หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
กฎหมายใหม่
/ แก้ไข/ปรับปรุง
ยกเลิก
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ กระทรวงการคลัง / ธนาคารแห่งประเทศไทย
๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
กาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ เป็นตัวกลางที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อเป็นสถาบันการเงิน
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้สามารถสมัครเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตได้
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการทาธุรกรรมการเงินรูปแบบใหม่ๆ สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start-up) สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และเป็นการพัฒนาระบบการเงินให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรียิ่งขึ้น
๑.๒ ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
เพื่อให้มีข้อมูลทางการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่ตั้ง
ต้นใหม่ (Start-up) ที่ใช้บริการผ่านตัวกลางที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อ ให้มีอยู่ในระบบข้อมูล
เครดิต ซึ่งการมีข้อมูลในระบบข้อมูลเครดิตดังกล่าวจะทาให้ SMEs และ Start-up สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินได้มากขึ้น
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
ไม่ทันต่อสถานการณ์การแข่งขันกันอย่างเสรีในตลาดการเงินของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ลงทุนกับ
ผู้ต้องการเงินทุน เช่น Crowdfunding portal และ P2P lending portal เป็นต้น เพิ่มมากขึ้น
ในหลายประเทศ
๑.๓ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
-

-

.

๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
แก้ไขกฎหมายให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตสามารถกาหนดเพิ่มประเภทของ
สถาบันการเงินให้รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อ เพื่อให้สามารถ
สมัครเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตได้
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
SMEs และ Start-up สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดียิ่งขึ้นและมีโอกาสได้รับสินเชื่อ
รวดเร็วขึ้น
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
(๑) ผู้ขอสินเชื่อ/ผู้ใช้บริการทางการเงิน/ลูกค้า มีโอกาสเลือกช่องทาง/การเข้าถึงการใช้
บริการทางการเงินได้หลากหลายและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

.

๒
(๒) หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลด้านสินเชื่อที่ใช้ประกอบการกาหนดนโยบายหรือกากับ
ดูแลได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
(๑) SMEs และ Start-up ที่มปี ระวัติทางการเงินที่ดีจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
(๒) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ
สามารถสมัครเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตได้ ซึ่งจะช่วยให้การกู้เงินนอกระบบลดลง
(๓) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงินปรับตัวดีขึ้น
๑.๗ การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทย
มีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด ไม่มี
การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
๒. ผู้ทาภารกิจ
๒.๑ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทา
ภารกิจนี้
เนื่องจากเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตซึ่งต้องมี
การให้ความคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลด้วย จึงเป็นอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐ และตามร่างพระราชบัญญัตินี้จะเป็นบทบัญญัติที่กากับดูแลบริษัทข้อมูลเครดิต
รวมถึงสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต ซึ่งเป็นเอกชน จึงต้องดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร
ไม่ควรทาร่วมกับเอกชน เนื่องจากเอกชนเป็นผู้ถูกกากับดูแล แต่อย่างไรก็ดี เอกชนที่เกี่ยวข้อง
สามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้
๒.๒ เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน
ควรทาภารกิจนี้ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
กระทรวงการคลังทาภารกิจร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมกันในการกากับดูแลบริษัทข้อมูลเครดิต
๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชน
มากกว่าหรือไม่
ไม่ เนื่องจากเป็นกฎหมายเฉพาะในการกากับดูแลการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตของ
ประเทศ
๓. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
๓.๑ การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
/ หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง
ผู้มีอานาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
/ หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง มาตรา ๖๑ และมาตรา ๗๗ แห่ง
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
.

-

.

๓
/ ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง เศรษฐกิจ
แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง
.

๓.๒ การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่ ไม่ได้
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร
.

๓.๓ ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
เพื่อรองรับธุรกรรม/นวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่ (Financial Technology)
ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทาให้ SMEs และ Start-up สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดียิ่งขึ้น
ซึ่งจะลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบได้
๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
/ ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องทีท่ ั่วประเทศ เนื่องจาก ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็น
กฎหมายเฉพาะที่ใช้กากับดูแลการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตทุกท้องที่ทั่วประเทศ และให้มีผลต่อ
เศรษฐกิจการเงินและการลงทุนทั้งประเทศ
ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ ๆ ไป เนื่องจาก
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
/ ใช้บังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก เพื่อรองรับธุรกรรม/
นวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด
ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
.

.

.

.

๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น ไม่สามารถตรา
เป็นกฎในลักษณะอื่นได้ ต้องแก้ไขกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ เพื่อให้สามารถใช้บังคับกับ
เรื่องดังกล่าวได้ และมีลักษณะเป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญบางประการ
๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ
ควบคุม
กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)
ส่งเสริม
/ ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว เนื่องจากต้องมีการควบคุม กากับ และตรวจสอบ
ให้มีการดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อันเป็นการให้คุ้มครองสิทธิของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม
เพื่อให้ผู้มีหน้าทีป่ ฏิบัติตามสามารถดาเนินการให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ประสงค์
๓.๗.๒ มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไร
คุ้มค่าต่อภาระที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร ไม่มี

๔
๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร มีการกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตและให้ปฏิบัติไว้ด้วย
๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่ ไม่มี
๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร ไม่มี
๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่ ไม่มี
มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่ ไม่มี
๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
๓.๘.๑ กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร ไม่มี
๓.๘.๒ คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่ หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น ๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือ
นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
เหตุใดจึงต้องกาหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ .

.

.

.

๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร ไม่มี
๓.๑๐ ประเภทของโทษที่กาหนด
/ โทษทางอาญา

โทษทางปกครอง

ระบบผสม

๓.๑๑ การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
เพราะจะทาให้เกิดความตระหนักและระมัดระวังในการดาเนินการให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกาหนดรวมทั้งการกระทบสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลในระบบข้อมูลเครดิตด้วย
๓.๑๒ ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร
ความผิดตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีระวางโทษทั้งจาคุกและปรับ หรือปรับอย่างเดียว
โดยจะพิจารณาความร้ายแรงจากกรณีกระทาความผิดที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลหรือกระทบ
สิทธิส่วนบุคคล หรือข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องครบถ้วน อาจทาให้เกิดความเสียหาย โดยระวางโทษ
ตามร่างพระราชบัญญัติที่เสนอ มี ๓ ระดับ คือ (๑) ปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ
หนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (๒) ปรับไม่เกินสามแสนบาท
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง และ
(๓) จาคุกไม่เกินหนึ่งป หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๔. ความซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
๔.๑ การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มกี ฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกัน
หรือไม่ ไม่มี
๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน
หรือทานองเดียวกันที่มีอยู่
.

๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า
๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย

๕
/ ผู้มีหน้าทีต่ ามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
ได้แก่ บริษัทข้อมูลเครดิต สมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต และลูกค้าของสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
/ ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก จะทาให้มีข้อมูลของ SMEs และ Start-up ในระบบฐานข้อมูลของบริษัท
ข้อมูลเครดิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบการดังกล่าวมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น
รวมทั้งภาครัฐจะมีข้อมูลเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย/กากับดูแล เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
อย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ผู้ประกอบการรายใหม่ (SMEs Start-up)
สมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต ผู้ให้บริการทางการเงิน นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
- เชิงลบ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
ด้านสังคม
- เชิงบวก
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
ด้านอื่น ๆ
- เชิงบวก
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๒ และ
มาตรา ๔๐ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ จากัดเท่าที่จาเป็นเฉพาะทีต่ ้องใช้ใน
การกากับดูแลดาเนินการตามร่างพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น อย่างไรก็ดี ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิส่วน
บุคคลในบางประการ ในกรณีการเก็บข้อมูลประวัติสินเชื่อของลูกค้าของสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิต
หากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลไม่ได้ยื่นคาขอสินเชื่อหรือขอออกบัตรเครดิตจากสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินจะไม่สามารถเรียกขอดูข้อมูลของเจ้าของข้อมูลได้
๕.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้น ในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือ
เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
ช่วยให้ SMEs กลุ่ม Start-up รวมถึงประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีประวัติ
ทางการเงิน มีช่องทาง/โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นโดยผ่านผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลาง
ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อซึ่งมีต้นทุนที่ต่ากว่า อันจะช่วยลดการกู้ยืมหนี้นอกระบบ การมีต้นทุน
การเงินที่ต่ากว่า ก็จะช่วยให้ SMEs และกลุ่ม Start-up มีโอกาสประสบผลสาเร็จทางธุรกิจมากขึ้น

๖
๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด และการประกอบกิจการ
เป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด
การกู้ยืมเงินผ่านผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเชื่อ เช่น
P2P lending portal จะมีต้นทุนหรือจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ากว่าการกู้ยืมจากเจ้าหนี้นอกระบบ
และจะทาให้ SMEs และ Start-up ได้เริ่มมีข้อมูลเครดิตและเข้าสู่ระบบข้อมูลเครดิต ซึ่งเมื่อมีข้อมูล
เครดิตในระบบแล้ว สมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตก็จะมีข้อมูลเครดิตเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้
สินเชื่อได้ต่อไป
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด และส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนามากน้อยเพียงใด ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยได้มากยิ่งขึ้น
เนื่องจาก ภาครัฐ หรือ สมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตหรือสถาบันวิจัย สามารถใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน
ของลูกค้าในระบบข้อมูลเครดิตไปวิจัย เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศได้ยิ่งมากขึ้น
๕.๔.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
ช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบายการเงินและการคลังมากยิ่งขึ้น
ทาให้ระบบการเงินมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงมีข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน ป้องกันและพัฒนาความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพิ่มมากขึ้น
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด
๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและ
สังคมจะได้รับ ได้แก่
.

.

๕.๕ ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย

-

.

๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับ
ประชาชน และการที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
มีความคุ้มค่ามาก เนื่องจากก่อให้เกิดผลดีต่อระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของ
ประเทศ
๖. ความพร้อมของรัฐ
๖.๑ ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้ กาลังคนของ ธปท. ที่ใช้ในการพิจารณาออกหลักเกณฑ์ใน
การกากับดูแล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการแก้ไขกฎหมาย และการไปชี้แจงให้บริษัทข้อมูล
เครดิตและสมาชิกมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามในเรื่องที่แก้ไขกฎหมาย ประมาณ ๑๐ คน
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี ความรู้ด้านการเงินและระบบ
สถาบันการเงิน รวมทั้งด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย ไม่มี
โดยเป็นงบดาเนินงานจานวน
และงบลงทุนจานวน
๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร .

.

.

.

.

๗
๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย
/ วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย
(๑) จัดประชุมชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนเป็นการทั่วไป
(๒) เผยแพร่และตอบข้อซักถาม ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
และธนาคารแห่งประเทศไทย
/ การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลเครดิต และธนาคารแห่งประเทศไทย
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการกับหน่วยงานนั้นอย่างไร ไม่มี
๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร ๗.๓ มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก เป็น
กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน
.

๘. วิธีการทางานและตรวจสอบ
๘.๑ ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
/ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
/ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
/ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
/ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
/ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่อง
ใดบ้าง
แต่ละขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด
๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติ
ธรรมอย่างไร
๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลเครดิตมีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต รวมถึงธนาคาร
แห่งประเทศไทย มีอานาจและหน้าที่ในการกากับการทางานของบริษัทข้อมูลเครดิต และสมาชิก/
.

.

.

.

๘
ผู้ใช้บริการผ่านบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ รวมทั้งให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นไปตามที่
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนด
๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร มีการร้องเรียนได้
อาทิเช่น เจ้าของข้อมูลตรวจสอบข้อมูลของตนแล้วเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง เจ้าของข้อมูลสามารถ
ใช้สิทธิอุทธรณ์/ร้องทุกข์ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.
๒๕๔๕ กาหนด
๙. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
๙.๑ ได้จัดทาแผนในการจัดทากฎหมายลาดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบ
สาระสาคัญของกฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่ จัดทา
ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เรื่อง กาหนดให้ธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการให้
สินเชื่อ และให้นิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจนั้นเป็นทางการค้าปกติ เป็นสถาบันการเงิน
๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่
บุคคลเกินสมควรอย่างไร
.

๑๐. การรับฟังความคิดเห็น
/ มีการรับฟังความคิดเห็น
ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
สานักงบประมาณ
สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ สมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิต
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
// ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
/ ประชาชนทั่วไป
// องค์กรอื่น ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐเพื่อกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ของแต่ละแห่ง
/

๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร มีการเปิดเผยผล
การรับฟังความคิดเห็น โดยจะเปิดบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
๑๐.๓ จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี
/// จัดทา
ไม่มีการจัดทา
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
// วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
// จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง

๙
/
//
//
/

พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการ
พิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย

ขอรับรองว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติได้ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีฯ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว
ลงชื่อ............................................................
(นายวิรไท สันติประภพ)
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
วัน/เดือน/ปที่จัดทา......................................
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผู้ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายนรศิ พุกกะมาน
หมายเลขติดต่อ 0-2283-5818

