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พระราชบัญญัติ 
การประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป1นป2ท่ี ๕๗ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรให�มีกฎหมายว8าด�วยการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห8ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห8งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภาดังต8อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว8า “พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูล

เครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหนึ่งร�อยยี่สิบวันนับแต8วันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป1นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ข�อมูล”๒ หมายความว8า สิ่งท่ีสื่อความหมายให�รู�เรื่องราวข�อเท็จจริงของข�อมูล

เครดิตหรือคะแนนเครดิต ไม8ว8าการสื่อความหมายนั้นจะทําได�โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ8าน
วิธีการใด ๆ และไม8ว8าจะได�จัดทําในรูปของเอกสาร แฟIม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด 
ภาพถ8าย ฟJลKม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอรK หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําให�สิ่งท่ี
บันทึกไว�ปรากฏได� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๑๔ ก/หน�า ๑/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
๒ มาตรา ๓ นิยามคําว8า “ข�อมูล” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูล

เครดิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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“การประมวลผลข�อมูล”๓ หมายความว8า การปฏิบัติการใด ๆ กับข�อมูลไม8ว8าจะเป1น
การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดเรียบเรียง การเก็บรักษา การแก�ไขเพ่ิมเติม การนํากลับมา การใช� 
การเปJดเผย การพิมพK การทําให�เข�าถึง การลบ หรือการทําลายข�อมูล รวมถึงการจัดทําและเปJดเผย
คะแนนเครดิต และรายงานเชิงสถิติ 

“คะแนนเครดิต”๔ หมายความว8า ตัวชี้วัดความน8าจะเป1นในการชําระคืนหนี้โดยใช�
วิธีการทางสถิติในการประมวลผลข�อมูลโดยบริษัทข�อมูลเครดิต 

“แบบจําลองด�านเครดิต” ๕ หมายความว8า เครื่องมือท่ีใช�กระบวนการทางสถิติท่ี
สมาชิกจัดทําข้ึนเพ่ือกําหนดตัวชี้วัดความน8าจะเป1นในการชําระคืนหนี้ของลูกค�าของสมาชิก 

“ผู�ควบคุมข�อมูล” หมายความว8า บุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดใน
ภาคเอกชนไม8ว8าจะเป1นหน8วยงานเดียวหรือร8วมกับหน8วยงานอ่ืนซ่ึงทําหน�าท่ีควบคุมดูแลการ
ประมวลผลข�อมูลหรือประมวลผลข�อมูลเอง 

“ผู�ประมวลผลข�อมูล” หมายความว8า ผู�ควบคุมข�อมูลหรือบุคคลใด ๆ ซ่ึงทําการ
ประมวลผลข�อมูลในนามของผู�ควบคุมข�อมูลหรือบริษัทข�อมูลเครดิต 

“ข�อมูลเครดิต” หมายความว8า ข�อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค�าท่ีขอสินเชื่อ ดังต8อไปนี้ 
(๑) ข�อเท็จจริงท่ีบ8งชี้ถึงตัวลูกค�า และคุณสมบัติของลูกค�าท่ีขอสินเชื่อ 

(ก) กรณีบุคคลธรรมดา หมายถึง ชื่อ ท่ีอยู8 วันเดือนป2เกิด สถานภาพ การสมรส 
อาชีพ เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ หรือหนังสือเดินทาง และ
เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากร (ถ�ามี) 

(ข) กรณีนิติบุคคล หมายถึง ชื่อ สถานท่ีต้ัง เลขท่ีทะเบียนการจัดต้ังนิติบุคคล 
หรือเลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากร 

(๒) ประวัติการขอและการได�รับอนุมัติสินเชื่อ และการชําระสินเชื่อของลูกค�าท่ีขอ
สินเชื่อ รวมท้ังประวัติการชําระราคาสินค�าหรือบริการโดยบัตรเครดิต 

“ข�อมูลห�ามจัดเก็บ” หมายความว8า ข�อมูลของบุคคลธรรมดาท่ีไม8เก่ียวกับการรับ
บริการ การขอสินเชื่อ หรือท่ีมีผลกระทบต8อความรู�สึกหรืออาจก8อให�เกิดความเสียหายหรือมี
ผลกระทบต8อสิทธิเสรีภาพของผู�เป1นเจ�าของข�อมูลอย8างชัดเจน ดังต8อไปนี้ 

(๑) ลักษณะพิการทางร8างกาย 
(๒) ลักษณะทางพันธุกรรม 
(๓) ข�อมูลของบุคคลท่ีอยู8ในกระบวนการสอบสวนหรือพิจารณาคดีอาญา 
(๔) ข�อมูลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
“สินเชื่อ”๖ หมายความว8า การให�กู�ยืมเงินหรือวงเงินในการให�กู�ยืม หรือให�ยืม

หลักทรัพยK ให�เช8าซ้ือ ให�เช8าซ้ือแบบลิสซ่ิง คํ้าประกัน รับอาวัล รับรองต๋ัวเงิน ซ้ือ ซ้ือลดหรือรับช8วงซ้ือ

                                                 
๓ มาตรา ๓ นิยามคําว8า “การประมวลผลข�อมลู” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตกิารประกอบ

ธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มาตรา ๓ นิยามคําว8า “คะแนนเครดิต” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูล

เครดิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๓ นิยามคําว8า “แบบจําลองด�านเครดิต” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

ข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ลดต๋ัวเงิน เป1นเจ�าหนี้เนื่องจากได�จ8ายหรือสั่งให�จ8ายเงินเพ่ือประโยชนKของผู�เคยค�าหรือเป1นเจ�าหนี้
เนื่องจากได�จ8ายเงินตามภาระผูกพันตามเล็ตเตอรKออฟเครดิตหรือภาระผูกพันอ่ืน การรับเป1นลูกค�า
เพ่ือซ้ือขายหลักทรัพยK และธุรกรรมอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

“บัตรเครดิต” หมายความว8า บัตรหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีผู�ประกอบการออกให�แก8ลูกค�าเพ่ือ
ใช�ชําระค8าสินค�า ค8าบริการหรือค8าอ่ืนใดแทนการชําระด�วยเงินสด หรือเพ่ือใช�เบิกถอนเงินสด โดย
ลูกค�าต�องชําระค8าธรรมเนียม ค8าบริการ ดอกเบ้ีย หรือค8าอ่ืนใด แต8ไม8รวมถึงบัตรท่ีได�มีการชําระค8า
สินค�า ค8าบริการ หรือค8าอ่ืนใดไว�ล8วงหน�าแล�ว 

“ธุรกิจข�อมูลเครดิต”๗ หมายความว8า กิจการเก่ียวกับการควบคุมหรือการ
ประมวลผลข�อมูลเครดิตเพ่ือให�ข�อมูลแก8สมาชิกหรือผู�ใช�บริการ 

“บริษัท” หมายความว8า บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ8งและพาณิชยK หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว8าด�วยบริษัทมหาชนจํากัด 

“บริษัทข�อมูลเครดิต” หมายความว8า บริษัทท่ีได�รับใบอนุญาตให�ประกอบธุรกิจ
ข�อมูลเครดิต 

“ใบอนุญาต” หมายความว8า ใบอนุญาตให�ประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต 
“เจ�าของข�อมูล” หมายความว8า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใด ๆ ซ่ึงเป1นเจ�าของ

ข�อมูล หรือเป1นเจ�าของประวัติลูกค�าผู�ขอใช�บริการจากสมาชิกไม8ว8าจะเป1นการขอสินเชื่อหรือบริการ
อ่ืนใด 

“สถาบันการเงิน” หมายความว8า นิติบุคคลท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบธุรกิจหรือ
ดําเนินกิจการในราชอาณาจักร ดังนี้ 

(๑) ธนาคารพาณิชยK 
(๒) บริษัทเงินทุน 
(๓) บริษัทหลักทรัพยK 
(๔) บริษัทเครดิตฟองซิเอรK 
(๕)๘ บริษัทประกันวินาศภัย 
(๖) บริษัทประกันชีวิต 
(๗) นิติบุคคลท่ีให�บริการบัตรเครดิต 
(๘) นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินการทางการเงิน 
(๙ ) นิ ติ บุ คคล อ่ืน ท่ีป ระกอบ กิจการให� สิน เชื่ อ เป1 นทางการค� าปกติตาม ท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
“สมาชิก” หมายความว8า สถาบันการเงินท่ีบริษัทข�อมูลเครดิตรับเข�าเป1นสมาชิก 
“ผู�ใช�บริการ” หมายความว8า สมาชิก หรือนิติบุคคลท่ีประกอบกิจการอันชอบด�วย

กฎหมายโดยให�สินเชื่อเป1นทางการค�าปกติ 

                                                                                                                                            
๖ มาตรา ๓ นิยามคําว8า “สินเช่ือ” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูล

เครดิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๗ มาตรา ๓ นิยามคําว8า “ธุรกิจข�อมูลเครดิต” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘ มาตรา ๓ นิยามคําว8า “สถาบันการเงิน (๕) ” แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

“แหล8งข�อมูล” หมายความว8า บุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงเป1นผู�ให�
ข�อมูลแก8บริษัทข�อมูลเครดิต 

“คณะกรรมการ” หมายความว8า คณะกรรมการคุ�มครองข�อมูลเครดิต 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว8า ผู�ซ่ึงรัฐมนตรีแต8งต้ังตามการเสนอแนะของ

คณะกรรมการให�ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว8า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให�ใช�บังคับกับการประมวลผลข�อมูลส8วนบุคคล คณะ

บุคคลหรือนิติบุคคลใดเพ่ือประโยชนKภายในคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นเป1นการเฉพาะหรือใช�ใน
กิจการตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๕  ให�รัฐมนตรีว8าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ให�มีอํานาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศนั้น เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 

หมวด ๑ 
การจัดต้ังบริษัทและการขอรับใบอนุญาต 

   
 
มาตรา ๖  การประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิตจะกระทําได�ต8อเม่ือได�จัดต้ังในรูปบริษัท

และได�รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี 
การจัดต้ังบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งจะกระทําได�ต8อเม่ือได�รับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรี 
การขอความเห็นชอบ การให�ความเห็นชอบ การขอรับใบอนุญาตและการออก

ใบอนุญาต ให�เป1นไปตามหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขตลอดจนเสียค8าธรรมเนียมตามท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗  บริษัทข�อมูลเครดิตต�องมีจํานวนหุ�นท่ีบุคคลผู�มีสัญชาติไทยถืออยู8เกินก่ึง

หนึ่งของทุนจดทะเบียนของบริษัทจํากัด หรือทุนชําระแล�วของบริษัทมหาชนจํากัด แล�วแต8กรณี และ
ต�องมีกรรมการเป1นบุคคลผู�มีสัญชาติไทยเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

บริษัทข�อมูลเครดิตต�องไม8มีข�อบังคับท่ีให�อํานาจคนต8างด�าวในการเสนอแต8งต้ัง
กรรมการบริหารส8วนใหญ8หรือมีอํานาจในการบริหารจัดการนิติบุคคลนั้นด�วยวิธีการอ่ืนใด 

 
มาตรา ๘  บริษัทข�อมูลเครดิตต�องใช�คํานําหน�าชื่อว8า “บริษัทข�อมูลเครดิต” และคํา

ว8า “จํากัด” หรือ “จํากัด (มหาชน)” แล�วแต8กรณี ต8อท�าย 
 

หมวด ๒ 
การประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

   
 
มาตรา ๙  ห�ามมิให�ผู�ใดนอกจากบริษัทข�อมูลเครดิตประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต 
 
มาตรา ๑๐  ห�ามมิให�บริษัทข�อมูลเครดิต ผู�ควบคุมข�อมูลและผู�ประมวลผลข�อมูล

จัดเก็บข�อมูลห�ามจัดเก็บ 
 
มาตรา ๑๑  ห�ามมิให�ผู�ใดนอกจากบริษัทข�อมูลเครดิตใช�คํานําหน�าชื่อ หรือคําแสดง

ชื่อในธุรกิจว8า “บริษัทข�อมูลเครดิต” หรือคําอ่ืนใดท่ีมีความหมายเช8นเดียวกัน 
 
มาตรา ๑๒  ห�ามมิให�บริษัทข�อมูลเครดิต หรือผู�ควบคุมข�อมูล หรือผู�ประมวลผล

ข�อมูลท่ีดําเนินการหรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรดําเนินกิจการ ทําการควบคุม หรือประมวลผล
ข�อมูลภายนอกราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๑๓  ห�ามมิให�บริษัทข�อมูลเครดิต ผู�ควบคุมข�อมูลหรือผู�ประมวลผลข�อมูล

ดําเนินการประมวลผลข�อมูลท่ีมีอายุของข�อมูลเกินกว8าท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๔  ห�ามมิให�ผู�ใดประกาศหรือโฆษณาว8าสามารถแก�ไขข�อมูลให�แตกต8างจาก

ท่ีบริษัทข�อมูลเครดิตจัดเก็บ 
 
มาตรา ๑๕  ห�ามมิให�บุคคลหรือนิติบุคคลใดทําข�อตกลงหรือกระทําการใด ๆ อันมี

ผลเป1นการกีดกันหรือขัดขวางการให�ข�อมูลเครดิตแก8บริษัทข�อมูลเครดิตหรือการใช�ข�อมูลของบริษัท
ข�อมูลเครดิตแห8งใดแห8งหนึ่ง หรือทําให�เกิดการผูกขาดในการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิตโดยไม8ได�รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 
หมวด ๓ 

สิทธิและหน�าท่ีของ 
บริษัทข�อมูลเครดิต สมาชิกและผู�ใช�บริการ 

   
 
มาตรา ๑๖  บริษัทข�อมูลเครดิตต�องทําการประมวลผลข�อมูลจากสมาชิกหรือจาก

แหล8งข�อมูลท่ีเชื่อถือได� ตามหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๗  ในการประมวลผลข�อมูล บริษัทข�อมูลเครดิตหรือผู�ซ่ึงได�รับมอบหมาย

ให�เป1นผู�ประมวลผลข�อมูลแทน ต�องจัดให�มีระบบและข�อกําหนดดังต8อไปนี้เป1นอย8างน�อย 
(๑) ระบบจําแนกข�อมูลท่ีเก็บรักษาไว� 
(๒) ระบบการแก�ไขข�อมูลให�มีความถูกต�องสมบูรณKและทันสมัยอยู8เสมอ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) ระบบรักษาความลับและความปลอดภัยของข�อมูลเพ่ือปIองกันมิให�มีการนํา
ข�อมูลไปใช�ผิดวัตถุประสงคKและมิให�ผู�ไม8มีสิทธิได�รับรู�ข�อมูล รวมท้ังระบบปIองกันมิให�ข�อมูลถูกแก�ไข 
ทําให�เสียหายหรือถูกทําลายโดยไม8ชอบหรือโดยไม8ได�รับอนุญาต 

(๔) ระบบการขอใช�ข�อมูลและระบบการรายงานข�อมูลตามปกติ 
(๕) ระบบการตรวจสอบและแก�ไขข�อมูลของเจ�าของข�อมูล 
(๖) ระบบบันทึกและรายงานผลทุกครั้งเม่ือมีผู�เข�าถึงข�อมูล โดยมีกําหนดระยะเวลา

ไม8น�อยกว8าสองป2นับแต8วันท่ีมีการบันทึกของการเข�าถึงข�อมูลเพ่ือให�เจ�าของข�อมูลตรวจสอบได� 
(๗) ระบบการทําลายข�อมูลท่ีมีอายุเกินกว8าท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๘) ระบบหรือข�อกําหนดอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
การจัดระบบและข�อกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให�เป1นไปตามหลักเกณฑK วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๘๙  เพ่ือประโยชนKในการควบคุมและประมวลผลข�อมูลของบริษัทข�อมูล

เครดิต ให�สมาชิกส8งข�อมูลของลูกค�าของตนแก8บริษัทข�อมูลเครดิตท่ีตนเป1นสมาชิกและแจ�งให�ลูกค�า
ของตนทราบเก่ียวกับข�อมูลท่ีส8งไปเป1นหนังสือ หรือโดยวิธีอ่ืนตามท่ีตกลงกันภายในสามสิบวันนับแต8
วันท่ีส8งข�อมูลแก8บริษัทข�อมูลเครดิต ในกรณีท่ีสมาชิกไม8อาจดําเนินการได�ทันภายในกําหนดเวลา
ดังกล8าว สมาชิกอาจขอขยายระยะเวลาต8อคณะกรรมการได�อีกไม8เกินสิบห�าวัน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑK 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

การส8งข�อมูลเพ่ิมเติมในส8วนของประวัติการชําระสินเชื่อ และประวัติการชําระราคา
สินค�าหรือบริการโดยบัตรเครดิตให�แก8บริษัทข�อมูลเครดิต ให�สมาชิกแจ�งให�ลูกค�าของตนทราบตาม
หลักเกณฑK วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  สมาชิกมีหน�าท่ี ดังต8อไปนี้ 
(๑) รายงานและส8งข�อมูลตามมาตรา ๑๘ ให�บริษัทข�อมูลเครดิต และแจ�งให�ลูกค�า

ของตนทราบถึงการส8งข�อมูลนั้นโดยไม8เลือกปฏิบัติ 
(๒) ส8งข�อมูลท่ีถูกต�องและทันสมัยอยู8เสมอ ถ�ารู�ว8ามีความไม8ถูกต�อง สมาชิกต�อง

แก�ไขและจัดส8งข�อมูลท่ีถูกต�องให�แก8บริษัทข�อมูลเครดิต 
(๓) ในกรณีท่ีสมาชิกได�รับรายงานจากบริษัทข�อมูลเครดิตว8าเจ�าของข�อมูลเห็นว8า

ข�อมูลท่ีตนมีอยู8นั้นไม8ถูกต�อง ให�สมาชิกดําเนินการดังต8อไปนี้ 
(ก) ตรวจสอบข�อเท็จจริงตามท่ีมีคําขอแก�ไข 
(ข) รายงานผลการตรวจสอบให�บริษัทข�อมูลเครดิตทราบโดยเร็ว 
(ค) หากข�อมูลนั้นไม8สมบูรณKหรือไม8ถูกต�อง ให�สมาชิกแก�ไขให�ถูกต�องและ

รายงานข�อมูลท่ีถูกต�องให�บริษัทข�อมูลเครดิตทุกแห8งท่ีรับข�อมูลจากตนทราบ 
(ง) การพิจารณาคําขอแก�ไขตาม (ก) ต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในสามสิบ

วันนับแต8วันท่ีได�รับคําขอแก�ไขจากเจ�าของข�อมูล ในกรณีท่ีเจ�าของข�อมูลส8งข�อมูลเพ่ิมเติมภายใน

                                                 
๙ มาตรา ๑๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ระยะเวลาสามสิบวัน ให�ขยายระยะเวลาให�บริษัทข�อมูลเครดิตเพ่ือพิจารณาได�อีกไม8เกินครั้งละสามสิบ
วันนับแต8ได�รับข�อมูลครั้งสุดท�าย 

(จ) ในระหว8างการพิจารณาคําขอแก�ไขตาม (ง) ให�บริษัทข�อมูลเครดิตจัดเก็บ
ข�อมูลซ่ึงเป1นคําขอแก�ไขนั้นไว�ในระบบข�อมูลของเจ�าของข�อมูล 

(๔) หากมีการโต�แย�งข�อมูลและไม8อาจหาข�อยุติได� ให�สมาชิกรายงานบริษัทข�อมูล
เครดิตเพ่ือบันทึกเป1นข�อโต�แย�งในระบบข�อมูลของเจ�าของข�อมูล 

(๕) เม่ือมีการผิดนัดชําระหนี้ สมาชิกต�องรายงานให�บริษัทข�อมูลเครดิตทราบวัน
เดือนป2ท่ีเริ่มมีการผิดนัดชําระหนี้ 

การรายงานหรือบันทึกข�อโต�แย�งตามวรรคหนึ่ง ให�เป1นไปตามหลักเกณฑKและวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๐  ให�บริษัทข�อมูลเครดิตเปJดเผยหรือให�ข�อมูลแก8สมาชิกหรือผู�ใช�บริการท่ี

ประสงคKจะใช�ข�อมูลเพ่ือประโยชนKในการวิเคราะหKสินเชื่อและการออกบัตรเครดิต โดยในการเปJดเผย
หรือให�ข�อมูลดังกล8าวจะต�องได�รับความยินยอมจากเจ�าของข�อมูลก8อนทุกครั้ง เว�นแต8เจ�าของข�อมูลได�
ให�ความยินยอมไว�เป1นอย8างอ่ืน  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด๑๐ 

นอกจากการเปJดเผยหรือให�ข�อมูลแก8สมาชิกหรือผู�ใช�บริการตามวรรคหนึ่ง ให�บริษัท
ข�อมูลเครดิตเปJดเผยหรือให�ข�อมูลได�ในกรณีดังต8อไปนี้โดยไม8จําเป1นต�องได�รับความยินยอมเป1นหนังสือ
จากเจ�าของข�อมูลก8อน 

(๑) เม่ือมีคําสั่งศาลหรือตามหมายศาลหรือเป1นข�อมูลเก่ียวกับการฟIองร�องคดีต8าง ๆ 
ท่ีเปJดเผยต8อสาธารณะ 

(๒) เม่ือมีหนังสือจากพนักงานสอบสวนเพ่ือประโยชนKในการสอบสวนความผิดอาญา
เก่ียวกับธุรกิจการเงินซ่ึงตนเป1นผู�รับผิดชอบการสอบสวนคดีดังกล8าว 

(๓) เม่ือมีหนังสือจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห8งประเทศไทย คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยKและตลาดหลักทรัพยKเพ่ือประโยชนKในการปฏิบัติการในการกํากับดูแลหรือตรวจสอบ
สถาบันการเงินตามกฎหมายว8าด�วยการนั้น 

(๔) เม่ือมีหนังสือจากบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู8อาศัยตามกฎหมายว8าด�วย
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู8อาศัย หรือนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยKเป1นหลักทรัพยK
ตามกฎหมายว8าด�วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยKเป1นหลักทรัพยK เพ่ือใช�ประโยชนKในการ
ประเมินฐานะสินทรัพยKท่ีนํามาแปลงเป1นหลักทรัพยKตามกฎหมายว8าด�วยการนั้น ตามความจําเป1นแห8ง
กรณี 

(๕) เม่ือมีหนังสือจากบรรษัทบริหารสินทรัพยKไทยตามกฎหมายว8าด�วยบรรษัท
บริหารสินทรัพยKไทย บรรษัทบริหารสินทรัพยKสถาบันการเงินตามกฎหมายว8าด�วยบรรษัทบริหาร
สินทรัพยK สถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพยKตามกฎหมายว8าด�วยบริษัทบริหารสินทรัพยK เพ่ือ
ใช�ประโยชนKในการประเมินราคาสินทรัพยKท่ีรับซ้ือหรือรับโอนตามกฎหมายว8าด�วยการนั้น ตามความ
จําเป1นแห8งกรณี 

                                                 
๑๐ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ท้ังนี้ การเปJดเผยหรือให�ข�อมูลตาม (๔) หรือ (๕) ต�องได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

เม่ือมีการเปJดเผยหรือให�ข�อมูลตามวรรคสองแล�ว ให�บริษัทข�อมูลเครดิตแจ�งเป1น
หนังสือแก8เจ�าของข�อมูลทราบภายในสามสิบวันนับแต8วันเปJดเผยหรือให�ข�อมูล ในกรณีท่ีเป1นข�อมูล
โดยรวมของสถาบันการเงินแห8งหนึ่งแห8งใดให�แจ�งแก8สถาบันการเงินนั้นทราบ 

 
มาตรา ๒๐/๑๑๑ สมาชิกอาจนําข�อมูลของลูกค�าของตนท่ีได�รับจากบริษัทข�อมูล

เครดิตตามมาตรา ๒๐ เฉพาะในส8วนท่ีไม8มีข�อมูลท่ีสามารถระบุตัวของเจ�าของข�อมูลมาใช�เป1นป4จจัย
หนึ่งในการจัดทําแบบจําลองด�านเครดิตได� โดยต�องได�รับความยินยอมจากเจ�าของข�อมูล 

ให�สมาชิกใช�แบบจําลองด�านเครดิตท่ีได�จัดทําตามวรรคหนึ่งเฉพาะเพ่ือประโยชนKใน
การวิเคราะหKสินเชื่อ การออกบัตรเครดิต และการบริหารความเสี่ยงในกิจการของสมาชิกเท8านั้น 

คณะกรรมการอาจอนุญาตให�สมาชิกท่ีจัดทําแบบจําลองด�านเครดิตตามวรรคหนึ่ง
ยินยอมให�สมาชิกอ่ืนนําแบบจําลองด�านเครดิตไปใช�เฉพาะเพ่ือประโยชนKในการวิเคราะหKสินเชื่อ การ
ออกบัตรเครดิต และการบริหารความเสี่ยงในกิจการของสมาชิกอ่ืนด�วย  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑK วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีมีความจําเป1นเพ่ือคุ�มครองสิทธิของเจ�าของข�อมูล ให�คณะกรรมการมี
อํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขให�สมาชิกถือปฏิบัติในการจัดทําและการใช�
ประโยชนKแบบจําลองด�านเครดิตได� 

 
มาตรา ๒๑  ผู�ใช�บริการประเภทเดียวกันมีสิทธิได�รับข�อมูลอย8างเท8าเทียมกันจาก

บริษัทข�อมูลเครดิต 
 
มาตรา ๒๒๑๒  ผู�ใช�บริการมีหน�าท่ี ดังต8อไปนี้ 
(๑) ใช�ข�อมูลตามวัตถุประสงคKท่ีกําหนดตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๐/๑ 
(๒) ไม8เปJดเผยหรือเผยแพร8ข�อมูลแก8ผู�อ่ืนท่ีไม8มีสิทธิรับรู�ข�อมูล 
 
มาตรา ๒๓  ให�ผู�ท่ีได�รับข�อมูลตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ใช�ข�อมูลดังกล8าวนั้นเพ่ือ

ประโยชนKแต8เฉพาะการนั้น และต�องเก็บรักษาข�อมูลดังกล8าวนั้นไว�เป1นความลับในท่ีปลอดภัยเพ่ือมิให�
ผู�อ่ืนได�รับรู�ข�อมูลนั้น 

 
มาตรา ๒๔  ภายใต�บังคับมาตรา ๒๐ ห�ามมิให�บุคคลดังต8อไปนี้เปJดเผยข�อมูล 
(๑) บริษัทข�อมูลเครดิต ผู�ควบคุมข�อมูล ผู�ประมวลผลข�อมูล สมาชิก หรือผู�ใช�บริการ 
(๒) ผู�ซ่ึงรู�ข�อมูลจากการทํางานหรือปฏิบัติหน�าท่ีใน (๑) 
(๓) ผู�ซ่ึงรู�ข�อมูลจากบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) 
 

                                                 
๑๑ มาตรา ๒๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๒ มาตรา ๒๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๔ 
การให�ความคุ�มครองแก8เจ�าของข�อมูล 

   
 
มาตรา ๒๕  เพ่ือประโยชนKในการคุ�มครองให�ความเป1นธรรมแก8เจ�าของข�อมูล ให�

เจ�าของข�อมูลมีสิทธิ ดังต8อไปนี้ 
(๑) สิทธิท่ีจะรับรู�ว8าบริษัทข�อมูลเครดิตเก็บรักษาข�อมูลใดของตน 
(๒) สิทธิท่ีจะตรวจสอบข�อมูลของตน 
(๓) สิทธิท่ีจะขอแก�ไขข�อมูลท่ีไม8ถูกต�อง 
(๔) สิทธิท่ีจะโต�แย�งเม่ือทราบว8าข�อมูลของตนไม8ถูกต�อง 
(๕) สิทธิท่ีจะได�รับแจ�งผลการตรวจสอบข�อมูลของตนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(๖) สิทธิท่ีจะได�รับทราบเหตุแห8งการปฏิเสธคําขอสินเชื่อหรือบริการจากสถาบัน

การเงิน ในกรณีท่ีสถาบันการเงินใช�ข�อมูลของบริษัทข�อมูลเครดิตมาเป1นเหตุแห8งการปฏิเสธคําขอ
สินเชื่อหรือบริการ 

(๗) สิทธิท่ีจะอุทธรณKต8อคณะกรรมการตามมาตรา ๒๗ 
เจ�าของข�อมูลอาจเสียค8าธรรมเนียมในการตรวจสอบข�อมูลตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศกําหนด  ท้ังนี้ไม8เกินสองร�อยบาท 
 
มาตรา ๒๖  เม่ือเจ�าของข�อมูลใช�สิทธิในการตรวจสอบหรือขอแก�ไขข�อมูลของตนท่ีมี

อยู8กับบริษัทข�อมูลเครดิตหรือสมาชิก ให�บริษัทข�อมูลเครดิตหรือสมาชิกนั้นพิจารณาคําขอและ
ตรวจสอบข�อมูลนั้นโดยเร็ว และให�แจ�งผลการตรวจสอบหรือแก�ไขข�อมูลของตนพร�อมเหตุผลให�
เจ�าของข�อมูลทราบภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับคําขอ 

ในกรณีท่ีบริษัทข�อมูลเครดิตหรือสมาชิกเห็นว8าข�อมูลไม8ถูกต�องไม8ว8าด�วยเหตุใด ให�
บริษัทข�อมูลเครดิตหรือสมาชิกนั้นแก�ไขข�อมูลให�ถูกต�องโดยเร็ว รวมท้ังต�องแจ�งข�อมูลท่ีแก�ไขให�แก8
แหล8งข�อมูลสมาชิกหรือผู�ใช�บริการท่ีเก่ียวข�องเพ่ือนําไปแก�ไขข�อมูลให�ถูกต�องต8อไปด�วย 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีมีข�อโต�แย�งระหว8างเจ�าของข�อมูลกับบริษัทข�อมูลเครดิต

เก่ียวกับความถูกต�องของข�อมูลและไม8อาจหาข�อยุติได� ให�บริษัทข�อมูลเครดิตบันทึกข�อโต�แย�งพร�อม
หลักฐานประกอบของเจ�าของข�อมูลไว�ในระบบข�อมูลของเจ�าของข�อมูล ในการจัดทํารายงานข�อมูล
เพ่ือให�บริการแก8สมาชิกหรือผู�ใช�บริการ บริษัทข�อมูลเครดิตต�องระบุในรายงานดังกล8าวด�วยว8ามีข�อ
โต�แย�งของเจ�าของข�อมูลในเรื่องใดบ�าง ในการนี้  เจ�าของข�อมูลอาจอุทธรณKข�อโต�แย�งนั้นต8อ
คณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 

หากมีข�อโต�แย�งเกิดข้ึนระหว8างสถาบันการเงิน สมาชิก หรือผู�ใช�บริการกับบริษัท
ข�อมูลเครดิตหรือกับเจ�าของข�อมูลและไม8อาจหาข�อยุติได� ให�บริษัทข�อมูลเครดิต สถาบันการเงิน 
สมาชิก หรือผู�ใช�บริการบันทึกข�อโต�แย�งนั้นในระบบข�อมูลของเจ�าของข�อมูลนั้น พร�อมกับแจ�งให�บุคคล
ท่ีเก่ียวข�องทราบด�วย ในการนี้ เจ�าของข�อมูลอาจอุทธรณKข�อโต�แย�งนั้นต8อคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยชี้
ขาดก็ได� 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การอุทธรณKข�อโต�แย�งต8อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให�เป1นไปตาม
หลักเกณฑKและวิธีการท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

เม่ือมีคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให�บริษัท
ข�อมูลเครดิต สถาบันการเงิน สมาชิกและผู�ใช�บริการ ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้น 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีสถาบันการเงิน สมาชิก หรือผู�ใช�บริการปฏิเสธการให�สินเชื่อ 

หรือการดําเนินการอ่ืนใดท่ีก8อให�เกิดการข้ึนค8าบริการแก8ลูกค�าโดยเหตุอันเนื่องมาจากการได�รับรู�
ข�อมูลของลูกค�านั้น สถาบันการเงิน สมาชิก หรือผู�ใช�บริการต�องแสดงเหตุผลในการปฏิเสธการให�
สินเชื่อ หรือการข้ึนค8าบริการ รวมท้ังแหล8งท่ีมาของข�อมูลให�ลูกค�ารายนั้นทราบเป1นหนังสือ และให�
ลูกค�าซ่ึงเป1นเจ�าของข�อมูลมีสิทธิตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลดังกล8าวนั้นของตนโดยไม8ต�องเสีย
ค8าธรรมเนียม หากผู�นั้นใช�สิทธิขอตรวจสอบภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับคําปฏิเสธการขอสินเชื่อ
หรือการดําเนินการอ่ืนใดนั้น 

ในกรณีท่ีเจ�าของข�อมูลเห็นว8าข�อมูลดังกล8าวตามวรรคหนึ่งไม8ถูกต�องตามท่ีเป1นจริง 
เจ�าของข�อมูลอาจยื่นคําขอพร�อมแสดงหลักฐานประกอบเพ่ือให�สถาบันการเงิน สมาชิก หรือ
ผู�ใช�บริการตามวรรคหนึ่งพิจารณาประกอบการให�สินเชื่อ หรือการดําเนินการอ่ืนใดอีกครั้งหนึ่งก็ได� 

ให�นําความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
การกํากับดูแลบริษัทข�อมูลเครดิต 

   
 
มาตรา ๒๙๑๓  ให�มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว8า “คณะกรรมการคุ�มครองข�อมูล

เครดิต” ประกอบด� วย  ผู� ว8 าการธนาคารแห8 งประเทศไทยเป1 นประธานกรรมการ ปลั ด
กระทรวงการคลังเป1นรองประธานกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส8งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า อธิบดีกรมส8งเสริมสหกรณK 
เลขาธิการคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยKและตลาดหลักทรัพยK ผู� อํานวยการศูนยKเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสKและคอมพิวเตอรKแห8งชาติ เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ
จํานวนห�าคน เป1นกรรมการ 

ให�คณะรัฐมนตรีแต8งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ โดยต�องเป1นผู�มีความรู�ความเชี่ยวชาญ
ด�านการคุ�มครองผู�บริโภคสองคน ด�านการเงินการธนาคารหนึ่งคน ด�านคอมพิวเตอรKหนึ่งคน และ
ผู�แทนผู�ประกอบการด�านธุรกิจภาคเอกชนหนึ่งคน โดยมีวาระอยู8ในตําแหน8งคราวละสองป2 และอาจ
แต8งต้ังใหม8อีกได� แต8จะแต8งต้ังให�อยู8ในตําแหน8งติดต8อกันเกินสองวาระมิได� 

ให�คณะกรรมการแต8งต้ังผู�ช8วยผู�ว8าการธนาคารแห8งประเทศไทยหรือผู�อํานวยการ
อาวุโสของธนาคารแห8งประเทศไทยคนหนึ่งเป1นเลขานุการ 
                                                 

๑๓ มาตรา ๒๙ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๐  ให�คณะกรรมการมีอํานาจและหน�าท่ีในการกํากับดูแลการประกอบ

ธุรกิจข�อมูลเครดิต อํานาจและหน�าท่ีดังกล8าวให�รวมถึง 
(๑) ออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให�เป1นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทข�อมูลเครดิต ผู�ควบคุมข�อมูล และผู�ประมวลผลข�อมูล รวมถึงการกําหนดค8าธรรมเนียมและ
ค8าดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทข�อมูลเครดิตและบุคคลดังกล8าวนั้น 

(๓) สั่งให�บริษัทข�อมูลเครดิตยื่นรายงานเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทเป1น
การท่ัวไปหรือเป1นการเฉพาะ โดยมีรายการและตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

(๔) สั่งให�บริษัทข�อมูลเครดิตทําคําชี้แจงข�อความเพ่ืออธิบายหรือขยายความรายงาน
ท่ีได�จัดทําข้ึนตาม (๓) 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณKตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) แต8งต้ังคณะอนุกรรมการ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให�เป1นอํานาจและ

หน�าท่ีของคณะกรรมการ 
ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให�คณะอนุกรรมการ

หรือธนาคารแห8งประเทศไทยเป1นผู�ปฏิบัติการหรือเสนอความเห็นมายังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการต8อไปด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๓๑  นอกจากการพ�นจากตําแหน8งตามวาระตามมาตรา ๒๙ กรรมการซ่ึง

คณะรัฐมนตรีแต8งต้ังพ�นจากตําแหน8งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให�ออก 
(๔) เป1นบุคคลล�มละลาย 
(๕) เป1นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๖) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต8เป1นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) เป1นผู�ดํารงตําแหน8งหรือมีหน�าท่ีหรือมีผลประโยชนKเก่ียวข�องในบริษัทข�อมูล

เครดิต หรือผู�ควบคุมข�อมูล หรือผู�ประมวลผลข�อมูล 
ในกรณีท่ีกรรมการพ�นจากตําแหน8งก8อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต8งต้ังผู�อ่ืนเป1น

กรรมการแทนได�และให�ผู�ท่ีได�รับแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8งแทนอยู8ในตําแหน8งเท8ากับวาระท่ีเหลืออยู8ของ
กรรมการซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต8งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว8างท่ีกรรมการซ่ึงแต8งต้ังไว�
แล�วยังคงมีวาระอยู8ในตําแหน8ง ให�ผู�ท่ีได�รับแต8งต้ังให�เป1นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู8ในตําแหน8งเท8ากับวาระท่ี
เหลืออยู8ของกรรมการท่ีได�รับแต8งต้ังไว�แล�ว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๑/๑๑๔  ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต8งต้ังพ�นจากตําแหน8งตาม
วาระ หากยังมิได�แต8งต้ังกรรมการข้ึนใหม8 ให�กรรมการซ่ึงพ�นจากตําแหน8งตามวาระนั้นอยู8ในตําแหน8ง
เพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีต8อไป จนกว8ากรรมการซ่ึงได�รับแต8งต้ังใหม8เข�ารับหน�าท่ี แต8ต�องไม8เกินเก�าสิบวัน 

ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่งพ�นจากตําแหน8งก8อนครบวาระ ให�แต8งต้ังกรรมการ
แทนตําแหน8งที่ว8างลงภายในหนึ่งร�อยยี่สิบวัน เว�นแต8วาระของกรรมการเหลืออยู8ไม8ถึงเก�าสิบวัน 
จะไม8แต8งต้ังก็ได� 

ในระหว8างท่ียังมิได�มีการแต8งต้ังกรรมการตามมาตรานี้ ให�ถือว8าคณะกรรมการ
ประกอบด�วยกรรมการท้ังหมดเท8าท่ีเหลืออยู8 และให�คณะกรรมการดังกล8าวปฏิบัติหน�าท่ีต8อไปได�โดย
จะต�องมีกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต8งต้ังเหลืออยู8ปฏิบัติหน�าท่ีไม8น�อยกว8าสามคน 

 
มาตรา ๓๒  ในการประชุมคณะกรรมการ ถ�าประธานกรรมการหรือรองประธาน

กรรมการไม8มาประชุมหรือไม8อยู8ในท่ีประชุม ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป1น
ประธานในท่ีประชุมแทน 

การประชุมคณะกรรมการทุกคราวต�องมีกรรมการมาประชุมไม8ตํ่ากว8าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป1นองคKประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหนึ่งให�มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท8ากันให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป1นเสียง
ชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๓  คณะอนุกรรมการต�องประกอบด�วยกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในเรื่องท่ี

เก่ียวข�องตามท่ีคณะกรรมการแต8งต้ังข้ึนมีจํานวนไม8น�อยกว8าสามคนแต8ไม8เกินห�าคน 
คณะอนุกรรมการมีอํานาจและหน�าท่ีตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้ และ

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ให�นํามาตรา ๓๒ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๓๔  คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให�บุคคลหนึ่งบุคคลใดส8งเอกสารหรือข�อมูลท่ี

เก่ียวข�องกับเรื่องท่ีมีผู�ร�องทุกขKหรือเรื่องอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับการคุ�มครองข�อมูลของเจ�าของข�อมูลมา
พิจารณาได� ในการนี้ จะเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข�องมาชี้แจงด�วยก็ได� 

 
มาตรา ๓๕  ในการปฏิบั ติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการต�องให�โอกาสแก8ผู�ถูกกล8าวหาหรือสงสัยว8ากระทําการอันเป1นการละเมิดสิทธิของ
เจ�าของข�อมูลเพ่ือชี้แจงข�อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นตามสมควร เว�นแต8ในกรณีท่ีจําเป1นและ
เร8งด8วน 

การกําหนดหรือออกคําสั่งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ ให�คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการคํานึงถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก8ท้ังเจ�าของข�อมูล บริษัทข�อมูลเครดิต สถาบัน
การเงิน ผู�ใช�บริการหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง และในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการหรือ
                                                 

๑๔ มาตรา ๓๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คณะอนุกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขเป1นการชั่วคราวในการบังคับให�เป1นไป
ตามการกําหนดหรือออกคําสั่งนั้นก็ได� 

 
มาตรา ๓๖  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให�ธนาคารแห8งประเทศไทยมี

อํานาจและหน�าท่ีดังต8อไปนี้ 
(๑) รับเรื่องราวร�องทุกขKจากเจ�าของข�อมูลท่ีได�รับความเดือดร�อนหรือเสียหายอัน

เนื่องมาจากการกระทําของผู�ประกอบธุรกิจเพ่ือเสนอต8อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามแต8
กรณี 

(๒) กํากับการทํางานของบริษัทข�อมูลเครดิต ผู�ประมวลผลข�อมูล หรือผู�กระทําการ
ใด ๆ อันมีลักษณะเป1นการละเมิดสิทธิของเจ�าของข�อมูลและให�มีการตรวจสอบข�อมูลตามท่ี
เห็นสมควรและจําเป1นเพ่ือคุ�มครองเจ�าของข�อมูลพร�อมกับรายงานต8อคณะกรรมการ 

(๓) ประสานกับส8วนราชการหรือหน8วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในการกํากับดูแล 
หรือตรวจสอบสถาบันการเงิน ผู�ใช�บริการหรือบุคคลอ่ืนใด 

(๔) ดําเนินคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของเจ�าของข�อมูลท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
หรือเม่ือมีผู�ร�องขอตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจ

หน�าท่ีดังนี้ 
(๑) เข�าไปในสถานท่ีประกอบธุรกิจของบริษัทข�อมูลเครดิต หรือในสถานท่ีซ่ึง

ประมวลผลข�อมูลของบริษัทข�อมูลเครดิต 
(๒) เข�าไปในสถานท่ีใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว8ามีการกระทําอันเป1นความผิดตาม

มาตรา ๙ หรือมีหลักฐานหรือเอกสารท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตามมาตราดังกล8าวเพ่ือตรวจสอบ
ได�ในระหว8างพระอาทิตยKข้ึนจนถึงพระอาทิตยKตก หรือในระหว8างเวลาทําการของสถานท่ีนั้น 

(๓) ยึดหรืออายัดทรัพยKสิน เอกสารหรือสิ่งของท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือประโยชนKในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๘  ให�คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและพนักงานเจ�าหน�าท่ี ท่ี

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เป1นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ในการปฏิบัติหน�าท่ี พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องแสดงบัตรประจําตัวต8อบุคคลท่ีเก่ียวข�อง

ทุกครั้ง 
 

หมวด ๖ 
การพักใช�และเพิกถอนใบอนุญาต 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๙  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งพักใช�ใบอนุญาต 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิตของบริษัทข�อมูลเครดิตได�เม่ือปรากฏ
ข�อเท็จจริงใดดังต8อไปนี้ 

(๑) ประกอบกิจการโดยทุจริตหรืออาจทําให�ประชาชนเสียหาย 
(๒) จงใจละเว�นการดําเนินการหรือฝXาฝYนข�อห�ามตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(๓) จงใจฝXาฝYนหรือไม8ปฏิบัติตามหลักเกณฑK วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีหรือ

คณะกรรมการกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔๐  เม่ือรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิตของ

บริษัทข�อมูลเครดิตใดแล�ว ให�คณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการจัดการข�อมูลของบริษัทข�อมูลเครดิตนั้นได� 

 
หมวด ๗ 

ความรับผิดทางแพ8ง 
   

 
มาตรา ๔๑  บริษัทข�อมูลเครดิต หรือผู�ควบคุมข�อมูล หรือผู�ประมวลผลข�อมูลผู�ใดจง

ใจหรือประมาทเลินเล8อเปJดเผยข�อมูลท่ีไม8ถูกต�องแก8ผู�อ่ืน หรือเปJดเผยข�อมูลท่ีถูกต�อง แต8มิใช8เป1นไป
ตามวัตถุประสงคK ท่ี กําหนดไว�ในพระราชบัญญัตินี้จนเป1นเหตุให�เกิดความเสียหายแก8สมาชิก 
ผู�ใช�บริการหรือเจ�าของข�อมูล บริษัทข�อมูลเครดิตนั้นต�องรับผิดชดใช�ค8าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๒  บริษัทข�อมูลเครดิตใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา 

๑๖ ต�องระวางโทษปรับไม8เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม8เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝXา
ฝYนอยู8หรือจนกว8าจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 

 
มาตรา ๔๓  ผู�ใดฝXาฝYนมาตรา ๙ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ ต�องระวางโทษจําคุก

ต้ังแต8ห�าป2ถึงสิบป2 หรือปรับไม8เกินห�าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๔๔  บริษัทข�อมูลเครดิต ผู�ควบคุมข�อมูล หรือผู�ประมวลผลข�อมูลใดฝXาฝYน

มาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๒ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต8ห�าป2ถึงสิบป2 หรือปรับไม8เกินห�าแสนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๕  บุคคลใดฝXาฝYนมาตรา ๑๑ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหนึ่งป2 หรือปรับ

ไม8เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๔๖  บริษัทข�อมูลเครดิต ผู�ควบคุมข�อมูล หรือผู�ประมวลผลข�อมูลใดฝXาฝYน

มาตรา ๑๓ ต�องระวางโทษปรับไม8เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม8เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลา
ท่ียังฝXาฝYนอยู8หรือจนกว8าจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 

 
มาตรา ๔๗  บริษัทข�อมูลเครดิตใดหรือผู�ประมวลผลข�อมูลผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา 

๑๗ วรรคหนึ่ง หรือไม8ปฏิบัติตามหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา 
๑๗ วรรคสอง ต�องระวางโทษปรับไม8เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม8เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียังฝXาฝYนอยู8หรือจนกว8าจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 

 
มาตรา ๔๘๑๕  สมาชิกผู�ใดไม8ส8งข�อมูลของลูกค�าของตนแก8บริษัทข�อมูลเครดิตท่ีตน

เป1นสมาชิก ต�องระวางโทษปรับไม8เกินห�าแสนบาท และปรับอีกไม8เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลา
ท่ียังฝXาฝYนอยู8หรือจนกว8าจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 

สมาชิกผู�ใดไม8แจ�งให�ลูกค�าของตนทราบเก่ียวกับข�อมูลท่ีส8งให�แก8บริษัทข�อมูลเครดิต
หรือไม8แจ�งภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๘ หรือไม8ปฏิบัติตามหลักเกณฑK วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๘ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหนึ่งป2 หรือปรับไม8เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๙  สมาชิกผู�ใดปกปJดหรือให�ข�อมูลของลูกค�าของตนท่ีไม8ถูกต�องแก8บริษัท

ข�อมูลเครดิตต�องระวางโทษปรับไม8เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม8เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียังฝXาฝYนอยู8หรือจนกว8าจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 

 
มาตรา ๕๐๑๖  สมาชิกผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) หรือ

มาตรา ๒๐/๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือฝXาฝYนหรือไม8ปฏิบัติตามหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๐/๑ วรรคสามหรือวรรคสี่ ต�องระวาง
โทษปรับไม8เกินสามแสนบาทและปรับอีกไม8เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝXาฝYนอยู8หรือ
จนกว8าจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 

 
มาตรา ๕๑๑๗  บริษัทข�อมูลเครดิตใดหรือผู�ประมวลผลข�อมูลผู�ใดเปJดเผยหรือให�

ข�อมูลแก8สมาชิกของตนหรือผู�ใช�บริการเพ่ือประโยชนKอย8างอ่ืนหรือเปJดเผยหรือให�ข�อมูลแก8ผู� อ่ืน
นอกเหนือจากท่ีกําหนดในมาตรา ๒๐ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินสามป2 หรือปรับไม8เกินสามแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

                                                 
๑๕ มาตรา ๔๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๖ มาตรา ๕๐ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๗ มาตรา ๕๑ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕๒  ผู�ใช�บริการผู�ใดฝXาฝYนหรือไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ ต�องระวางโทษ

จําคุกต้ังแต8ห�าป2ถึงสิบป2 หรือปรับไม8เกินห�าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๓  บุคคลใด หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการผู�ใดรับรู�ข�อมูลของบุคคลใด

ตามท่ีบัญญัติไว�ในมาตรา ๒๓ หรือจากการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ถ�าผู�นั้นนําข�อมูล
ดังกล8าวไปเปJดเผยแก8บุคคลอ่ืน ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต8ห�าป2ถึงสิบป2 หรือปรับไม8เกินห�าแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ความในวรรคหนึ่งมิให�นํามาใช�บังคับแก8การเปJดเผยในกรณีดังต8อไปนี้ 
(๑) การเปJดเผยตามหน�าท่ี 
(๒) การเปJดเผยเพ่ือประโยชนKแก8การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปJดเผยเก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) การเปJดเผยเพ่ือประโยชนKในการแก�ไขการดําเนินงานของบริษัทข�อมูลเครดิต 
(๕) การเปJดเผยแก8ทางการหรือหน8วยงานในประเทศท่ีทําหน�าท่ีกํากับดูแลสถาบัน

การเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนตามกฎหมายเฉพาะว8าด�วยการนั้น 
(๖) การเปJดเผยเม่ือได�รับความเห็นชอบจากเจ�าของข�อมูลเป1นหนังสือเฉพาะครั้ง 
(๗) การเปJดเผยข�อมูลท่ีเก่ียวกับการฟIองร�องคดีต8าง ๆ ท่ีเปJดเผยต8อสาธารณะ 
 
มาตรา ๕๔  บริษัทข�อมูลเครดิต ผู�ควบคุมข�อมูล ผู�ประมวลผลข�อมูล สมาชิกหรือ

ผู�ใช�บริการ หรือผู�ใดฝXาฝYนมาตรา ๒๔ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต8ห�าป2ถึงสิบป2 หรือปรับไม8เกินห�าแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๕  บริษัทข�อมูลเครดิต หรือสมาชิกผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ต�อง

ระวางโทษปรับไม8เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม8เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝXาฝYนอยู8
หรือจนกว8าจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 

 
มาตรา ๕๖  บริษัทข�อมูลเครดิต สถาบันการเงิน สมาชิกหรือผู�ใช�บริการไม8ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๒๗ ต�องระวางโทษปรับไม8เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม8เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียังฝXาฝYนอยู8หรือจนกว8าจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 

 
มาตรา ๕๗  สถาบันการเงิน สมาชิกหรือผู�ใช�บริการไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๒๘ ต�อง

ระวางโทษปรับไม8เกินสามแสนบาท และปรับอีกไม8เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝXาฝYนอยู8
หรือจนกว8าจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 

 
มาตรา ๕๘  ผู�ใดไม8ปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๐ 

(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือมาตรา ๓๔ ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม8เกินหนึ่งหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๕๙  บริษัทข�อมูลเครดิตใดฝXาฝYนหรือไม8ปฏิบัติตามหลักเกณฑK วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๔๐ ต�องระวางโทษปรับไม8เกินสามแสนบาท และปรับอีก
ไม8เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝXาฝYนอยู8หรือจนกว8าจะได�ปฏิบัติให�ถูกต�อง 

 
มาตรา ๖๐  ผู�ใดกระทําด�วยประการใดต8อข�อมูลในระบบความจําของเครื่อง

คอมพิวเตอรKของบริษัทข�อมูลเครดิต สมาชิก ผู�ใช�บริการหรือเจ�าของข�อมูล หรือเก็บรวบรวม แก�ไข 
เปJดเผย ลบหรือทําลายข�อมูลในระบบความจําของเครื่องคอมพิวเตอรKนั้นโดยไม8ชอบด�วยกฎหมาย
หรือโดยไม8ได�รับอนุญาตจากผู�มีอํานาจท่ีเก่ียวข�อง ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต8ห�าป2ถึงสิบป2 หรือปรับไม8
เกินห�าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๑  กรรมการ ผู�จัดการ พนักงาน หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของบริษัทข�อมูลเครดิต หรือผู�ควบคุมข�อมูล หรือผู�ประมวลผลข�อมูลกระทําการ หรือไม8
กระทําการเพ่ือแสวงหาประโยชนKท่ีมิควรได�โดยชอบด�วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืนอันเป1นการ
เสียหายแก8ผู�อ่ืนหรือเจ�าของข�อมูล ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต8ห�าป2ถึงสิบป2 หรือปรับไม8เกินห�าแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีปรากฏว8ามีการกระทําความผิดอย8างใดอย8างหนึ่งตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให�ถือว8าธนาคารแห8งประเทศไทยเป1นผู�เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา และในคดีอาญานั้น ให�พนักงานอัยการมีอํานาจเรียกทรัพยKสิน หรือราคา หรือค8าสินไหม
ทดแทน เพ่ือความเสียหายแทนเจ�าของข�อมูลหรือผู�เสียหายท่ีแท�จริงได� ในการนี้ ให�นําบทบัญญัติว8า
ด�วยการฟIองคดีแพ8งท่ีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช�บังคับ
โดยอนุโลม 

บทบัญญัติมาตรานี้ไม8เป1นการตัดสิทธิเจ�าของข�อมูลหรือผู�เสียหายท่ีแท�จริงในการใช�
สิทธิฟIองร�องหรือดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต8อผู�กระทําความผิดนั้น 

 
มาตรา ๖๓  ความผิดตามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา 

๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ หรือมาตรา 
๕๙ ให�คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต8งต้ังมีอํานาจเปรียบเทียบได�ตามหลักเกณฑKท่ี
คณะกรรมการกําหนด๑๘ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบท่ีรัฐมนตรีแต8งต้ังตามวรรคหนึ่ง ให�มีจํานวนสามคนและ
คนหนึ่งต�องเป1นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได�ทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผู�ต�องหาได�ชําระ
ค8าปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล�ว ให�คดีนั้นเป1น
อันเลิกกันและให�คณะกรรมการเปรียบเทียบแจ�งให�คณะกรรมการทราบโดยเร็ว 

 

                                                 
๑๘ มาตรา ๖๓ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๔๑๙  ในกรณีที่ผู�กระทําความผิดเป1นนิติบุคคล ถ�าการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู�จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึง
รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล8าวมีหน�าท่ีต�องสั่งการหรือ
กระทําการและละเว�นไม8สั่งการหรือไม8กระทําการจนเป1นเหตุให�นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู�นั้นต�อง
รับโทษตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดนั้น ๆ ด�วย 

 
หมวด ๙ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๖๕  ผู�ใดประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิตหรือกิจการอ่ืนในลักษณะทํานอง

เดียวกันอยู8ก8อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ให�บังคับ ให�ยื่นคําขอตามมาตรา ๖ ภายในหกสิบวันนับแต8วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช�บังคับ ในระหว8างการพิจารณาคําขอให�ผู�นั้นประกอบธุรกิจต8อไปได�จนกว8า
รัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป1นอย8างอ่ืน 

 
มาตรา ๖๖  ให�ผู�ท่ีใช�ชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจว8า “บริษัทข�อมูลเครดิต” หรือคํา

อ่ืนใดท่ีมีความหมายเช8นเดียวกันอยู8แล�วในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับซ่ึงต�องห�ามมิให�ใช�ตาม
มาตรา ๑๑ เลิกใช�ชื่อหรือคําอ่ืนใดดังกล8าวภายในหนึ่งร�อยแปดสิบวันนับแต8วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช�
บังคับ 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๑๙ มาตรา ๖๔ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีในการให�กู�ยืมหรือให�สินเชื่อ
ของสถาบันการเงินจําเป1นต�องมีข�อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและประวัติการชําระหนี้ของลูกค�า
อย8างเพียงพอว8าลูกค�ารายนั้นมีประวัติเป1นอย8างไร และมีภาระหนี้อยู8กับสถาบันการเงินอ่ืนมากน�อย
เพียงใด เท8าท่ีผ8านมาการให�กู�ยืมหรือให�สินเชื่อของสถาบันการเงินยังมีข�อมูลไม8ครบถ�วน ส8งผลให�เกิด
หนี้ท่ีไม8ก8อให�เกิดรายได�เพ่ิมมากข้ึนทําให�เกิดป4ญหาความม่ันคงแก8สถาบันการเงินนั้น และระบบ
สถาบันการเงินโดยรวม นอกจากนี้การประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิตในป4จจุบันยังไม8มีกฎหมายเก่ียวกับ
การกําหนดหลักเกณฑK วิธีการ และเง่ือนไขในการทําธุรกรรมข�อมูลเครดิต รวมท้ังยังไม8มีกฎหมาย
คุ�มครองประชาชนผู�เป1นเจ�าของข�อมูลไว�เป1นการเฉพาะ  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๒๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจข�อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ กําหนดให�การส8งข�อมูลและการแจ�งข�อมูลให�เจ�าของข�อมูลทราบ
เก่ียวกับข�อมูลท่ีส8งให�แก8บริษัทข�อมูลเครดิตและการขอรับคํายินยอมของเจ�าของข�อมูลในการเปJดเผย
หรือให�ข�อมูลแก8สมาชิกหรือผู�ใช�บริการจะต�องจัดทําเป1นหนังสือและต�องดําเนินการภายในระยะเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนด ทําให�เป1นภาระแก8บริษัทข�อมูลเครดิตและไม8สอดคล�องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงสามารถดําเนินการโดยใช�วิธีการอ่ืนได� และอัตราโทษทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินการดังกล8าวมีความรุนแรงเกินสมควร สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือให�เกิดความเหมาะสม
แก8การบังคับใช�ยิ่งข้ึน  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 

 
มาตรา ๖   ให� กรรมการผู� ท รงคุณ วุฒิ ซ่ึ งปฏิ บั ติหน� า ท่ี อยู8 ในวันก8 อนวัน ท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับ ปฏิบัติหน�าท่ีต8อไปจนครบวาระ และเม่ือครบวาระแล�ว หากยังไม8มีการ
แต8งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ ให�กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิดังกล8าวปฏิบัติหน�าท่ี
ไปพลางก8อน 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให�ผู�บริโภคได�รับบริการสินเชื่อ
สอดคล�องกับศักยภาพในการชําระคืนหนี้ ซ่ึงมีผลต8อความม่ันคงของระบบสถาบันการเงิน และเป1น
ประโยชนKต8อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงเห็นสมควรให�บริษัทข�อมูลเครดิตสามารถคํานวณคะแนน
                                                 

๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน�า ๑/๒๓ กุมภาพันธK ๒๕๔๙ 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๓ ก/หน�า ๙/๑๓ กุมภาพันธK ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เครดิต และจัดทํารายงานเชิงสถิติ และให�แก�ไของคKประกอบของคณะกรรมการคุ�มครองข�อมูลเครดิต 
ให�เหมาะสมตามสภาพการในป4จจุบัน  จึงมีความจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจข�อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได�มีบทบัญญัติรองรับการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการคุ�มครอง
ข�อมูลเครดิตให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีต8อไปได� ในกรณีท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต8งต้ัง 
พ�นจากตําแหน8งตามวาระหรือพ�นจากตําแหน8งก8อนครบวาระ ทําให�การปฏิ บั ติหน�าท่ีของ
คณะกรรมการดังกล8าวขาดความต8อเนื่อง สมควรแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ี
ของคณะกรรมการคุ�มครองข�อมูลเครดิตในกรณีดังกล8าว เพ่ือให�การปฏิบัติหน�าท่ีและการดําเนินงาน
ตามกฎหมายเป1นไปอย8างต8อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิต (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙๒๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป1นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป1นการสมควรกําหนด
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแบบจําลองด�านเครดิตของสมาชิกของบริษัทท่ีได�รับใบอนุญาตให�
ประกอบธุรกิจข�อมูลเครดิตและการใช�ประโยชนKแบบจําลองด�านเครดิตท่ีจัดทําข้ึน โดยให�สมาชิก
สามารถนําข�อมูลของลูกค�าของตนท่ีได�รับจากบริษัทข�อมูลเครดิตเฉพาะในส8วนท่ีไม8มีข�อมูลท่ีสามารถ
ระบุตัวของเจ�าของข�อมูลไปใช�ในการจัดทําแบบจําลองด�านเครดิตเพ่ือใช�ประกอบการวิเคราะหKสินเชื่อ 
การออกบัตรเครดิต และการบริหารความเสี่ยงในกิจการของสมาชิกได� อันจะทําให�ผู�บริโภคได�รับ
บริการสินเชื่อท่ีสอดคล�องกับศักยภาพในการชําระคืนหนี้ ซ่ึงมีผลต8อความม่ันคงของระบบสถาบัน
การเงิน และเป1นประโยชนKต8อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๗ ก/หน�า ๒๒/๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๑๔ ก/หน�า ๖/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 

อังศุมาลี/ผู�จัดทํา 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 
อุดมลักษณK/ผู�ตรวจ 

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 

วิชพงษK/เพ่ิมเติม 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ 

 
ชนิกา/เพ่ิมเติม 

๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
ปริญสินียK/ตรวจ 

๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 


