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) และการระดมทุน ที่เรียกวา Debt Crowdfunding 

๒) ปญหาระบบการเงินที่มีตนทุนในการกูยืมเงินที่ยังสูงอยูจนทําใหเปนภาระและเกิด

ปญหาหนี้สินแกประชาชน จะขอรับเรื่องดงักลาวนี้ไปพิจารณาเพ่ิมเตมิในขัน้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

๓) กรณี ท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเห็นวา บทบัญญัติตามมาตรา ๒๔/๑  

ในรางมาตรา ๙ ยังมิไดกําหนดใหผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อสามารถใชขอมูล

เครดิตของผูที่ขอสินเชื่อในการวิเคราะหสินเชื่อแทนผูที่จะใหสินเชื่อ และการบริหารความเส่ียงในกิจการ

ของผูท่ีจะใหสินเชื่อไดนั้น ขอชี้แจงวา รายละเอียดเกี่ยวกับการเปดเผยหรือใหขอมูลแกสมาชิกประเภท 

ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อท่ีประสงคจะใชขอมูลเพ่ือประโยชนในการวิเคราะห

สินเชื่อแทนผูท่ีจะใหสินเชื่อ จะเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุมครองขอมูล

เครดิตประกาศกําหนด ท้ังนี้ ทางกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดจัดทํารายละเอียดในเรื่องดังกลาวนี้ไวแลว และจะไป

กําหนดไวในกฎกระทรวง หรือระเบียบ ภายหลังท่ีรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดประกาศใชบังคับเปน

กฎหมายแลว 

๔) สําหรับประเด็นเกี่ยวกับสิทธิการเขาถึงขอมูลเครดิตของประชาชนนั้น ประชาชน 

ผูเปนเจาของขอมูลเครดิตมีสิทธิเขาถึงขอมูลเครดิตของตนเองได แตในบทบัญญัติของกฎหมาย 

อาจมิไดมีการกําหนดไวอยางชัดเจน ดังนั้น จึงขอรับประเด็นดังกลาวไปแกไขเพ่ิมเติมในขั้นการพิจารณา

ของคณะกรรมาธิการ 

๒.๑.๖ ผลการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีหน่ึง ขั้นรับหลักการ 

มติ  ที่ ป ระชุ มสภาผู แทนราษฎรได ลงมติ ใน วาระที่ หนึ่ งรับห ลักการแห ง 

รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๒๗๑ เสียง  

ไมรับหลักการ (ไมมี) งดออกเสียง (ไมมี) และไมลงคะแนนเสียง ๕ เสียง และมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญ จํานวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระท่ีสองขั้นคณะกรรมาธิการ มีกําหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน 



๑๐ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

๑. รางพระราชบญัญตัิการประกอบธรุกิจขอมูลเครดติ (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. .... (คณะรฐัมนตรี เปนผูเสนอ)  

https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/581258 

 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร 

ชุดท่ี ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง)  

วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/581234 

 

๓. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร  

ชุดที่ ๒๕ ปท่ี ๓ ครั้งท่ี ๙ (สมัยสามัญประจําปครั้งทีห่นึง่)  

วันพุธที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r

eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=9996&mid=4328 

 

 

 

 

 

๔. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร  

ชุดที่ ๒๕ ปท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑๘ (สมัยสามัญประจําปครั้งทีห่นึ่ง)  

วันพุธที ่๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_re

port/main_warehouse_dll_x.php?aid=10035&mid=4339 

 

๕. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘  

(สมัยสามัญประจําปครั้งทีห่นึ่ง) วันพุธที่ ๘ กนัยายน ๒๕๖๔ 

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/m

ain_warehouse_dll_x.php?aid=10027&mid=4339 

 

 



๑๑ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

๒.๒ วาระท่ีสอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา5

๗ 

ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปที่  ๓ ครั้งที่  ๒๕ (สมัยสามัญประจําป 

ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ในวาระที่สอง เรียงลําดับมาตรา เริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ แลวพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา

จนจบราง โดยมีการพิจารณาและอภิปรายตามลําดับมาตรา ดงันี้ 

๒.๒.๑ รางมาตรา ๔ เพ่ิมบทนิยามในมาตรา ๓ “ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหา

สินเชื่อ” 

- ไมมีการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

มติ  ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

๒.๒.๒ รางมาตรา ๖ แกไขมาตรา ๒๐ วรรคสี ่

- ไมมีการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

มติ  ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

๒.๒.๓ รางมาตรา ๗ แกไขมาตรา ๒๒ 

- ไมมีการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

มติ  ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

๒.๒.๔ รางมาตรา ๘ แกไขมาตรา ๒๔ 

- ไมมีการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

มติ  ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

๒.๒.๕ รางมาตรา ๙ เพ่ิมหมวด ๓/๑ มาตรา ๒๔/๑ มาตรา ๒๔/๒ มาตรา ๒๔/๓ 

และมาตรา ๒๔/๔ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอภิปรายแสดงความคิดเหน็ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

กรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพ่ิมบทบัญญัติมาตรา ๒๔/๑/๑ ท่ีบัญญัติวา “สมาชิก

ประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่ออาจเปดเผยขอมูลของลูกคาผูขอสินเชื่อที่ไดรับ

จากบริษัทขอมูลเครดิตตามมาตรา ๒๔/๑ ใหแกผูที่จะใหสินเชื่อได โดยเปดเผยไดเทาท่ีจําเปน 

                                        
 ๗ สามารถสืบคนเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ บันทึกการประชุมสภา

ผูแทนราษฎร และบันทึกออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีสอง ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา  
ไดจากเว็บไซต E-Library หองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร https://library2.parliament.go.th/ 
library/home.html หรือสแกนขอมูลผาน QR CODE  หมายเลข ๖ ถึง ๘ ในหนาท่ี ๑๔ 



๑๒ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

เพ่ือประโยชนในการใหสินเชื่อและตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด” นั้น เห็นวา เปนการกําหนดหลักการท่ีขยายความ

จากรางเดิมซึ่งไดกําหนดความในหลักการดังกลาวไวชัดเจนและครบถวนแลว และขอตั้งขอสังเกตไววา 

ควรกําหนดนิยามความหมายของคําวา “เปดเผยไดเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการใหสินเชื่อ” วา 

หมายความถึงกรณีใดบาง ควรกําหนดวัตถุประสงคหรือขอบเขตของการใหความยินยอมจากเจาของ

ขอมูลเครดิตใหชัดเจนวา เปนการใหความยินยอมใหใชเพ่ือวัตถุประสงคในเรื่องใด รวมท้ัง วิธีการให 

ความยินยอมจากเจาของขอมูลนั้นตองทําอยางไร ตลอดจนกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลเครดิตวา มีอํานาจประกาศกาํหนดในเรื่องใดบาง 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดตอบชี้แจง ดังน้ี 

เนื่องจากการประกอบธุรกิจในลักษณะที่เปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อระหวางผูใหกูยืม

หรือผูลงทุนกับผูตองการเงินทุนในรูปแบบสินเชื่อออนไลนระหวางบุคคลในรูปแบบใหม ไดแก การให

สินเชื่อของสถาบันการเงิน ที่เรียกวา Peer-to-Peer Lending (P2P Lending เปนการทําสัญญากูยืม) 

และการระดมทุนเพ่ือธุรกิจ SMEs ที่เรียกวา Debt Crowdfunding เปนการใชตราสารทางการเงิน (หุนกู) 

เปนการทําธุรกรรมท่ีมีความแตกตางกัน การท่ีจะกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเครดิต

ใหครอบคลุมการใหสินเชื่อของท้ังสองประเภทไวในรางพระราชบัญญัตินี้ จึงเปนการยาก ดังนั้น  

จึงจําเปนตองกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเครดิตของลูกคาผูขอสินเชื่อท่ีไดรับจาก

บริษัทขอมูลเครดิตตามมาตรา ๒๔/๑ ใหแกผูที่จะใหสินเชื่อไวในกฎหมายลําดับรอง โดยกําหนดใหเปน

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิตที่จะเปนผูกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ในเรื่องดังกลาว เพราะที่ผานมาคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิตไดปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

และไดมีการรับฟงความเห็นจากผูที่มีสวนไดเสียและผูที่มีความเกี่ยวของในเรื่องตาง ๆ อยางรอบดาน  

สําหรับกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพ่ิมบทบัญญัติมาตรา ๒๔/๑/๑ นั้น เปนการเพ่ิม

บทบัญญัติขึ้นเพ่ือขยายความในบทบัญญัติมาตรา ๒๔/๑ ใหมีความชัดเจนและเพ่ือใหเกิดความมั่นใจ

ย่ิงขึ้นวา เปนการเปดเผยขอมูลของลูกคาท่ีขอสินเชื่อท่ีแสดงความจํานงผานตัวกลางไดเทาที่จําเปน 

เพ่ือประโยชนในการพิจารณาใหสินเชื่ออยางแทจริง ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เห็นวา การเปดเผย

ขอมูลในการใหสินเชื่อโดยเฉพาะประเภท P2P Lending ที่มากเกินไปอาจจะทําใหผูที่ตองการกูเงินไมได

รับสินเชื่อ อีกทั้งเปนการเปดเผยขอมูลของลูกคาผูขอสินเชื่อเกินความจําเปน ดังนั้น คณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ จึงตองเพ่ิมบทบัญญัติมาตรา ๒๔/๑/๑ ขึ้น เพ่ือกําหนดใหคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของการเปดเผยขอมูลของลูกคาท่ีขอสินเชื่อไดเทาที่จําเปน 

เพ่ือประโยชนในการใหสินเชื่อ ซึ่งการเปดเผยขอมูลนั้นจะตองเปนการเปดเผยขอมูลของลูกคา 



๑๓ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

ที่ขอสินเชื่อไดเทาท่ีจําเปน และเพียงพอแกผูใหสินเชื่อสามารถใชในการพิจารณาวิเคราะหสินเชื่อและ 

ใหสินเชื่อแกผูกูได ทั้งนี้ การกําหนดบทบัญญัติเพ่ิมเติมดังกลาวไมไดเกินกวาหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ 

ที่สภาผูแทนราษฎรไดลงมติรับหลักการไว 

ประเด็นเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงคหรือขอบเขตของการใหความยินยอมจากเจาของ

ขอมูลเครดิตใหชัดเจนวา เปนการใหความยินยอมใหใชเพ่ือวัตถุประสงคในเรื่องใด และกําหนดวิธีการ 

ใหความยินยอมจากเจาของขอมูลนั้น อยางไร คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลเครดิตเปนผูมีอํานาจหนาท่ีออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขของการให

ความยินยอมจากเจาของขอมูลเครดิต ซึ่งจะตองกําหนดใหสอดคลองกับลักษณะของการทําธุรกรรม 

ท่ีแตกตางกันในแตละประเภท ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมแบบ Peer-to-Peer Lending หรือการทํา

ธุรกรรมแบบ Debt Crowdfunding ทั้งนี้ เพ่ือที่จะชวยใหผูที่จะตองการเงินทุนมีโอกาสในอันที่จะเขาถึง

แหลงเงินทุนและไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ไดมากย่ิงขึ้น 

มติ  ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

๒.๒.๖ รางมาตรา ๑๐ แกไขมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๖) 

- ไมมีการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

มติ  ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

๒.๒.๗ รางมาตรา ๑๑ แกไขมาตรา ๕๐  

- ไมมีการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

มติ  ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

๒.๒.๘ รางมาตรา ๑๒ แกไขมาตรา ๕๑ 

- ไมมีการอภิปรายของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

มติ  ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

จากนั้น ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาทั้งรางเปนการสรุปอีกครั้งหนึ่ง โดยไมมี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอแกไขเพ่ิมเติมถอยคํา จึงเปนอันจบการพิจารณาในวาระท่ีสอง ตอจากนั้น  

ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาตอไปในวาระที่สาม 

 



๑๔ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

๖. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

การประกอบธรุกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผูแทนราษฎร 

ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ 

ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/591036 
 

๗. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที ่๒๕  

ปที่ ๓ ครัง้ที่ ๒๕ (สมัยสามญัประจําปครั้งที่สอง)  

วันพุธท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r

eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10187&mid=4374 
 

 

๓. ผลการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีสาม 

         มติ ท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรไดลงมติในวาระท่ีสามเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียง ๓๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ (ไมมี) งดออกเสียง ๑ เสียง และ 

ไมลงคะแนนเสียง ๓ เสียง 

 

๘. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครัง้ที่ ๒๕  

(สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) วันพุธท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕   

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r

eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10185&mid=4374 
 

 

 

 

 



๑๕ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

๔. ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

   คณะกรรมาธิการวิสามัญได พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เริ่มตั้ งแตชื่ อ 

รางพระราชบัญญัติ คําปรารภ แลวพิจารณาตามลําดับมาตราจนจบรางแลวเห็นวา ควรมีขอสังเกต 

ทายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือใหสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณา ดังนี้ 

๑) คํานิยาม “ขอมูลเครดิต” ในรางมาตรา ๓ มีความสําคัญเปนอยางย่ิงในการจัดเก็บ

ขอมูลเครดิต จึงตองพิจารณาใน ๒ ประเด็น คือ ประเด็นท่ี ๑ ขอมูลใดท่ีจัดเก็บควรเนนท่ีคุณภาพและ

เหตุผลจําเปนไมใชปริมาณ ท้ังนี้ อาจจะตองเปรียบเทียบกับแนวทางการดําเนินการในประเทศอื่น ๆ ดวย 

ประเด็นที่ ๒ ประวัติการขอและการไดรับอนุมัติสินเชื่อ เปนขอมูลท่ีมีความสําคัญ ซึ่งสามารถสราง 

ความไดเปรียบหรือเสียเปรียบในการขอและการไดรับอนุมัติสินเชื่อ ควรมีการกําหนดขอมูลขั้นต่ําและ

ขอมูลทางเลือกที่ผูขอสินเชื่อจะใหหรือไมใหขอมูลดังกลาวก็ได 

๒) การบังคับใชกฎหมายโดยเฉพาะการปรับปรุงขอมูลใหถูกตองและทันสมัยตลอดเวลา

ตองมีการบังคบัใชอยางถูกตอง เท่ียงธรรม มีประสิทธิภาพ และทันเวลา 

๓) ธุรกิจเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อควรมีการกําหนด 

ใหชัดเจนวา หมายถึงธุรกิจประเภทใด โดยอยูในประกาศตามกฎหมายวาดวยการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจ

เปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ 

๔) ธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพยควรมีมาตรการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลาง 

ในการจัดหาสินเชื่อใหเปนไปตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ 

๕) การเปดเผยขอมูลเพ่ือการพิจารณาสินเชื่อตองกําหนดเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ตามแตละประเภทของตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ 

๖) คณะกรรมาธิการมีขอสังเกตวา ในบางประเทศ มีการกําหนดใหการคางชําระหนี้ 

ที่จํานวนนอยไมตองนํามาบันทึกไวในประวัติขอมูลเครดิต ดังนั้น ในอนาคตหากประเทศไทยจะกําหนด 

ในรูปแบบดังกลาวก็ควรพิจารณาวามูลหนี้และระยะเวลาการคางชําระหนี้ท่ีเหมาะสมควรเปนเทาใด 

๗) สําหรับ Platform ที่อํานวยสินเชื่อเอง ไมควรจะจัดอยูในสมาชิกประเภทผูประกอบ

ธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ แตเปนสมาชิกประเภทผูใหสินเชื่อ 

๘) กรณี ท่ีกรรมการและผูบริหารของ Platform เขาเปนลูกคาของ Platform ดวย  

จะตองคํานึงถึงประเด็นการขัดกันแหงผลประโยชน เนื่องจากกรรมการและผูบริหารของ Platform ถือเปน

ผูท่ีรูขอมูลเชิงลึก ท้ังนี้ ใหเปนไปตามประกาศ หลักเกณฑ ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 



๑๖ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

๙) คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิตควรประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเครดิตตามรางมาตรา ๒๔/๑/๑ ดังนี้ 

(๑) กําหนดแยกเปน ๒ กรณี คือ กรณีสําหรับ P2P Lending Platform และกรณี

สําหรับ Debt Crowdfunding Platform ดังนี้ กรณีสําหรับ P2P Lending Platform ที่จะตองไมรูตัวตน

ตั้งแตแรก โดยในขั้นตอนแรกที่เปดเผยขอมูลเทาท่ีจําเปนใหแกผูจะใหสินเชื่อ จะตองเปนขอมูลที่ยังไมบงชี้

ตัวตนของตัวผูที่จะขอสินเชื่อและในขั้นตอนเขาทําสัญญา จึงจะเปดเผยขอมูลวาผูกูเปนบุคคลใดกรณี

สําหรับ Debt Crowdfunding Platform จะรูขอมูลของผูออกหุนกูตั้งแตแรก 

(๒) กําหนดนิยามของคําวา “เปดเผยไดเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการใหสินเชื่อ”  

วาหมายความถึงกรณีใดบาง 

(๓) การใหความยินยอมของเจาของขอมูลเครดิตจะตองชัดเจนวาเปนการใหความยินยอม

ใหใชในวัตถุประสงคเรื่องใดบาง เชน เพ่ือประโยชนในการใหสินเชื่อ เปนตน 

๑๐)  คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต หรือหนวยงานกํากับดูแล ควรกําหนดวา  

“การดําเนินการอื่นใด” ตามรางมาตรา ๒๔/๓  วรรคสอง หมายความถึงกรณีใดบาง เพ่ือเปนการคุมครอง

เจาของขอมูลผูสุจริตและไมควรถูกเอาเปรียบจาก Platform 

๑๑) ควรมีการทบทวนมาตรา ๒๕ ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต 

พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือรองรับสิทธิในการถายโอนขอมูลเครดิตโดยไมมีคาใชจายตามหลักสากลในสิทธิของขอมูล 

สวนบุคคลของเจาของขอมูลนั้น 

   มติ ท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ โดยมีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียง ๓๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ (ไมมี) งดออกเสียง ๑ เสียง และ 

ไมลงคะแนนเสียง ๔ เสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

รางพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

    

๕. การวิเคราะหรางพระราชบัญญัติซ่ึงสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว 

 จากการพิจารณาศึกษาและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีประเด็นขอสังเกต ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิตควรประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเครดิตตามรางมาตรา ๒๔/๑/๑ ใหชัดเจน โดยควรกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเครดิตแยกเปน ๒ กรณี ไดแก กรณี Peer-to-Peer 

Lending และกรณี Debt Crowdfunding 

๒. กรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพ่ิมบทบัญญัติมาตรา ๒๔/๑/๑ ท่ีบัญญัติวา 

“สมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่ออาจเปดเผยขอมูลของลูกคาผูขอสินเชื่อ 

ท่ีไดรับจากบริษัทขอมูลเครดิตตามมาตรา ๒๔/๑ ใหแกผูที่จะใหสินเชื่อได โดยเปดเผยไดเทาที่จําเปน 

เพ่ือประโยชนในการใหสินเชื่อและตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลกอน ...” นั้น ควรมีการกําหนด

นิยามของคําวา “การเปดเผยไดเทาที่จําเปนเพ่ือประโยชนในการใหสินเชื่อ” วา หมายความถึงกรณีใดบาง 

๓. ควรกําหนดวัตถุประสงคของการใหความยินยอมของเจาของขอมูลเครดิตใหชัดเจนวา 

เปนการใหความยินยอมในกรณีใด 

๔. กําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิตวา มีอํานาจ

ประกาศกําหนดในเรื่องใดบาง 

๕. เนื่องจากความในรางมาตรา ๒๔/๓ วรรคสอง ของรางมาตรา ๙ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ไดแกไขเพ่ิมเติมความ เปนดังนี้ 

“ใหสมาชิกประเภทผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อใชแบบจําลอง 
ดานเครดิตท่ีไดจัดทําตามวรรคหนึ่ง เฉพาะเพ่ือประโยชนในการวิเคราะหสินเชื่อแทนผูท่ีจะใหสินเชื่อ
และการบรหิารความเส่ียงในกจิการชองผูที่จะใหเกี่ยวกบัการเปนตวักลางในการจัดหาสินเชื่อของสมาชิก
ดังกลาวเทานั้น” 
(ปรากฏตามรายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... หนา -๓-) และสภาผูแทนราษฎรไดลงมติเห็นชอบแลว นั้น แตปรากฏวา ในรางพระราชบัญญัต ิ
ที่สงมายังวุฒิสภาไมมี คําวา “ที่” ระหวางถอยคําวา “ในกิจการ” กับถอยคําวา “เกี่ยวกับการเปนตัวกลาง” 
ในรางมาตราดังกลาวแตอยางใด จึงอาจจะไมสอดคลองกับมติของที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร 

ดังนั้น เพ่ือใหรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) มีความถูกตองและสอดคลองกับมติของท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร 

จึงควรแกไขใหเปนไปตามรางท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แกไข 

_____________________ 



 
๑๘ 

ตารางเปรียบเทียบ 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕๑ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

กับ 
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
พระราชบัญญัต ิ

การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต  
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

 
 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

 

๑ สามารถสืบค้นพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www. krisdika.go.th)  
 



 
๑๙ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ใหป้ระกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 
 
 
พระราชบญัญัตินี้มีบทบญัญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธแิละ

เสรีภาพของบคุคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 
ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย บญัญัติใหก้ระทำได้โดยอาศัยอำนาจ 
ตามบทบญัญัตแิห่งกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึน้ไว้โดยคำแนะนำ 

และยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้ 

 
………………………………………………………………………………………………………

…………………………….………... 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ 
ข้อมูลเครดิต 
 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย บญัญตัิให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญตัิแห่ง
กฎหมาย 

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเช่ือ 
ซึ่งมิได้เป็นผู้ให้สินเช่ือเอง เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตได้ เพื่อให้ระบบการให้
สินเชื่อมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเง่ือนไข 
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 
 ......................................................................................................................
......................................................... 



 
๒๐ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบัญญัตกิารประกอบธรุกิจ 

ข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบญัญัตินี้ 
 
 
                      ฯลฯ                                     ฯลฯ 
 
“ข้อมูลเครดิต” หมายความว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเช่ือ 

ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ข้อมลูเครดิต” ในมาตรา ๓  

แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
 
 
 ““ข้อมลูเครดติ” หมายความว่า  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ขอสินเชื่อ 

กับสมาชิกประเภทสถาบันการเงินหรือขอสินเชื่อผ่านสมาชิกประเภทผู้ประกอบ
ธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเช่ือ ดังต่อไปนี ้

 
 
 

 
๒
 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๑๔ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 



 
๒๑ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 (๑) ข้อเท็จจรงิที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้า และคณุสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ 

 (ก) กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ 
การสมรส อาชีพ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือหนังสือเดินทาง และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) 

 (ข) กรณีนิติบุคคล หมายถึง ช่ือ สถานที่ตั้ง เลขที่ทะเบียนการจัดต้ัง 
นิติบุคคล หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

 (๒) ประวัติการขอและการได้รับอนุมัติสินเช่ือ และการชำระสินเช่ือ 
ของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ รวมทั้งประวัติการชำระราคาสินค้าหรือบริการโดยบัตรเครดิต 

 
             ฯลฯ                                        ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๑) ข้อเท็จจรงิที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้า และคณุสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ 
     (ก) กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง ช่ือ ทีอ่ยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ  

การสมรส อาชีพ เลขประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรือหนังสือเดินทาง และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) 

     (ข) กรณีนติิบุคคล หมายถึง ชื่อ สถานที่ต้ัง เลขทะเบียนนิติบุคคล 
หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 

 (๒) ประวัติการขอและการได้รับอนุมัติสินเช่ือ และการชำระสินเช่ือ 
ของลูกค้าที่ขอสินเชื่อ รวมทั้งประวัติการชำระราคาสินค้าหรือบริการโดยบัตรเครดิต” 
 
 

 
มาตรา ๔  ให้เพ่ิมบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลาง 

ในการจัดหาสินเชื่อ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” และ “สมาชิก”  
ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 

““ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ” หมายความว่า   
นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการให้บริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกสเ์ปน็ทางการค้าปกต ิเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อให้เกิดสินเช่ือ 
โดยมิได้ประกอบกิจการเป็นผู้ให้สินเชื่อเอง  ทั้งนี้ ตามประเภทธุรกิจตัวกลาง 
ในการให้บริการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด” 



 
๒๒ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 

“สมาชิก” หมายความว่า สถาบันการเงินที่บริษัทข้อมูลเครดิตรับเข้าเป็น
สมาชกิ 

             ฯลฯ                                        ฯลฯ 
 

มาตรา ๒๐  ให้บริษัทข้อมูลเครดิตเปิดเผยหรือให้ข้อมูลแก่สมาชิกหรือ
ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเช่ือและการออก
บัตรเครดิต โดยในการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอม 
จากเจ้าของข้อมูลก่อนทุกครั้ง เว้นแต่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้เป็นอย่าง
อื่น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด๓  

 
             ฯลฯ                                        ฯลฯ 
 
 
 
 

มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “สมาชิก” ในมาตรา ๓  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความ 
ต่อไปนี้แทน 

““สมาชิก” หมายความว่า  สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจ 
เป็นตัวกลางในการจัดหาสินเช่ือที่บริษัทข้อมูลเครดิตรับเขา้เป็นสมาชิก” 
 
 

มาตรา ๖  ให้ยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



 
๒๓ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

เมื่อมีการเปิดเผยหรือให้ข้อมลูตามวรรคสองแล้ว ให้บริษทัข้อมูลเครดิต 
แจ้งเป็นหนังสือแก่เจ้าของข้อมูลทราบภายในสามสิบวันนบัแต่วันเปิดเผยหรือ 
ให้ข้อมูล ในกรณีที่เป็นข้อมูลโดยรวมของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งแห่งใด 
ให้แจ้งแก่สถาบันการเงินนั้นทราบ 

 
 
 
 
มาตรา ๒๒๔  ผู้ใช้บริการมีหนา้ที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๐/๑ 
 
(๒) ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ขอ้มูลแก่ผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิรับรู้ข้อมูล 
 
 
 
มาตรา ๒๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐ ห้ามมิให้บุคคลดังต่อไปนี้เปิดเผย

ข้อมูล 
 

“เมื่อมีการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลตามวรรคสองแล้ว ให้บรษิัทข้อมูลเครดิต 
แจ้งเป็นหนังสือแก่เจ้าของข้อมูลทราบภายในสามสิบวันนบัแต่วันเปิดเผยหรือ 
ให้ข้อมูล  ในกรณีที่เป็นข้อมลูโดยรวมของสมาชิกผู้หนึ่งผูใ้ด ให้แจ้งแก่สมาชิก 
ผู้นั้นทราบ” 
 

มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัต ิ
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒  ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑  

มาตรา ๒๔/๑ และมาตรา ๒๔/๓ 
(๒) ไม่เปิดเผยหรือเผยแพรข่อ้มูลแก่ผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิรับรู้ข้อมูล” 
 
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัต ิ

การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔/๑ และ 

มาตรา ๒๔/๒ ห้ามมิให้บุคคลดังต่อไปนี้เปิดเผยข้อมูล 
 

 
๔ มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
๒๔ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

(๑) บรษิัทข้อมลูเครดิต ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล สมาชิก  
หรือผู้ใช้บริการ 

(๒) ผู้ซึ่งรู้ข้อมูลจากการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ใน (๑) 
(๓) ผู้ซึ่งรู้ข้อมูลจากบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) บริษัทข้อมลูเครดิต ผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล สมาชิก  
หรือผู้ใช้บริการ  

(๒) ผู้ซึ่งรู้ข้อมลูจากการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ใน (๑) 
(๓) ผู้ซึ่งรู้ข้อมลูจากบุคคลตาม (๑) หรือ (๒)” 
 
มาตรา ๙  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๓/๑ บทบัญญัตเิพิ่มเติม 

สำหรับสมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ  
มาตรา ๒๔/๑ มาตรา ๒๔/๒ มาตรา ๒๔/๓ มาตรา ๒๔/๔ และมาตรา ๒๔/๕  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 

“หมวด ๓/๑ 
บทบัญญัติเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลาง 

ในการจัดหาสินเชื่อ 
   

 

มาตรา ๒๔/๑  ให้บริษทัข้อมลูเครดิตเปิดเผยหรือให้ข้อมูลแกส่มาชิก
ประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อที่ประสงค์จะใช้ข้อมูล 
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเช่ือแทนผู้ที่จะให้สินเช่ือ โดยในการเปิดเผยหรือ 
ให้ข้อมูลดังกลา่วจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนทุกครั้ง เว้นแต่
เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไว้เป็นอย่างอื่น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 



 
๒๕ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๔/๒ สมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหา
สินเชื่ออาจเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าผู้ขอสินเชื่อที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิต 
ตามมาตรา ๒๔/๑ ให้แก่ผู้ทีจ่ะให้สินเชื่อได้ โดยเปิดเผยได้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ 
ในการให้สินเชือ่และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

มาตรา ๒๔/๓  สมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการ
จัดหาสินเชื่ออาจนำข้อมูลของลูกค้าของตนที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตตาม
มาตรา ๒๔/๑ เฉพาะในส่วนที่ไม่มีข้อมลูที่สามารถระบุตัวของเจ้าของข้อมูลมาใช้
เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิตได้ โดยต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล 

ให้สมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ 
ใช้แบบจำลองด้านเครดิตที่ได้จัดทำตามวรรคหนึ่ง เฉพาะเพ่ือประโยชนใ์นการ
วิเคราะห์สินเช่ือแทนผู้ที่จะใหส้ินเชื่อ และการบริหารความเสี่ยงในกิจการ*เกี่ยวกับ
การเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อของสมาชิกดังกล่าวเท่านั้น 

คณะกรรมการอาจอนุญาตให้สมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็น
ตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อที่จัดทำแบบจำลองด้านเครดิตตามวรรคหนึ่งยินยอม 

 
* หมายเหตุ : ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว) ไม่ปรากฏ คำว่า “ที่” ในร่างมาตราดังกล่าว จึงอาจจะ 

ไม่สอดคล้องกับมติของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 



 
๒๖ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้สมาชิกอื่นนำแบบจำลองด้านเครดิตไปใช้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
สินเชื่อ การออกบัตรเครดิต และการบริหารความเสี่ยงในกิจการของสมาชิกอื่นด้วย  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล  
ให้คณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้สมาชิก
ถือปฏิบัติในการจัดทำและการใช้ประโยชน์แบบจำลองด้านเครดิตได้ 

มาตรา ๒๔/๔  ในกรณีที่สมาชิกประเภทผูป้ระกอบธุรกิจเป็นตัวกลาง 
ในการจัดหาสินเชื่อปฏิเสธการให้บริการหรอืการดำเนินการอื่นใดที่ก่อให้เกิดการขึ้น
ค่าบริการแก่ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อ โดยเหตุอันเนื่องมาจากการได้รับรู้ข้อมูลของลูกค้านั้น 
สมาชิกดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลในการปฏเิสธการให้บริการหรือการขึ้นค่าบริการ 
รวมทั้งแหล่งทีม่าของข้อมูลให้ลูกค้ารายนั้นทราบเป็นหนังสือ และให้ลูกค้าซึ่งเป็น
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวนั้นของตนโดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียม หากผู้นั้นใช้สิทธิขอตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับคำปฏิเสธการให้บริการหรอืการดำเนินการอื่นใดน้ัน 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งไม่ถูกต้อง
ตามที่เป็นจริง เจ้าของข้อมูลอาจยื่นคำขอพร้อมแสดงหลักฐานประกอบเพ่ือให้
สมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อตามวรรคหนึ่ง
พิจารณาประกอบการให้บริการหรือการดำเนินการอ่ืนใดอีกครั้งหนึ่งก็ได้ 

 



 
๒๗ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
มาตรา ๒๕  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของ

ข้อมูล ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธ ิดังต่อไปน้ี 
 
             ฯลฯ                                        ฯลฯ 
 
(๖) สิทธิที่จะได้รับทราบเหตุแห่งการปฏิเสธคำขอสินเช่ือหรือบริการจาก

สถาบันการเงิน ในกรณีที่สถาบันการเงินใช้ข้อมูลของบริษทัข้อมูลเครดิตมาเป็นเหตุ
แห่งการปฏิเสธคำขอสินเช่ือหรือบริการ 

 
             ฯลฯ                                        ฯลฯ 
 
 
 
 

ให้นำความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการ 
ตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๔/๕  มิให้นำมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐/๑ และมาตรา ๒๘  
มาใช้บังคับกับสมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ” 
 

มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกความใน (๖) ของวรรคหนึ่ง ของมาตรา ๒๕  
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความ 
ต่อไปนี้แทน 

 
 
“(๖) สิทธิที่จะได้รับทราบเหตุแห่งการปฏิเสธคำขอสินเชื่อหรือการ

ให้บริการจากสถาบันการเงิน หรือการปฏิเสธการให้บริการจากสมาชิกประเภท 
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ ในกรณีทีส่ถาบันการเงินหรือ
สมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อใช้ข้อมูลของบริษัท
ข้อมูลเครดิตมาเป็นเหตุแห่งการปฏิเสธคำขอสินเชื่อหรือการให้บริการ” 
 
 
 
 



 
๒๘ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
มาตรา ๕๐๕  สมาชิกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 

หรือมาตรา ๒๐/๑ วรรคหนึง่หรือวรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๐/๑ 
วรรคสามหรือวรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาทและปรับอีกไม่เกิน 
วันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๑๑  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัต ิ
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๐  สมาชิกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 
หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง มาตรา ๒๐/๑ วรรคสี่ หรือมาตรา ๒๔/๓ วรรคสี ่
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

สมาชกิประเภทสถาบันการเงนิผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐/๑ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศกำหนดตามมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

สมาชิกประเภทผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อผู้ใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔/๒ หรือมาตรา ๒๔/๓ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ตามมาตรา ๒๔/๒ หรือมาตรา ๒๔/๓ วรรคสาม ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่
บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง” 

 
 

๕ มาตรา ๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
๒๙ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
มาตรา ๕๑๖ บริษัทข้อมูลเครดิตใดหรือผู้ประมวลผลข้อมูลผู้ใดเปิดเผย 

หรือให้ข้อมูลแก่สมาชิกของตนหรือผู้ใช้บริการเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนหรือเปิดเผย 
หรือให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษจำคุก 
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 
 
 
มาตรา ๕๗  สถาบันการเงิน สมาชกิหรือผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 

๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยูห่รือจนกว่าจะได้ปฏบิัติให้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 

มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัต ิ
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑  บริษัทข้อมูลเครดิตใดหรือผู้ประมวลผลข้อมูลผู้ใดเปิดเผย
หรือให้ข้อมูลแก่สมาชิกของตนหรือผู้ใช้บริการเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนหรือเปิดเผย
หรือให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๔/๑  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๑๓  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัต ิ

การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๗  สถาบันการเงิน สมาชิก หรือผู้ใช้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติ 

ตามมาตรา ๒๔/๔ หรือมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  
และปรับอีกไมเ่กินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 

 
 
 
 

 
๖ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



 
๓๐ 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี
 

 
 

  ..................................................... 
 ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๒  
ขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 



การดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย∗ 
 

 
 

คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต (กคค.) และธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  
ไดดําเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยไดจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ 
รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน และนํามาประกอบ 
การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน โดยสามารถสรุปได ดังนี้ 

๑. กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟงความคิดเห็น  
เ พ่ือให เปนไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํารางกฎหมายและ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต (กคค.) และ
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอรางพระราชบัญญัต ิ
การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีผานการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา๑ ดังนี้   

๑.๑ วิธีการรับฟงความคิดเห็น 
เปดใหมีการรับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซตของคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต 

(www.creditinfocommittee.or.th) เว็บไซตธนาคารแหงประเทศไทย (www.bot.or.th) และเว็บไซต
การรับฟงความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) ระหวางวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม -  
๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑.๒ จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับพังความคิดเห็นในแตละครั้ง 
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัต ิ

การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จํานวนทั้งส้ิน ๑ ครั้ง ระหวางวันท่ี ๑๘
กรกฎาคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมเปนระยะเวลา ๒๓ วัน 

๑.๓ พ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น 
บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (NCB) สมาชิกของ NCB รวมถึงสมาคมตัวแทน

กลุมสมาชิก และประชาชนทั่วไป 

๒. สรุปการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
ผลกระทบในดานตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตรารางพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ๒ มีดังนี้ 
 

                                                           
∗เรียบเรียงโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรชํานาญการพิเศษ กลุมงานกฎหมาย ๑ สํานักกฎหมาย สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา. 
๑ รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. 
๒ รายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย, รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 

http://www.creditinfocommittee.or.th/
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ผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
- ธุรกิจ SMEs ซึ่งเปนกลุมสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ มีชองทางในการเขาถงึ

แหลงเงินทุนท่ีจะสามารถนํามาใชในการดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องหลากหลายชองทางมากขึ้น  
ซึ่งจะชวยใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ 
ของประชาชนรายยอยมากขึ้น 

- สงเสริมใหเกิดความโปรงใสและเทาเทียมกันดานขอมูลเครดิต เนื่องจาก
ผูประกอบการรายใหม ๆ สามารถเขาถึงแหลงขอมูลเครดิตไดเหมือนกับสถาบันการเงินหลัก 
ท่ีดําเนินธุรกิจมาแตเดิมดวยตนทุนในการเขาถึงแหลงขอมูลท่ีไมแตกตางกัน อันจะกอใหเกิด 
การแขงขันอยางเปนธรรมและเทาเทียม (level playing field) 

- มีผูประกอบการรายใหม ๆ ซึ่งมีการดําเนินธุรกิจที่เขมแข็งเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
ของแตละพ้ืนท่ีมากขึ้น ซึ่งจะเปนเครือขายทางธุรกิจท่ีเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน เปนการกระจาย 
ความเจริญออกไปยังสวนภูมภิาคมากขึ้น ทําใหระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็ง 

- ปริมาณของขอมูลเครดิตในระบบท่ีเพ่ิมขึ้น จะชวยเพ่ิมคุณภาพการปลอยสินเชื่อ 
ทําใหหนี้เสียในระบบลดลง และขอมูลท่ีครบถวนทําใหการออกมาตรการในการแกปญหาเศรษฐกิจ
ทําไดตรงประเด็นมากขึ้น 

- ชวยใหผูที่มีเงินออมมีชองทางลงทุนผานผูประกอบธุรกิจฯ ซึ่งเปนการกระจาย
ความเส่ียงและไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาการฝากเงิน 

ผลกระทบตอสังคม 
- เพ่ิมโอกาสในการจางงาน/ลดอัตราการวางงาน เนื่องจากธุรกิจ SMEs ที่มีจํานวน

มากถึงรอยละ ๙๙ ของวิสาหกิจท้ังหมดของประเทศ ซึ่งเปนสัดสวนการจางงานถึงรอยละ ๘๒  
หากมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนดวยตนทุนท่ีต่ํากวาเงินกูนอกระบบไดเพ่ิมขึ้น จะกอใหเกิดการจางงาน
อยางตอเนื่องในแตละพ้ืนท่ี เปนการกระจายรายได ชวยลดปญหาการวางงานและปญหาอาชญากรรม 

- สนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นในการดําเนินธุรกิจของ SMEs 

ในแตละทองถิ่น 
ผลกระทบอื่นท่ีสําคัญ 
- เปนปจจัยท่ีจะชวยสนับสนุนใหการพิจารณาปรับอันดับขีดความสามารถ 

ในการแขงขันภาคการเงินของประเทศดีขึ้น 
- บริษัทขอมูลเครดิตจะมีฐานขอมูลท่ีกวางมากขึ้น ชวยใหภาครัฐ หรือสมาชิกบริษัท

ขอมูลเครดิตหรือสถาบันวิจัย สามารถใชขอมูลท่ีไมระบุตัวตนจากบริษัทขอมูลเครดิตเพ่ือการวางแผน 
กําหนดนโยบาย หรือเพ่ือการวิจัยพัฒนาไดครอบคลุมย่ิงขึ้น 

๓. การเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
ตอประชาชน๓ 

ธนาคารแหงประเทศไทย  ไดเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอประชาชน โดยดําเนินการเปดเผยผานเว็บไซตคณะกรรมการคุมครอง
ขอมูลเครดิต (www.creditinfocommittee.or.th) แลว 

                                                           
๓อางถึงแลว, เชิงอรรถท่ี ๑. 
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๔. การนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย 
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลว เห็นควรยืนยันตาม 
รางพระราชบัญญัติฯ ท่ีผานการตรวจพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕. ความเห็นตอการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานท่ีเสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัติ 

การประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลว เห็นวาไดมีการดําเนินการใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง แลว 
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บทวเิคราะหขอดีและขอสงัเกต 

ของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ∗ 
 
 
เมื่อป ๒๕๔o ประเทศไทยประสบกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ สงผลใหสถาบันการเงินมีปญหาหนี้

ดอยคุณภาพในอัตราท่ีสูง ดังนั้น ในป ๒๕๔๑ กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย จึงไดมี
นโยบายจัดตั้งศูนยขอมูลเครดิตขึ้น โดยมีการจัดตั้งศูนยขอมูลเครดิต จํานวน ๒ แหง คือ บริษัท ขอมูล
เครดิตไทย จํากัด จัดตั้งโดยธนาคารอาคารสงเคราะห และบริษัท ระบบขอมูลกลาง จํากัด จัดตั้งขึ้น 
โดยสมาคมธนาคารไทย และธนาคารแหงประเทศไทย ตอมาเปล่ียนชื่อเปน บริษัท ขอมูลเครดิตกลาง 
จํากัด และในป ๒๕๔๕ ไดมีการออกพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕  
เพ่ือกํากับดูแลการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต รวมทั้ง คุมครองประชาชนผูเปนเจาของขอมูลเครดิตดวย 
ในป ๒๕๔๘ บริษัท ขอมูลเครดิตกลาง จํากัด ไดรวมกิจการกับบริษัทขอมูลเครดิตไทย จํากัด และเปล่ียน
ชื่อเปน บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาต ิจํากัด (NCB) หลังจากนั้น พระราชบัญญัติการประกอบธุรกจิขอมลู
เครดิต ไดมีการปรับปรุงแกไขเปนระยะ เพ่ือใหกฎมายมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางการเงิน 
ที่เปล่ียนไป๑ 

ระบบขอมูลเครดิตปจจุบัน ระบบขอมูลเครดิตมีผูที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวน ๓ ฝาย ดังนี้ 
๑) ลูกคา ซึ่งเปนเจาของขอมูลเครดิต โดยในการย่ืนขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ลูกคาจะตอง

ใหความยินยอมตอสถาบันการเงินท่ีเปนสมาชิกของบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (NCB)  
ในการท่ีจะเขาถึงขอมูลเครดิตของลูกคาท่ีเก็บรวบรวมอยูท่ีบริษัทขอมูลเครดิตดังกลาว เพ่ือนํามาใช
ประกอบการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน 

๒) สมาชิกของบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (NCB) ซึ่งเปนสถาบันการเงิน ประกอบดวย 
สถาบันการเงิน ๙ ประเภท ดังนี้ 

(๑) ธนาคารพาณิชย 
(๒) บริษัทเงินทุน 
(๓) บริษัทหลักทรัพย 
(๔) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
(๕) บริษัทประกันวินาศภัย 
(๖) บริษัทประกันชีวิต 
(๗) นิติบุคคลที่ใหบริการบัตรเครดิต 
(๘) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการทางการเงิน 
(๙) นิติบุคคลอื่นท่ีประกอบกิจการใหสินเชื่อเปนทางการคาปกติตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

กําหนด 

                                                           
 ∗ เรียบเรียงโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรชํานาญการพิเศษ กลุมงานกฎหมาย ๑ สํานักกฎหมาย สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา. 

๑ บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญัตกิารประกอบธุรกิจขอมลูเครดติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
สภาผูแทนราษฎร ครั้งท่ี ๒ วันพฤหัสบดีท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมกรรมาธิการ  ๔๐๘ ช้ัน ๔ อาคารรัฐสภา, หนา – ๔ –. 
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เมื่อพิจารณาประเภทของสถาบันการเงินท่ีเปนสมาชิกขางตน จะเห็นไดวาสวนใหญเปนสถาบัน
การเงินท่ีประกอบธุรกิจใหสินเชื่อเปนทางการคาปกติท่ัวไป โดยการปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจขอมลูเครดิต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เปนการปรับเปล่ียนสมาชิกเพ่ิมเตมิ เพ่ือใหสอดคลอง
กับบริบทของระบบการเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเปนการเพ่ิมเติมสมาชิกประเภทท่ีเปนตัวกลาง 
ในการจัดหาสินเชื่อแบบ P2P Lending และตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อแบบ Debt Crowdfunding 
เพ่ือใหสามารถเขาถึงสิทธิในการเรียกขอมูลเครดิตของบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (NCB)  
เพ่ือประเมินและวิเคราะหสินเชื่อ และในขณะเดียวกันก็มีหนาท่ีในการนําสงขอมูลเครดิตของลูกคา 
ของตนเขาไปในบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (NCB) ดวย 

๓) บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (NCB) ซึ่งมีหนาท่ีในการเก็บ/ประมวลผล ขอมูล
เครดิต รวมท้ังเปดเผยขอมูลเครดิต โดยตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล มีคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลเครดิต (กคค.) ท่ีทําหนาท่ีในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต เพ่ือใหเกิด
ความสมดุลและเปนธรรมกับทุกฝาย โดยมีผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เปนประธานกรรมการ  
และปลัดกระทรวงการคลัง เปนรองประธานกรรมการ 

การไดรับสินเชื่อและการลงทุนในปจจุบัน  
สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย มีบทบาทในการรับฝากเงินและใหสินเชื่อ แกผูตองการ

เงินทุน (Borrowers) แตเนื่องจากผูตองการเงินทุนยังไมสามารถเขาถึงระบบการเงินได ประกอบกับ 
ผูลงทุน (Investors) นําเงินไปฝากท่ีสถาบันการเงินไดรับผลตอบแทนคอนขางต่ํา จึงเกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหมขึ้น คือ ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ ซึ่งเปนกลุมท่ีไมมีเงินทุนเปนของตัวเอง 
มีองคความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งสามารถสรางโมเดลในการวิเคราะหความเส่ียงได 
จึงเกิดเปนการกูยืมระหวางบุคคลกับบุคคลผานชองทางออนไลน (P2P Lending) ซึ่งเปนการกูยืมเงิน
โดยมี Platform เปนตัวกลางในการจับคูระหวางผูกูและผูใหกู (matchmaker) และจัดใหมีการทํา
สัญญาสินเชื่อขึ้น ซึ่งผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลาง จะจัดหาและวิเคราะหขอมูลเครดิตของผูกู เพ่ือใช 
ในการประกอบการตัดสินใจของผูกูวาควรจะใหสินเชื่อหรือไม 

ปจจุบันมีหนวยงานที่เปนผูกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ จํานวน ๒ แหง คือ  
๑) ธนาคารแหงประเทศไทย เปนหนวยงานกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหา

สินเชื่อแบบ P2P Lending  
๒) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย เปนหนวยงานกํากับดูแล  

ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อแบบ Debt Crowdfunding 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการกูยืมระหวางบุคคลกับบุคคลผานชองทางออนไลน (P2P Lending) 
กระทรวงการคลัง ไดออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการท่ีตองขออนุญาต ตามขอ ๕ 

แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส สําหรับธุรกรรม
สินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล ซึ่งมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยเปนการกําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูมีอํานาจในการออกใบอนุญาตใหแก ผูประกอบธุรกิจ P2P 
Lending Platform นอกจากนี้ ธนาคารแหงประเทศไทย ยังไดกําหนดหลักเกณฑ เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจ P2P Lending Platform โดยไดออกประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส. ๑๔ /๒๕๖๓ 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธรุกิจระบบหรอืเครือขายอิเล็กทรอนกิส
สําหรับธุรกรรมสินเชื่อระหวางบุคคลกับบุคคล (Peer to Peer Lending Platform) มีผลบังคับใชเมื่อ
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วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยไดกําหนดใหผูท่ีประสงคจะประกอบธุรกิจดังกลาว 
ตองเขารวมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมท่ีนําเทคโนโลยีใหมมาสนับสนุนการใหบริการทางการเงิน 
(Regulatory Sandbox) กอนย่ืนขออนุญาตเปนผูประกอบธุรกิจเพ่ือใหมั่นใจในรูปแบบการใหบริการ 
การบริหารจัดการความเส่ียง และกระบวนการคุมครองผูใชบริการของผูประกอบธุรกิจ 

การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต 
เนื่องจากผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการใหสินเชื่อ มิใชธุรกิจท่ีใหสินเชื่อโดยตรง แตเปน

ตัวกลางระหวางผูใหกูและผูกู จึงไมใชลักษณะของสถาบันการเงินท่ีจะสามารถเปนบริษัทขอมูลเครดิต
และเขาถึงขอมูลเครดิตไดโดยตรง จึงจําเปนตองมีการแกไขกฎหมายเพ่ือใหผูประกอบธุรกิจตัวกลาง 
ในการใหสินเชื่อ สามารถสมัครเปนสมาชิกบริษัทขอมูลเครดิตได เพ่ือชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น และทําใหมีประวัติทางการเงินอยูในระบบขอมูลเครดิตดวย 

สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
คือ เปนการแกไขเพ่ิมเติมใหผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการใหสินเชื่อ สามารถสมัครเปนสมาชิก 
ของบริษัทขอมูลเครดิตได และเปนการเพ่ิมเตมิบทบัญญัตติาง ๆ สําหรับสมาชิกประเภทผูประกอบธรุกจิ
เปนตัวกลางในการใหสินเชื่อ 

ระบบขอมูลเครดิตในตางประเทศ  
โครงสรางระบบขอมูลเครดิตของตางประเทศมีความแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับบริบท 

ของแตละประเทศ ซึ่งสามารถแบงออกเปน ๒ ประเภท ดงันี้ 
๑) กลุมประเทศท่ีมีบริษัทขอมูลเครดิตท่ีดําเนินการโดยภาคเอกชน เชน สหรัฐอเมริกา 

สหราชอาณาจักร ประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐสิงคโปร ประเทศไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา 
๒) กลุมประเทศท่ีมีบริษัทขอมูลเครดิตท่ีดําเนินการโดยภาครัฐรวมกับภาคเอกชน เชน

สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
โดยการเขาเปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิต มีท้ังระบบสมัครใจและบังคับเขาเปนสมาชิก 

ซึ่งจากการศึกษาพบขอสังเกตวา บริษัทขอมูลเครดิตที่ดาํเนินการโดยภาครฐั จะเปนการบังคับใหเขาเปน
สมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิต สําหรับบริษัทขอมูลเครดิตท่ีดําเนินการโดยภาคเอกชนจะเปนระบบ
สมัครใจเชนเดียวกับประเทศไทยท่ีไมไดบังคับใหสถาบันการเงิน ตองเขาเปนสมาชิกของบริษัทขอมูล
เครดิต๒ 

ดังนั้น จําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... โดยมีขอดีและขอสังเกตของรางพระราชบัญญัตฯิ ดังนี้ 

ขอดีของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....๓ 
๑. เพ่ือใหบริษัทขอมูลเครดิตสามารถรับผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ

ดังกลาวเปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิตได โดยสามารถนําสงขอมูลของผูใชบริการขอรับสินเชื่อผาน
ระบบหรือเครือขายการใหบริการของตนใหแกบริษัทขอมูลเครดิต อันจะเปนการสงเสริมใหระบบ 
การใหสินเชื่อมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

                                                           
๒ เรื่องเดียวกัน, หนา - ๖ -. 
๓ บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ...., หนา ๑ - ๒. 
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๒. ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ สามารถเขาถึงขอมูลเครดิตซึ่งเปน 
สวนสําคัญในการพัฒนาระบบการวิเคราะหสินเชื่อ รวมท้ังการประเมินความนาเชื่อถือและระดับ 
ความเส่ียงของผูขอสินเชื่อไดเชนเดียวกับสถาบันการเงินดวยตนทุนท่ีไมแตกตางกัน อันจะกอใหเกิด 
การแขงขันอยางเปนธรรมและเทาเทียม เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหสินเชื่อ ทําใหหนี้เสียในระบบลดลง 

๓. เพ่ิมความเชื่อมั่นใหแกผูใหสินเชื่อในการลงทุนผานผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหา
สินเชื่อ ซึ่งเปนการกระจายความเส่ียงและไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาการฝากเงิน 

๔.  ผูขอสินเชื่อ ไมว าจะเปนกลุมผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  SMEs 
กลุมผูประกอบธุรกิจในชวงเริ่มตน Start-ups และประชาชนท่ัวไป มีชองทางในการเขาถึงแหลงเงินทุน
ท่ีจะสามารถนํามาใชในการดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องหลากหลายชองทางมากขึ้นดวยตนทุน 
ทางการเงินท่ีต่ํากวาการกูเงินนอกระบบ และมีประวัติทางการเงินในระบบขอมูลเครดิตท่ีจะชวย 
ใหเขาถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินไดมากขึ้น ตลอดจนยังชวยลดการกูยืมหนี้นอกระบบดวย 

๕. เพ่ิมปริมาณขอมูลในฐานขอมูลเครดิตของประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนในการวิเคราะหการใหสินเชื่อ 

ขอสังเกตของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....๔ 
คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิตควรประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การเปดเผยขอมูลเครดิตตามรางพระราชบัญญัติฯ โดยกําหนดแยกเปน ๒ กรณี ดังนี้  
๑. กรณี P2P Lending Platform ท่ีจะตองไมรูตัวตนตั้งแตแรก โดยในขั้นตอนแรกท่ีเปดเผย

ขอมูลเทาท่ีจําเปนใหแกผูจะใหสินเชื่อ จะตองเปนขอมูลท่ียังไมบงชี้ตัวตนของตัวผูท่ีจะขอสินเชื่อและ 
ในขั้นตอนเขาทําสัญญา จึงจะเปดเผยขอมูลวาผูกูเปนบุคคลใด  

๒. กรณี Debt Crowdfunding Platform ควรจะรูขอมูลของผูออกหุนกูตั้งแตแรก  
นอกจากนี้ควร กําหนดนิยามของคําวา “เปดเผยไดเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการใหสินเชื่อ” 

วาหมายความถึงกรณีใดบาง รวมถึงการใหความยินยอมของเจาของขอมูลเครดิตจะตองชัดเจนวาเปน
การใหความยินยอมใหใชในวัตถุประสงคเรื่องใดบาง เชน เพ่ือประโยชนในการใหสินเชื่อ เปนตน 

บทสรุป 
ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ จึงมีความจําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือใหผูประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการใหสินเชื่อตามท่ีคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลเครดิตประกาศกําหนด สามารถเปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิตได และรองรับ
ธุรกรรม/นวัตกรรมทางการเงินท่ีเกิดขึ้นใหม (Final Technology) ท่ีมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  
และกําหนดใหผูประกอบธุรกิจท่ีเปนตัวกลางท่ีเกี่ยวเนื่องกับการใหสินเชื่อสามารถนําสงขอมูลเครดิต 
ของผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs และกลุมธุรกิจท่ีตั้งตนใหม Start-ups ใหแก
บริษัทขอมูลเครดิต ซึ่งจะทําใหผูประกอบธุรกิจดังกลาวมีขอมูลประวัติทางการเงินในระบบ อันจะชวย
ใหมีโอกาสไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น ๆ มากย่ิงขึ้นในอนาคต รวมถึงชวยลดการกูยืมหนี้ 
นอกระบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมผูประกอบการ SMEs และกลุม Start-ups ท่ีปจจุบันยังไมสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนในระบบได เพราะไมมีประวัติการขอสินเชื่อในฐานขอมูลของระบบขอมูลเครดิต  
อันจะเปนผลดีตอประเทศชาติโดยรวม 

                                                           
๔ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

สภาผูแทนราษฎร, กลุมงานคณะกรรมาธิการการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สํานัก
กรรมาธิการ ๓ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, หนา (๖).  
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ขอมูลเครดิต∗ 
 
 
 

 ขอมูลเครดิต 17 คือ ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการชําระหนี้ของลูกคา ซึ่งถูกจัดเก็บไวในระบบ
ฐานขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิตและจะปรากฏในรายงานขอมูลเครดิตเมื่อมีผูขอเรียกดู ปจจุบันขอมูล
เครดิตประกอบดวยขอมูล ๒ สวนคือ 

- ขอมูลที่บงชี้ถึงตัวตนลูกคา เชน ชื่อ ที่อยู วันเดือนปเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ เลขที่
บัตรประชาชน และกรณีที่เปนนิติบุคคล จะเปน ชื่อ สถานท่ีตั้ง เลขท่ีทะเบียนนิติบุคคล เปนตน 

- ขอมูลเกี่ยวกับสินเชื่อท่ีไดรับอนุมัติ และประวัติการชําระสินเชื่อ ประวัติการชําระราคา
สินคาหรือบริการโดยบัตรเครดิต รวมท้ังสถานะบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
∗ บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (เครดิตบูโร), “ขอมูลเครดิตคืออะไร สําคัญอยางไร”, สืบคนเมื่อวันท่ี  

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔, https://www.ncb.co.th/ncb-article/what-is-credit-bureau-information. 
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 ขอมูลเครดิตมีความสําคัญอยางไร 
ขอมูลเครดิตจะแสดงถึงประวัติการชําระหนี้ที่สะทอนถึงพฤติกรรมและวินัยทางการเงินของ

เจาของขอมูล แสดงถึงความตั้งใจในการชําระหนี้และความนาเชื่อถือหรือท่ีเราเรียกกันวา “เครดิต”  
ท่ีมีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจ สถาบันการเงินจึงใชประโยชนจากรายงานขอมูลเครดิตเปนปจจัย
หนึ่งท่ีใชรวมกับปจจัยอื่น ๆ ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เชน ความสามารถในการหารายได  
ความเปนไปไดของธุรกิจ หลักประกัน เปนตน ดังนั้น ยอมกลาวไดวาผูท่ีมีประวัตกิารชําระหนี้ดีมีโอกาส
ไดรับสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผูเก็บขอมูลเครดิต 17 คือ บริษัทท่ีจะประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตเพ่ือจัดเก็บขอมูลเครดิตได 
จะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งปจจุบันผูประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต 
ท่ีไดรับอนุญาตมีเพียงแหงเดียว คือ บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (National Credit Bureau 
Co.,Ltd. : NCB) 

 ผูนําสงขอมูลเครดิตใหบริษัทขอมูลเครดิต 17 คือ สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลท่ีประกอบ
ธุรกิจใหสินเชื่อ ท่ีเปนสมาชิกของ NCB มีหนาที่นําสงขอมูลเครดิตลูกคาของตนให NCB 
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 ขอมูลเครดิตจัดเก็บอยางไร และเก็บไวในระบบนานแคไหน 

สถาบันการเงินท่ีเปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดิตมีหนาท่ีนําสงขอมูลสินเชื่อของลูกคา 
แตละรายใหบริษัทขอมูลเครดิตเปนรายเดือน ไปจนกวาสินเชื่อนั้นจะไดรับการชําระเสร็จส้ิน ในกรณี 
ท่ีลูกคาผิดนัดชําระหนี้และคางชําระเกิน ๙๐ วัน สถาบันการเงินจะสงขอมูลสินเชื่อคงคางใหบริษัท
ขอมูลเครดิตตอเนื่องไปอีกเปนเวลาไมเกิน ๕ ป นับแตวันที่คางชําระเกิน ๙๐ วัน 

บริษัทขอมูลเครดิตจะเก็บขอมูลเครดิตท่ีไดรับจากสถาบันการเงินไวในฐานขอมูลตอไปอีก
เปนเวลาไมเกิน ๓ ป นับจากวันที่บริษัทขอมูลเครดิตไดรับขอมูลจากสถาบันการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

 
 รายงานขอมูลเครดิต (Credit Report) คือ รายงานท่ีบริษัทขอมูลเครดิตจัดทําขึ้นและ 

ใหสิทธิสถาบันการเงินท่ีไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลเรียกดู หรือเจาของขอมูลเรียกดูได  
โดยรายงานขอมูลเครดิตจะแสดงขอมลูสินเชื่อ ประวัติการชําระสินเชือ่ สถานะทุกบัญชีที่เจาของขอมลูมี
อยูกับสถาบันการเงินทุกแหงที่เปนสมาชิกบริษัทขอมูลเครดิต 
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P2P Lending 
(peer- to-peer lending) สินเชื่อออนไลนระหวางบุคคลรูปแบบใหม∗ 

 
 
 

P2P lending คือ การกูยืมระหวางบุคคลกับบุคคลผานชองทางออนไลน โดยมี platform  
เปนตัวกลางในการจับคูระหวางผูกูและผูใหกู (matchmaker) และจัดใหมีการทําสัญญาสินเชื่อ 

ในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน
ท้ังในแงความสะดวกสบายและความรวดเร็ว เห็นไดจากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนไปใชบริการ
ผานชองทางออนไลนมากขึ้น เชน การซื้อสินคา การจองตั๋วภาพยนตร การจองท่ีพัก รวมไปถึง 
การทําธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งปจจุบันการกูยืมเงินก็เปนอีกหนึ่งธุรกรรมทางการเงินท่ีสามารถทํา 
ผานชองทางออนไลนได โดยผูท่ีตองการเงินทุนสามารถมาขอกูเงินผานเว็บไซตหรือแอปพลิเคชัน 
ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวกลางหรือชองทาง หรือหากเปนผูท่ีมีเงินเหลืออยากหาทางเลือกใหมในการลงทุน 
ก็ ส ามารถปล อยกู ไ ด เ ช นกั น  โดยอาจ ทํ าผ าน ผู ให บริ การ  Peer-to-peer lendingplatform  
(P2P lending platform) ซึ่งเปนแพลตฟอรมออนไลนท่ีทําหนาท่ีในการเชื่อมผูท่ีตองการเงินกับผูท่ีมี
เงินเหลือใหมาเจอกัน 
          P2P lending ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในตางประเทศ โดยกระแสดังกลาวเริ่มเขามา 
ในประเทศไทยกลายเปนทางเลือกใหมใหผูตองการเงินสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวกรวดเร็ว 
ผานชองทางออนไลน จากการนําเทคโนโลยีมาทําหนาท่ีตัวกลางทางการเงินซึ่งจะสงผลใหตนทุน 
ทางการเงินของผูกูต่ําลง อีกท้ังยังเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการทางการเงินใหประชาชนและบุคคล 
ผูประกอบธุรกิจท่ีไมสามารถเขาถึงการกูยืมเงินจากธนาคารได (เพราะไมมีรายไดประจําหรือไมมี
สินทรัพยค้ําประกัน) โดยไมตองไปกูนอกระบบซึ่งอาจมีดอกเบี้ยท่ีสูงมาก นอกจากนี้ P2P lending  
ยังเปนทางเลือกสําหรับผูใหกูในการกระจายความเส่ียงท่ีสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนใหม ๆ ซึ่งอาจ
ใหผลตอบแทนที่ดีกวาผลิตภัณฑทางการเงินรูปแบบเดิมในระดับความเส่ียงที่ผูใหกูยอมรับได 
          อยางไรก็ดี การทําธุรกรรมสินเชื่อผานแพลตฟอรมดังกลาวก็มีความเส่ียงในหลายดาน อาทิ 
ความเส่ียงท่ีผูกูจะกอหนี้เกินความสามารถในการชําระหนี้ของตน หรือความเส่ียงท่ีผูใหกูอาจไมไดรับ
ชําระหนี้คืนตามสัญญา เนื่องจากการใหสินเชื่อไมใชการฝากเงิน ผูใหกู จึงไมไดรับการคุมครอง  
หรือความเส่ียงท่ีผูใหกูจะขาดสภาพคลองเนื่องจากไมสามารถยกเลิกการใหสินเชื่อหรือเรียกใหผูกูชําระ
หนี้กอนครบกําหนดสัญญาได และท่ีสําคัญ P2P lending เปนธุรกรรมการใหสินเชื่อผานแพลตฟอรม
ออนไลนท่ีสามารถเขาถึงผูใชบริการในวงกวาง สัญญาสินเชื่อสามารถเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว โดยท่ี 
ผูกูและผูใหกูไมจําเปนตองรูจักกัน จึงมีโอกาสเกิดการหลอกลวงท้ังจากแพลตฟอรมและผูกู ดังเชน
กรณีศึกษาในตางประเทศท่ีแพลตฟอรมมีการใหขอมูลท่ีบิดเบือนจากความเปนจริง ผูบริหาร
แพลตฟอรมทุจริต แพลตฟอรมหรือผูกูสรางโครงการขอกูปลอม เปนตน 

                                                           
∗ ปณิดา ถกลวิโรจน ฝายนโยบายการกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย, “P2P Lending (peer- to-

peer lending) สินเช่ือออนไลนระหวางบุคคลรูปแบบใหม,” สืบคนเมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ,https://www.bot.or.th/ 
Thai/ ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_05Jun2019.aspx. 
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          สําหรับ P2P lending ในประเทศไทยนั้น ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กํากับดูแลเฉพาะ
แพลตฟอรมท่ีเปนตัวกลางในการจับคูผูกูท่ีเปนบุคคลธรรมดา กับ ผูใหกูท่ีเปนไดท้ังบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล โดย ธปท. ไดกําหนดหลักเกณฑในการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจ P2P lending platform 
ใหมีการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได กรรมการหรือผูมีอํานาจในการจัดการ
ของแพลตฟอรมตองมีความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถ ไมเคยมีการทํางานท่ีแสดงถึงการขาด
มาตรฐานวิชาชีพ และไมมีปญหาดานสถานะทางการเงิน (ไมเปน NPL) แพลตฟอรมตองมีระบบงานท่ี
มั่นคง นาเชื่อถือ สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง และมีมาตรฐานในการใหบริการโดยเฉพาะเรื่อง
ความมั่นคงปลอดภัย มีการคุมครองผูใชบริการและขอมูลสวนบุคคล (data privacy) มีการเปดเผย
ขอมูลประกอบการตัดสินใจอยางครบถวน และมีคําเตือนใหผูใชบริการตระหนักถึงความเส่ียงของตน 
ท้ังนี้ เพ่ือมุงเนนการปกปองผลประโยชนของผูใชบริการเปนสําคัญ และดูแลความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกับ
เสถียรภาพระบบการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ถึงแม ธปท. จะมีหลักเกณฑการกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจ P2P lending platform แลวก็ตาม 

แตธุรกรรมการใหสินเชื่อออนไลนยังอาจมีความเส่ียง ผูใชบริการควรศึกษาขอมูลใหรอบคอบ เลือกใช
บริการผานแพลตฟอรมที่นาเชื่อถือ หากเปนผูกูควรกอหนี้ดวยความระมัดระวงั และหากสนใจเปนผูใหกู
ควรทําความเขาใจลักษณะและความเส่ียงของสินเชื่อกอนการตัดสินใจทําธุรกรรม เพ่ือใหการใช
นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมนี้กอใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังตอผูกู ผูใหกู และระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 
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การระดมทุนแบบ Crowdfunding∗ 
 
 
 แนวคิดการระดมทุนแบบ Crowdfunding  
 

การระดมทุนแบบ Crowdfunding คือ วิธีการท่ีผูประกอบการ (Entrepreneur) ระดมทุน
จากมวลชนหมูมาก (The Crowd) ในจํานวนเงินเล็กนอยตอคน ผานตัวกลางบนระบบอินเทอรเน็ต  
ที่เรียกวา “Funding Portal” เพ่ือนําเงินมาใชตามวัตถุประสงคที่ไดเสนอไว  
 

 รูปแบบของ Crowdfunding  
 

Crowdfunding สามารถแบงไดเปน ๔ รูปแบบ ดังนี้ 
 

๑) Donation Model คือ รูปแบบการรับบริจาค โดยผูท่ีบริจาคเงินไมไดหวังผลตอบแทน  
แตอาจจะไดเปนความสุขทางใจหรือเอกสารตาง ๆ เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุโมทนาบัตร เพ่ือใหสามารถ
นํามาลดหยอนภาษีได ตัวอยางของรูปแบบนี ้เชน เทใจดอทคอม มูลนิธิกาวคนละกาว เปนตน  

๒) Reward Model คือ รูปแบบที่ใหผลตอบแทนเปนส่ิงของหรือสิทธิประโยชนเกี่ยวกับสินคา
ที่จะผลิตขึ้น ตัวอยางของตางประเทศ เชน Indiegogo Kickstarter เปนตน  

๓) Lending Model คือ รูปแบบการใหกูยืมเงิน โดยคืนเงินและดอกเบี้ยเมื่อถึงกําหนดเวลา 
ตัวอยางของตางประเทศ เชน Lending Club ZOPA Funding Circle เปนตน  

๔) Investment Model คือ รูปแบบของการระดมทุน โดยใหผลตอบแทนเปนหุน หรือหุนกู  
ซึ่งรูปแบบนี้จะอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย  
 

 กลไกการระดมทุน Crowdfunding แบบหลักทรัพย  
 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทําหนาท่ีในการกํากับดูแล 
ผูประกอบธุรกิจ Funding Portal (FP) ซึ่ ง เปนตัวกลางท่ีเชื่อมโยงระหวางบริ ษัทและผูลงทุน  
โดย Funding Portal (FP) จะมีหนาที่คัดกรอง ผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ
ผูประกอบธุรกิจที่ตั้งตนใหม (Start-up) ที่จะมาระดมทุนซึ่งตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  

๑) เปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีไมมีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (Non-Listed) โดยจัดตั้งตามกฎหมายไทย  

๒) มีการประกอบธุรกิจหรือมีโครงการธุรกิจท่ีชัดเจน และประสงคจะนําเงินท่ีไดไปประกอบ
ธุรกิจ หรือชําระหนี้เงินกูยืมที่กอไวเพ่ือใชดําเนินธุรกิจ (Refinance)  

๓) อาจเปนบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจากการถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก  
และไมมีการประกอบธุรกิจอยางมีนัยสําคัญเปนของตนเอง (Holding company) ก็ได ถาถือหุน 
ในบริษัทที่มีธุรกิจหรือโครงการที่ตองการทุนมากกวาหรือเทากับรอยละ ๕๐  

                                                           
∗ บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

สภาผูแทนราษฎร ครั้งท่ี ๒ วันพฤหัสบดีท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมกรรมาธิการ  ๔๐๘ ช้ัน ๔ อาคารรัฐสภา, หนา - ๖ –ถึง - ๗ –. 
 



- ๑๕ - 
 

 
สําหรับผูลงทุนในกลไกการระดมทุน Crowdfunding แบบหลักทรัพย สามารถแบงออกเปน  

๒ ประเภท คือ 
๑) ผูลงทุนรายบุคคล (Retail Investor) ซึ่งตองมีวงเงินลงทุนไมเกิน ๑ แสนบาท โดย Funding  

Portal (FP) มีหนาที่กํากับดูแลใหวงเงนิลงทุนไมเกิน ๑ ลานบาทในรอบ ๑๒ เดือน เนื่องจากมีความเส่ียง
ท่ีธุรกิจอาจจะดําเนินการไมสําเร็จ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
จึงจํากัดวงเงินลงทุนดังกลาวขางตน พรอมทั้งตองมีการทดสอบความรูความเขาใจในการลงทุนดวย 

๒) ผูลงทุนท่ีไมใชรายบุคคล (Non-Retail Investor) เชน ธนาคารพาณิชย กองทุนรวม นิติบุคคล
รวมลงทุน เปนตน ซึ่งเปนกลุมผูลงทุนท่ีมีความรูความเขาใจดานการเงินและการลงทุน รวมท้ังสามารถ
รับความเส่ียงไดระดับหนึ่ง จึงไมไดจํากัดวงเงินลงทุน 

สําหรับ Funding Portal (FP) ซึ่งทําหนาท่ีในการเปนตัวกลางท่ีเชื่อมโยงระหวางบริษัท และ 
ผูลงทุนนั้น ตองมีคุณสมบัติดังนี้ คือ 

๑) เปนบริษัทจัดตั้งในประเทศไทย 
๒) มีทุนจดทะเบียนชําระแลว ไมนอยกวา ๕ ลานบาท 
๓) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง 
๔) กรรมการ ผูจัดการ ไมมีลักษณะตองหาม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

ที่ ทจ. ๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพยผานระบบคราวดฟนดิง 
๕) มีระบบงานท่ีพรอมจะประกอบธุรกิจ 
๖) ถามีการประกอบธุรกิจอื่นอยูกอนแลว จะตองเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องและไมมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน (Conflict of Interest) กับการเปน Funding Portal (FP) ซึ่งการเปน Funding 
Portal (FP) มีระบบงานท่ีสําคัญ เชน ระบบตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติของสมาชิก ระบบทดสอบ
ความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุน ระบบเก็บรักษาทรัพยสินของสมาชิก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือรองรับในกรณีเว็บไซตเกิดขัดของ เปนตน 

 
 



- ๑๖ - 
 

การเปรียบเทียบระหวางการลงทุน 
ในรูปแบบ Crowdfunding กับ P2P Lending 

ในประเทศไทย∗ 
 
 

ประเด็น Crowdfunding P2P Lending 
 

หนวยงานกํากบัดแูล 
 

สํานักงานคณะกรรมการ 
กํากับหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพย 
 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

กํากับดูแล Funding Portal (FP)  
(ตัวกลางที่เชื่อมโยงระหวางบริษัท 

และผูลงทุน) 

Platform 
(ระบบหรอืเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสกลาง) 

 
ผูระดมทุน/ผูกูยืม บริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากัด  

(non-listed) 
 

บุคคลธรรมดา 

ส่ิงท่ีผูลงทุนไดรับ หุน/หุนกู สัญญากูยืมเงนิ 
 

ผูลงทุน ผูลงทุนรายบุคคล 
(Retail Investor) / 

ผูลงทุนท่ีไมใชรายบุคคล 
(Non-Retail Investor) 

ผูลงทุนรายบุคคล  
(Retail Investor) / 

ผูลงทุนท่ีไมใชรายบุคคล  
(Non-Retail Investor) 

 
Sandbox ไมกําหนด ตองผาน 

 
 

 
 
 
 

                                                           
∗ บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

สภาผูแทนราษฎร ครั้งท่ี ๒ วันพฤหัสบดีท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมกรรมาธิการ  ๔๐๘ ช้ัน ๔ อาคารรัฐสภา, หนา - ๗ -. 
 



- ๑๗ - 
 

บทความเกี่ยวกับผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเช่ือ  

กับการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต∗ 
 
 

เนื่องจากปจจุบันมีการประกอบธุรกิจในลักษณะเปนตัวกลางระหวางผูใหกูยืมหรือผูลงทุนกับ
ผูตองการเงนิทุน ทั้งในรูปแบบ peer to peer lending (P2P) (สินเชื่อออนไลนระหวางบุคคลรปูแบบใหม) และ 
debt crowdfunding (การระดมทุนเพ่ือธุรกิจ SME) เพ่ิมมากขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งการใหสินเชื่อ
ผานผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อ นับวาเปนทางเลือกใหมของผูขอสินเชื่อ 
โดยเฉพาะผูกูหรือผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs และธุรกิจที่ตั้งตนใหม Start-up 
แตเน่ืองจากผูประกอบธุรกิจดังกลาวน้ีไมใชผูท่ีสามารถเขาเปนสมาชิกของบริษัทขอมูลเครดติไดตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ. ศ. ๒๕๔๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงทําใหการปลอย
สินเชื่อผานผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางดังกลาวขาดขอมูลสําคัญดานการเงินของลูกคาท่ีขอสินเชื่อ 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการปลอยสินเชื่อของผูใหสินเชื่อ ซึ่งตางจากการใหสินเชื่อที่ผานสมาชิก 
ของบริษัทขอมูลเครดิต เชน สถาบันการเงิน ซึ่งสามารถใชประโยชนจากขอมูลท่ีบริษัทขอมูลเครดิต 
เก็บรักษาในการวิเคราะหสินเชื่อหรือออกบัตรเครดิตได  

ดวยขอจํากดัของกฎหมายดังกลาว สงผลทําใหผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางไมสามารถเขาถึง
ขอมูลเครดิตของบริษัทขอมูลเครดิตไดโดยตรงกอใหเกิดปญหาอุปสรรคตาง ๆ ท้ังในระดับบุคคลและ 
ตอประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบสินเชื่อของประเทศ กลาวคือ ประชาชนและนิติบุคคล 
ที่ตองการเงินทุนแตมีประวัติทางการเงินในระดับท่ีไมผานเกณฑของสถาบันการเงิน หรือผูประกอบ
ธุรกิจทางการเงินอื่น ๆ เชน กลุม Non-bank ประสบปญหาในการเขาถึงแหลงเงินทุนและสินเชื่อในระบบ 
การใหสินเชื่อผานตัวกลางประเภทใหมท้ังสองประเภท เพราะผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางมีขอมูล 
ในการวิเคราะหความเส่ียงในการปลอยสินเชื่อใหกับประชาชนและนิติบุคคลกลุมนี้อยางจํากัด ซึ่งผล 
ท่ีตามมาคือ ทําใหตนทุนในการประกอบอาชีพหรือดําเนินธุรกิจของผูตองการสินเชื่อกลุมนี้สูงขึ้น 
เนื่องจากไมสามารถเขาถึงแหลงสินเชื่อได ทําใหความสามารถในการแขงขันในการประกอบธรุกิจลดลง 
นอกจากนี้ ขอมูลการปลอยกูและประวัติการชําระหนี้ผานผูประกอบธุรกิจตัวกลางจะไมไดถูกจัดเก็บ 
ในระบบขอมูลเครดิต ซึ่งหากพิจารณาผลกระทบตอผูใหกูหรือเจาหนี้แลว การปลอยกูโดยท่ีไมมีขอมูล 
ในการวิเคราะหความเส่ียงของผูขอสินเชื่ออยางเพียงพอ ทําใหความเขาใจเกี่ยวกับผูขอสินเชื่อมีจํากัด 
และอาจเพ่ิมความเส่ียงในการปลอยกู ซึ่งอาจสงผลถึงเสถียรภาพของระบบการปลอยสินเชื่อในประเทศ
ไดอีกดวย๑  

ธนาคารแหงประเทศไทยไดทําการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิเปนตัวกลาง 
ในการ จัด สิน เชื่ อแบบ  P2P Lending Platform และ ผู ป ระกอบธุ รกิ จ  debt crowdfunding  
จากประเทศอินเดีย ประเทศจีน ดังนี้  ๒ 

ประเทศอินเดีย กระบวนการพิจารณาใหสินเชื่อในประเทศอินเดียใชเวลาคอนขางนาน และใช
เอกสารประกอบคอนขางมาก ประกอบกับสถาบันการเงินในประเทศอินเดียพิจารณาการใหสินเชื่อธุรกิจ 
                                                           
 ∗ จัดทําโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรชํานาญการพิเศษ สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 

๑ รายงานวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย, รางพระราชบัญญตักิารประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๒ เรื่องเดียวกัน, หนา ๔-๕. 



-๑๘- 
 

จากปริมาณสินทรัพยของบริษัท รวมท้ังคํานึงถึงหลักแหลงท่ีพักอาศัยของผูกูในการพิจารณาสินเชื่อบุคคล 
จึงทําใหผูประกอบการรายยอยและบุคคลธรรมดาท่ีอาศัยอยูนอกเขตเมืองไมสามารถเขาถึงสินเชื่อ 
จากสถาบันการเงินได ผูประกอบการรายยอยและบุคคลธรรมดาในกลุมนี้จึงกูยืมผานผูประกอบธุรกิจเปน
ตัวกลางแบบ P2P ที่ทําหนาที่ในการจับคูระหวางผูกูและผูใหกู โดยธนาคารกลางของประเทศอินเดีย 
(Reserve Bank of India : RBI) กําหนดให ผูประกอบการกลุมนี้ตองจดทะเบียนเปน Non-Banking 
Financial Company ประเภท P2P  

ตอมา RBI ออกประกาศท่ี DBR. No.CID.BC.59/20. 16.056/2014-15 ลงวันที่๑๕ มกราคม 
๒๐๑๕ กําหนดให P2P ทุกแหงตองเปนสมาชิกและนําสงขอมูลเครดิตลูกคาของตนแกบริษัทขอมูลเครดิต
เปนรายเดือนหรือนอยกวาหนึ่งเดือนขึ้นอยูกับขอตกลง โดยขอมูลท่ีนําสงนั้นตองครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 
และตองไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูลกอนเสมอ 

การท่ี RBI ออกกฎหมายให P2P นําสงขอมูลลูกคาของตนไปยังบริษัทขอมูลเครดิตทําใหระบบ
ขอมูลเครดิตมีขอมูลครบถวนย่ิงขึ้น เปนประโยชนท้ังสถาบันการเงินและ P2P 

ประเทศจีน เดิมขอมูลเครดิตลูกคาของสถาบันการเงิน (traditional financial institutions)  
จะถูกจัดเก็บท่ี Credit Reference Center (CRC) ของธนาคารกลางของประเทศจีน (People's Bank of 
China : PBoC) ซึ่งเปนการจัดเก็บขอมูลสินเชื่อจากสถาบันการเงินเทานั้น ทําใหขอมูลเครดิตในระบบ
ฐานขอมูลของ CRC ขาดขอมูลเครดิตของประชาชนอีกราว ๔๖๐ ลานคน หรือประมาณ ๑ ใน ๓ ของ
ประชากรท้ังประเทศ  

PBoC จึงจัดตั้งบริษัทขอมูลเครดิตในรูปแบบของบริษัทจํากัดเอกชน ชื่อ Baihang Credit ขึ้นเมื่อ
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เพ่ือจัดเก็บขอมูลการมีสินเชื่อจากผูใหสินเชื่อท่ีไมใชสถาบันการเงิน (lending 
channels outside the traditional financial system) เชน ผูใหสินเชื่อผานระบบอินเทอรเน็ต และ P2P 
โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหขอมูลจากผูใหสินเชื่อดังกลาวมาเติมเต็มระบบฐานขอมูลเครดิตของธนาคารกลาง 
และใหเปนศูนยกลางของขอมูลการใหสินเชื่อผานระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือปองกันปญหาการมีขอมูลสินเชื่อ
ซ้ําซอนบนระบบอินเทอรเน็ต  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการนําสงขอมูลเครดิตไปยัง Baihang เปนระบบสมัครใจ ผูใหสินเชื่อผาน
ระบบอินเทอรเน็ตรายใหญ อาทิ Alibaba และ Tencent จึงยังคงปฏิเสธท่ีจะเชื่อมตอระบบกับ Bainang 
เนื่องจากเห็นวาฐานขอมูลท่ีตนมีเพียงพอแลว รวมท้ังสถาบันการเงินเองก็ไมใชขอมูลจาก Baihang 
เนื่องจากยังมีประเด็นเรื่องคุณภาพและความนาเชื่อถือของขอมูลที่มาจากอินเทอรเน็ต 

เมื่อพิจารณาแนวทางการแกปญหาของประเทศอินเดียและประเทศจีน พบวา แนวทาง 
การแกปญหาของประเทศไทยคลายคลึงและสอดคลองกับแนวทางของท้ังประเทศอินเดียและประเทศจีน 
ในบางสวน กลาวคือ มีการอนุญาตใหจัดตัง้บริษัทขอมลูเครดิตขึ้น และมีกฎหมายรับรองสมาชิกประเภท
ผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อในรูปแบบ P2P อยางไรก็ตาม ประเทศอินเดียไดเลือก 
ท่ีจะออกกฎ (DBR.No.CID.BC 59/20.16.056/2014-15) เพ่ือบังคับใหผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลาง ตองเปน
สมาชิกบริษัทขอมูลเครดิต ซึ่งตางจากแนวทางท่ีเสนอในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่ียังคงหลักการเดิม 
คือ ใหผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางเปนผูตัดสินใจเขาเปนสมาชิกบริษัทขอมูลเครดิตดวยตนเอง  
ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของประเทศจีน  

 



-๑๙- 
 

จากการพิจารณาศึกษาผลกระทบตาง ๆ หากมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ไดกลาวไวขางตน พบวา จะเกิดประโยชนตอประชาชน๓ เศรษฐกิจ สังคม 
และอื่น ๆ ที่สําคัญ๔ ดังนี้ 

ประโยชนตอประชาชน สงผลใหผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อเขาถึงขอมูล
เครดิต ซึ่งเปนสวนสําคัญในการพัฒนาระบบการวิเคราะหสินเชื่อ รวมถึงประเมินความนาเชื่อถือและ
ระดับความเส่ียงของสินเชื่อไดเชนเดียวกับสถาบันการเงินดวยตนทุนท่ีไมแตกตางกัน อันจะกอใหเกิด
การแขงขันอยางเปนธรรมและเทาเทียม เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหสินเชื่อ และทําใหหนี้เสียในระบบ
ลดลง ตลอดจนเพ่ิมความเชื่อมั่นใหแกผูใหสินเชื่อในการลงทุนผานผูประกอบธุรกิจเปนตัวกลางในการจัดหา
สินเชื่อ ซึ่งเปนการกระจายความเส่ียงและไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาการฝากเงิน นอกจากนี้ ผูขอสินเชื่อ
ไมวาจะเปนกลุมผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs กลุมผูประกอบธุรกิจในชวงเริ่มตน 
Start-ups และประชาชนท่ัวไป มีชองทางในการเขาถึงแหลงเงินท่ีสามารถนํามาใชในการดําเนินธุรกิจได
อยางตอเนื่องหลากหลายชองทางมากขึ้นดวยตนทุนทางการเงินท่ีต่ํากวาการกูเงินนอกระบบ และเปน
การเพ่ิมปริมาณขอมูลในฐานขอมูลเครดิตของประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนในการวิเคราะหการใหสินเชื่อ 

ประโยชนตอเศรษฐกิจ สงผลใหธุรกิจ SMEs ซึ่งเปนกลุมสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ  
มีชองทางในการเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีจะสามารถนํามาใชในการดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องหลากหลาย
ชองทางมากขึ้น ซึ่งจะชวยใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพ ลดความเหล่ือมลํ้าทาง
เศรษฐกิจของประชาชนรายยอยมากขึ้น อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหเกิดความโปรงใสและเทาเทียมกัน 
ดานขอมูลเครดิต เนื่องจากผูประกอบการรายใหม ๆ สามารถเขาถึงแหลงขอมูลเครดิตไดเหมือนกับ
สถาบันการเงินหลักท่ีดําเนินธุรกิจมาแตเดิม ดวยตนทุนในการเขาถึงแหลงขอมูลท่ีไมแตกตางกัน อันจะ
กอใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรมและเทาเทียม รวมถึงไดมีผูประกอบการรายใหม ๆ ซึ่งมีการดําเนิน
ธุรกิจท่ีเขมแข็งเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของแตละพ้ืนท่ีมากขึ้น ซึ่งจะเปนเครือขายทางธุรกิจท่ีเชื่อมโยง
และเกื้อกูลกัน เปนการกระจายความเจริญออกไปยังสวนภูมิภาคมากขึ้น ทําใหระบบเศรษฐกิจ 
มีความเขมแข็ง สงผลใหปริมาณของขอมูลเครดิตในระบบท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะชวยเพ่ิมคุณภาพการปลอย
สินเชื่อ ทําใหหนี้เสียในระบบลดลง และชวยใหผูท่ีมีเงินออมมีชองทางลงทุนผานผูประกอบธรุกิจเปนตวักลาง 
ในการจัดหาสินเชื่อ ซึ่งเปนการกระจายความเส่ียงและไดรบัผลตอบแทนท่ีสูงกวาการฝากเงิน 

ประโยชนตอสังคม เปนการเพ่ิมโอกาสในการจางงาน/ลดอัตราการวางงาน เนื่องจากธุรกิจ 
SMEs ท่ีมีจํานวนมากถึงรอยละ ๙๙ ของวิสาหกิจท้ังหมดของประเทศ ซึ่งเปนสัดสวนการจางงาน 
ถึงรอยละ ๘๒ หากมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนดวยตนทุนท่ีต่ํากวาเงินกูนอกระบบไดเพ่ิมขึ้น  
จะกอใหเกิดการจางงานอยางตอเนื่องในแตละพ้ืนท่ี เปนการกระจายรายได ชวยลดปญหาการวางงาน
และปญหาอาชญากรรม นอกจากนี้ ยังเปนการสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น 
ในการดําเนินธุรกิจของ SMEs ในแตละทองถิ่นดวย 

ประโยชนอื่น ๆ ท่ีสําคัญ ชวยสนับสนุนใหการพิจารณาปรับอันดับขีดความสามารถใน 
การแขงขันภาคการเงินของประเทศดีขึ้น รวมไปถึงยังสงผลใหบริษัทขอมูลเครดิตมีฐานขอมูลท่ีกวาง 
มากขึ้น ซึ่งจะชวยใหภาครัฐ หรือสมาชิกบริษัทขอมูลเครดิตหรือสถาบันวิจัย สามารถใชขอมูลท่ีไมระบุ

                                                           
 ๓ บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ...., หนา ๑-๒. 

๔ รายงานวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย, หนา ๗-๑๑. 



-๒๐- 
 

ตัวตนจากบริษัทขอมูลเครดิตเพ่ือการวางแผน กําหนดนโยบาย หรือเพ่ือการวิจัยพัฒนาไดครอบคลุม
ย่ิงขึ้น 

บทสรุป หากรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ผานความเห็นชอบจากรัฐสภา และมีผลใหใชบังคับ
เปนกฎหมายก็จะสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน การสรางโอกาส
เขาถึงบริการทางการเงิน และสรางโอกาสเขาถึงขอมูล อีกท้ัง ยังสอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
ในเรื่องเศรษฐกิจ ยกระดับผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศท่ีสูงขึ้น  
มีการเติบโตอยางครอบคลุมทุกภาคสวน มุงเนนการใชระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน ลดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุมตาง ๆ  
และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น 

  
 
 
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ภาคผนวก 

: หนังสือสภาผูแทนราษฎร  
ดวนท่ีสุด ท่ี สผ ๐๐๑๔/๗๗๔ ลงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา 

: รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมลูเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว) 

: บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของ 
รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมลูเครดิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
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('1'.} L ;i11uV1ti'Y'V-;L~mnu'1111~nthtLllvt~thzmt1t1q1n~L{Ju~1na1~lum1~1J1111 
auL~fl (L~11'111J1fl Wfll \JVIUfU'IJ~L~1JLii1Jif1·1d'uf11l~nt)1tLllVl~\htntltJq1n~Ltl'U~1nft1~ 
1'\Jfl1'J~'ll11ft'lJL~tl 1l1'111 l!><i:1CJ1 lJ1'111 ~ 1119111 ltl<i:1"1 LLft:J1J1Pl'J1 lext/ct W't:JLLnL'l.ILfi11L6i11 

11111111 \!)(( (b)) 

(ct) u.t'i'l '!IL ;i11L;iiJtJ'Vln1'11'U '1 t Vl'ttL ,.Vntiflfll ~ti~ nu fl11L ~1JtJmj' &\l&\I~ L~f.11ntJl'llJ1;)n 
\J1tLt1Vlith::nt1tJq1n~L~'\J~1nfl1~tum1~'1vr1nuL~tl Cu.t'i'l'!IL;i11L;;11111P1'11 <to ~,",, ~- LU\t 

111M1'l ct'.n) 

t"v~il~~uuii~\J1amvuq1n\lLVu~1na1~tun11'1vivr1ft'UL~a!K1tJn11tm.i;m, 
'lt\J\J,,,;£lLl'l1£l<ti1uih~nvi·rnilna't~"Mf1oX1l\JLi'l'UtJ.fim~1ftLillt1'1.1tJi'tJ~UL~£l Uft~\111ti.11l~'UL~tl 
~1'\l'lt\J\J ,.,;~)Lf'I;() ,J1v'Utl~fl'U L ~El L tl'UVl1~ Lfttl n L ~11Lii11~1 n mitiu'!ltli\J~'UL ~tl\11 fll'IC11U'Un1l L~ 
b1f.I""~ n11l'l~,n1V1UP1 t ~u;-Jvif E'de\Lfll1;)Pi'111111ni'u~\J1t1nEtJ~1n'1 L~u~1nrrn l um1{'1\11 

~UL~tlfl~nn11L~Uft1J1;!n'!Jtl'1\JMttla.JflLR'J~lJILll Li4E1l\1a1ii11ml1ri~'6'tl'dft'!Jtl'1'1tf\J;n1,'!Jfli'\J 
~\JL~tl~1\Jlt\J\J~;£),fll;tl"li1vm,1m.i;m1'!Jtl~lJl\JL~~~\J~odVl;;tl~ftLl'l'$;j91 ~U'1iLti'Un11ri'1Lft;1J 
t\17:mum1lM'UL~t1ilth:1~\'limv.~'1;r\J ~.i'11L~'\J~a~vi11~'1~11'ufllcy"d . . 



(er) 

f°hl 

..,,11,,turucu~ 

m1tha:nt:iu~1n"1°Tifl\12'Lfll1;j"' Couu~ J 
Vi.rt ..... 

vc1:::11tury~\filuY1UqjC\j~\J1~thtn11L~tJ1.num1\i1nflnV1B~tLi'l;ll1'1f'IJt:i'3 
~f'll'lfl ~-n.J'\1'111 W>'o tl1tnt>\Jn\Jimm '"ID 'Ut:i'3i'Jt!1'UJ~C\j\L~'31'l,,t:i"IW'l~n1lVlfJ UL'\IL'\l"'«t~ 
n1:::th1~flfJEl1~Va'\V1\ll'l11J\JVIUty'll~LL"1~n~,,,1J'lfJ 

L""'lf.JflLLfltfll111J'1'1Li'.hilt.1m1\i1nflih1But=1tLfl11l1V.'!la'3~fllf'lfl'111M1t11,,UL'\l~d 
L~nn1,.,u~t~~tJ1:::nt:iuq1n\lL~t.1'11nt=11.,tum1~1'1,.,1ftt1L~tl~'3ij\l(L\Jue!l\\auL~ma'3 L\Jt.1tu.1,~n 
'tJf)'3\.J;~VltU!l)JflLf'l1~'1\~ L~t:iL\11t\J\Jn11t~flt.1L~tl£ltl1tftV181l1'r'C~~(u f~n11'1'M'r'C1t11'1N't\l~if 
i'ltl~l'lfltl'3n\JL~tlU l 'U~Utytyii\it U1J1'111 ~'o 'llt:i~i'J15112.l'dt\!U \1'3111lt:i1W1~01L VlfJUtl1 

u11'l111D v.1:::11wty~d\m.Uu'3trui~ul'i1t.1tl'"'\l1n-!t.1t11:::01f'ltu 
1111n\l\l1~L un~L tlu~u hl 

2!11'111 m l\1,mL£;nf11111JL\J\JYIUfJ11Jri111 "fm~flLl'\1~91 ~ LU1J1'111 '" 

u ~'3Yf$:::1i'!JucucO'in11th:::neuq1ii\l~El~eHl'l1;i" Yui1. tocrll'.cr u.fuitmff'l"l11Jl'iv tt1d'u. 'V!u 

"" olit:i2JflLl'l'>';j"" ,.,mvm11J11 .ffaLt1"1\l1'3L"v1nu~nll1ti'UafluL~t:itiunm~n 
t11:::u1V1i'l'11uuni1L~tw1;a'!lE1nt.1Lfmhuff1J1int11:::U1V1~tl1:mauq1n\lL\'Jt.1~1m,1'3tu011~",.,, 
~UL~tJ '1'3~£1Ltld 



(<t') 

(e11) .UeL ~\l\l;.,vl\i~a,,~1~n~1 Lun:11we12.1,m,,a..,~nli1fl'!lat;uL ~e 
(n) n1N\ll'IP1flft112.1"1 ~untJil'1 ~a ~a~ 1'uL~vu\JLr\fl amum,,n1"StuJ1l'I 

tJ141Yf Lfl'!ltl'St~1~1tl1t:,,,,,\l,,,;tli.r1111tl'St\J1.r1L{1m!1~'1lt)'1,J "1;amr'1~tlL~\l'Vl1'1 
utum,'tl\.11t'11~1~Lftvm~a1n1 (a1ih 

('U) n1dlil;l\l,,f'lfl 'H1J1Va'1 ~E> i1m\lfli,, Lfl,,'VltLUPJ\lil;i\lf'lf'lfl ,,,;E>Lfl'Utl'St~1~1 

. (ID) tl1t:-m011,,ti'u~u:011'tf)i'ua"iM&;1.1Lia L&.e,tn11'th1t~uLiD'tltl'1~n.&:1 
~'tlai4uL;ia n2.1~'1tl1::1iin111T11t11,,1nu~1,,,;El\J;011lt11t.Jil'.i1Lf\'S~111" 

. 111vi'S1 ce l~L~1J\J'Vlilv11.iPi1ii "~tl1tnauq1il~Ltlui1na1'1lu011~""'1it1.1L;ia· 
1t"Hi1'1U'Vlilv12.1ft1i1 11 em1il'uni1L~\I" ua:: "et111;Jn" lu1J1J111 '" u"1'1'W'St'S1'tli!qiqi~ 

n!1tl1::nauq1n\l.Ua\jflLfll1~" -w.f'I. 1vcrcecr · 

" "~t11::nouq1n\lL \Ju~1mn'1t um1~P1'H1i4uL~E> ~ "H1J1t.1m12.111 il~\ll'lfllfl 
~tl1.:nauq1n~L \Ju~1 nfl1'1 t um1t ~u;m11::uu,,,;1i.Lrl;t1~1t.Ja~n'Vl1ailndL flum'1011tll1tJn;i 

L 4Jaa11.11t.1fll111mtfl1 n tu n11nti t ~Lnfln'UL ;itl Ll'lvii'lllt11tntJuii'1 m1L r.Ju~ ~\IL ;imfH . 
~,,;j 911111\htLfl'Vlq1n'1~1nfl1'1t'.m11t\1\J;m1~111w::n1111m1\J1::mr1n1,,,t1Pi" 

1J1Vl'S1 er 1~t.1milnfll111Jl'Uu'Vlilt.J1111'\1i1 "i11l1;!n" tw111111 '" 

u"1'1Yf1t:11't1U'\!OJ~n11\.l'Stntl\Jq1n'1~tl)Je1Lfll1~JI 'W.flf. Weter mu:lmfl'l111J.ie'ttlifLLYl\I 

"" l'l111;!n" ,,,2.J'ltJ,,111111 l'lmil'um1L'au,,,;e~tJ1::neuq1n\lL rlu~1nrn., 
t 'Un11~'1'H1i;tlL ~tivlu;~,;D\jflL1'11~,l'f \JL ,J1L \J'Ui'11J1;Jn. 

2.1111111 b t\1rJmfinP11111tu111l'l~'!la'12:11111111vo u~'1'W1t11'UU'Y'Y°l 
m1\.11::m:>\Jq1n~iti\jfl il'l1~111 Yf. fl!. ID«l'.ctct LLflt t m f fll111J'1t> L udu 'Vl\J . 

"L~aijm1L Uf'IL~w,,,;a t ~~tJ~flP1111111P1l'!t1'1ui;1 t ~u;-d\'11i'e\jflLfll1~.iu ~.., 
L~'U,,,~'1i1ourM'-.,.ti~.Ua'dflYl11\Jt11t.Jlul'l111au1uuuLLPi1'uL\J"L~t.J~;at~o'dfl tun1ali!L\Ju 

~E>>Jfl lflv112.J'tlE-1l'!1!1;Jn~,,,~"r!t" t ~LL ~'1LLrit'12.11;Jn~Juvi11u" 

1119111 n 1~tJnLftnfll1111lU1J111111 ID\!> LL"1'1l'f1t11'tlU'Y'Y~n1'J\J1tnflUq1n\l 

'6o'd"' Lfll1~" 'W. Pl. lr:>ct:~cr ~~LLnL 'tlL ~11L~111'1t.J'W1t'51'tl,j r;y~011tJ1~nouq1n'1.002.ia LP11~vi 
(Qi)'u;I cl'.) Tt.". 113cl'.cl'.QI' utuitm.Ufll·rn.1PIE11t1d~'Vl'U · 

11 im111 IDID ~~U~n1'SU\1u1vl 11~.!o'ttlO 
(111) 1'6;fa~avi1111'"q\.11tl'1'1t'i~f'l1~u9111112.11J1V1111Do 111Pi11 1r:>o/G1 11111111 lr>«'/(J) 

LLflt11111l'S1 lr>lt/ en 

(Iv) 'WL tl"~ll\1;flL~IEJLL wi<V'a~flLLn~~t1«bJil~V1Bi'\Jf ;f t:i'dfl" 



(b) 

111.-i11 a t\1vmnM'l111lu111'111 lcce LL'1"'W1t:11'Uutyqi';m·nh::m:Juq1n~ 

.Uei.i~u,,,~" 'W.t'I. lt><tcecr LLfttlmfl'l1111~e\tHlLL.,,i.1 
"1J1'1'S1 lt>ce mvl~u"l'iu111m1 1>0 1119111 l><t/ 111 LLtu~111'111 1>"-"'> 

\111dn \1~""''"""1'ie 1 udL tlflL~v;;aSJ"' 
(1J1) u;,;.,,;;eSJCILl'l'S~" ~tl'l\Jl'J1l;;e\lft ~tJ111111ft~ft;;B>Jfl &'1111;)n ,,,;acJ'lftJ;m1 

(ID) ~i-if<U'e\JM1nnT1'11.,1uvr;fl\Jl}~,,,\!1mu (!Jl) 

('1'1) ~-'loUfliJft~nm.iflll'lftm11 (Gl) ,,,;e (ID)" 

11111111 ci l\1L ~11P11111~a 1 tlOL;'.Ju,,,111" '1'11111 \J.,,Ut\lt\l°iL ~11L~11th\1i\1l'1111;)n 
tl1::~mmeuq1n~Luui1nc,,.,t,m1-s("riuL~a 11111111 ~111111'111 ~ 11111111 ~"" 
111'111 i:><t/a:' LLftti.11'111 lt><t/<r LL'1-t'W1Z'S1'1lUt\ltYi\n11\J1::neuq1n~"7B\jl'ILl'l'S;\'1 'W .f'I . i:>cfa:'cf 

"Vl1J'lfl '1'11 (J) 

\J.,,Utyty~L ~1JL;i1Jft1Vli'\JL'11J1;)ntJ'JtLIWl~U'St neuq1n~L tl\J~'lnf\1-1 l \Jn1'S~fl\11~\JL~e 

11111111 lc<t/ Cl) t \1u;,;.,,;;fl\JftLfl 'S~t'IL tllJlLr.JVVl;e t \1.fle\Jft LLri&'l111;jn\J1tU'IVI 

~tJ111netJq1n~LtJu~1mn"lum1~",,,1~uL~il~tJ1t:i'l-t~~::t.U.Ue\lftL~e\J;tlv'!lu1i.1ni1iLf'l11::~ 
~uL ~eLL .,,u~~'1:: l \1ai.iL ~n t111v t \Jm'n tlflLt.i v\.ne t \1'1i'e\f l'lll'1na11~t~e" 'l,;'i'ufll1111~uva11 
~1m ~1'tlE'1.UE>;jft nau"l nl'lf '1 L 1uLLlliL ~1'llfl-tttl>Jft 1m \11'11111vuve11\ 1L fJunv1'1~\J ~_,;f 
9111JVlflnLnN'1 1ffni1 LLftZL~f.l\.IL'llvll'ltutn'S'S1Jn11U'Stn1f'ln1\1u~ 

1119111 io<l:'hl r1111;)m.htL11.,,~tJ'S::nnuq1n~Ltlu~1nft1'1luni1{111vr1~uL~E 
m~LtlflL1.1t1.fi£1\jft'llfN~nA'1~Q\JL~evtl~i'u'11n\J;,;.,,;;e\JftLl'l1~""111iJ1'1;1 ~., l\1un~vl~t 
t\1~uL~£>1'1 te11mllflLt.1v\llLYi1~'11LtJ\JL~atJ1::lv'llu1um1t\1~uL~£1LLft::9"e"Vli'tJl'l1111vuva11~1n 
L~1,.a-ife\Jflnnu ~-id m11i.urmntu'1 i5m1 LLfltL~au\,.~t'ltua:n1111m1\1111mt'ln1.,,u" 

1J1Vl'J1 ID<t/ Q'\ ~111;1ntha: U1Vl~tl1a:nauq1 n~L flu~1mn.1L 1.Jn11{'1Wlft\J.L ~tl 
e1'1i.11;;EiJft'IV"~n.:l1'Ua-t'11Jvtltll'fu'11nu;~vi'!i'ei.inLf'l'S~'1'1111111'111 lD<t/• Lt1V41z:tu~bumi.w 
.Ue~fl~\'111111a1a:~~1'll£1'1L~1'Ue".Ua>JftJJ1l.ULfluil~\i'v.,,~-itum1\i'111~1LL\J\J\l1na'1~1uL"1~"1~ 
1fltl~tl'11,\'f \Jfll'l11J V\l V911~1n L ~1'1ltH'!i' fl\jft 

t \1&'1111;JntJ1a:1J1V1~i..l1t:nauq1n~L ~u'11 mn"t um'S'1flvr1flUL ~et oULL\J\JlQ1fttl'1 

ill1'ULf'l'S~'1vi'lll~'1'11fl11J'l'~'SfllVlii'1 LDY41tL~atJ1a:1v'!lu1um11Ll'l11t~ft1JL~tlLL.,,1.J~~'1tL\1~\JL~e 
~l'la:niiu;~,,f'l,111Lati~tt1n~ni1L~l11num1L~h.1l1nt1·H1tuM1~vi'Yl1ihw!e'IJe.i11,,,1;Jn~.infh1Lvl1'1t1 

f'INtn1111m1a1~a~qi1'1t\1t1111~ntJ1tL11.,,~\J1tnetJq1n'1Lfli.J~1nft1-t 
t 1Jn11'1'1'Yl1i!'UL ~£rAf f1YT1u. \J\J~1flf)"~1\.ILl'l'S~lll'111l1 'S'Sf'l"1i1'1ViJ !.1£1111 ~i'ISJ'rilnfiutliLL \J\J\f 1tUl.i 
°"11.JLl'l1~911t.flfLfl'V'11tL;:letht1V'll'111.Jn1TlLf'l'S1"1ft\JL~f) n11t:mnU'11Lflt1~PI LLfttn1'S\J;V11'S 

Pl111JL~fN1Un'1n11'1lfl'1&'11JWn~u~hv ~-td Vl11JVl~mntu'ti 1Bm1 UfttL~VUL'Vilf'lcutn1'1Jn1'S 
thtm l'ln1vru" 



(fd) 

t un·n\l~~t11112.1~1L fluL ~tl~2.lfll1tHftvi B'tltl'1L ~i'tJtl'1oUtliJa t it11nnm1·n1 ni1 
iiEiiu1'1tJ111nir1n1\1u""'~mnw'118011 1.uu:L~aul'tJ"l\1n1J1;!nCitltJij~uni1'1ri~1ua:m11l.U 
\l1t tvttl'1u \J\J\i1ae'1lhuLf111;ifl lll 

1J1fl11 f,«/ .t l 'UmNYli'lin;)ntJ.~t:IJlYl~\l1t:ntl\Jq1n\1L i'J'Ui1nfl14 t 'Un11(t'l"r11 
ft'UL~tltJ~Li'l!ini1t\1\J;n1'S\1;tln11..i1LU'Un11~'Utt'l~rlt>liLnt'ln1'S~'Ufli1\J;n1,LLrl~nA'1~,mR'UL~tl 
1flVL\1fll€'UL~tl'12.11'11nn11ltlli'\Jf.Ua~a11!l'1~n~1'1u n2.11~n~'1n~11Pl'n'1WW1'1L"1'lNflt'Uni'tl~Lfl!i 
m,t itJ;mn,;flm,~uf'l1\J;m1 111J«'1LL "r1ri4~1J1'tJfl4<ffo\ja t \1'1nt111,1vtf uV1.,1tJ1.i'.luml''1atl 
u.a11t\1'1n~1i.n\JuL~1'tJtl4i&'tl\iflilftYIB'1'1\1fltl\Jt'l112.J~n.i'a4'tJtl'1oUtn.ia~4nfi11'7u'tJa.:ifl\J · 
Lt'lfJ ls.i .i'tl-1 Lifofli i1t1•nn 0v1J \11n~Ju t f RV1B'tla1»111\1t1a\Jt11V 1 \Jfl11JfttJ1t11!t1u..i1'\lvtli1ii'tJ 
fli1\l~Lfl!in11l\1\J;n11\1;€ln1.,~1Lil\Jn11~\Jl",j'U 

tun.,ru~L~1,,a4;fa2-1aLi1u11.ffa\ia~m;11fl11J11.,f'lmi'1wijn~£J'11»1111ilL\'Ju'1;., 
L~1'tJa'1'tia;if!ei'1~'Uf'i111eYCia1JU.flrt'1"1nn,11ut111:1m1t1~~at\1n2.11-im.J1111Jlfl~tl,11natJq1n'1L\Ju 
~1na1'1tum1'1fl\11ft'UL~!lfl11J1'~11'1\1il'1it'111w1tJ1z::naum.,t\1tJ;m1 \1'an1,~1Liium,fiut11 
ilnf'lf .,\1il'1iflll 

"l\1thf'l111Jlu1J11»1111oo u.a111J1'111 ~ 1J1t.Uu.:itfluLLrim1'11Liium1 
"1w1,,11il;\1v L'1f.Jfl~ 1a1l 

1J1fl11 lo«/cl'. m\1tl11J1'111 loo 1111'1mi'1 1J1'111 i:>o/cri LL&'lt:1J1fl11 .,~ 
m "l f u41i\Jn\Jn1J1;int11::LflV1~t11a::n£J\Jq1n\1 L \JuP11na14"l uni1~""'18uL ~a" 

111m1 ~o ti.1vmfint'l1111tu (b) 'tJtl411'Sfll\1d4 'tJEJ41J1'111 _,er u."14 
'"'St'S1'UUtytiim1i.h11na\Jq1n\1'tle\iflL~'Siifl YU'I. Wxr.tcl'. Ll.flt:L mft'l1111,jn ltldU\1\J 

"(b) RvtBvi'1t l~i't1V1.,1\JL \1') LL \14m1tl~Ll'lt1tl\111ei'1JL~e\1;am1t \.fuim1 
'11nrm1uu011L~ti \1';11n11tJijln1t011t~tJim1'11nflm~n\.11tlJlfl~tl,a:ntl\Jq.,n'1L\Ju~1nft1'1 
1 \Jn11.~"~1~'UL ~a t 'U0'1Ui!f1C11U'U011L~\J\1iEl'UJ1inth~Lflfl~\.11tnEtJq1n'1L \'.Ju.r1nfl14 
1u011tl'l\11ft\JL~at.U-ti'ai;ii'l'tJV'1\Ji~vt-iiE~i'lLl'l1~fl1J1LU\JL\1~U.~4n11\lijLrlt5f'i"l'tJflt;\JL~a 

.. t., ... 
'"1''n)n11 'H\J1n"l"J,, 

.1J1P111 G>Gl ti.1vm~nf'1112.1"lu111fl11 cl'.~ u.~~'W.,t11ttlu'\j~m.,\.l.,:mauq1n'1 

-Ua~aLP11~~ vu1. 1>cra::cr '"u.nl-uL ~1JL~ll l"ei'W,t11w~m1t11a: net1q1n~.fle2JflLfll1~" 
(uut1~ ct) vu1. ltJcl'.cr~ U.fltlt\11.UP1111JJie1tJdu.viu · 

"1l1'111 11'.o i'11.11;]n@t'lli.lt.Ji)Uf\fl11l1J"l1J111 111~ (le) (Q'I) (er:) ,.,;n (it'.) V1~oe'.11tlu 

,,,;al1.h.Jijim1»111.1~amnw'1 inm1 ua1a1atJl11ilfl'lruasn1ni011tJ,11mr1n1\1\Jl'IP112.12.11P111 (J)« 

111f"ll'IE4 111'111 i:>o/(J) i11P1f1 "1~tl111'111 ll<G'm 111f'IR in~111114LVl'llttJi't1l1lLn'Ul'l11JUfl\J\J1\1 
U.fl~tl i'uan hiLnu1 tJ fl ~,,,if-3vii1tJu1vt1J1 ati<A ~ 'la1vl v-3r:J1tluetj,ii; a'ilun 11 'ii a: \11\lij\T.it '1ijnll ()~ 



(c:;;) 

a111~nth::uw1fftnu\Jm1L~\Jrat'1uh..l~~~m.1111"i1 l!>o/Gl 111l'lvr;1.,vr;a 

111fllela.:i vr;a~hfJ\Jvr;a 'hhJ~tJ°ii"111vrtl'mmu'1 iffni1 u.na:L~E\JLtt~fl\Ntn1,,.m1itli1m1fll 
n-m\J"Pl11J1J1Pl11 loo/ <ll 1111'1i'l11J IJi'v.:i~::11'3l'Vl'l!ILt\JL~t11n'l.J~U'\jtij;i\1lu11,f'l'Vlif4 

tunim.htUl'V1~\J'Ja:nvuq'Jn'1 L flu~1mni t \J ni1~"vr1ih'L~E~" UJ\JijUii 1'111J 
'" "' '" ~ .II~ '" 'l.!tl"'•<t'.:I: ., -! 111P111 toct/W:i vr1Ei.11'11) toct/Q'I 111t'l'Vl\J'1V11m11"irn.:i 'Vl1a~1Hu'M1a~ l)'UP1'11J.J'VlnmnN"' . 

~Bm1 ~::Lla\JL'U~PINtn11i.1m1\J1tm11'1rl1'Vl\JPlPl11J1J1'111 lt>Clf> 'V1;£l)J1Pl11 l!>ct/"1 111f'll'l11J 
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