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กรณีลูกคาขอกูเงินจํานวน 12,000 บาท  และมีกําหนดผอนชําระ 12 เดือน  

โดยผูประกอบธุรกิจฯ คิดดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมในอัตรา 28% ตอป (Effective rate)

ดังน้ัน  ลูกคาจะมีภาระหน้ีในแตละเดือนเปนดังน้ี

ชื่อลูกคา .........................กําหนดชําระทุกวันที่.............

ส้ินงวด
รวมชําระ
ตองวด

ชําระ
ดอกเบี้ย 1/

ชําระคืน
เงินตน 2/

เงินตน
คงคาง 3/

(1) (2) (3) (4)

0 12,000
1 1,158 280 878 11,122
2 1,158 260 899 10,223
3 1,158 239 920 9,304
4 1,158 217 941 8,363
5 1,158 195 963 7,400
6 1,158 173 985 6,415
7 1,158 150 1,008 5,406
8 1,158 126 1,032 4,374
9 1,158 102 1,056 3,318
10 1,158 77 1,081 2,238
11 1,158 52 1,106 1,132
12 1,158 26 1,132 0
รวม 13,897 1,897 12,000

1/  ชําระดอกเบี้ยในแตละงวด  เทากับเงินตนคงคางส้ินงวดที่แลวคูณดวยอัตราดอกเบ้ียตอเดือน ที่คิดมาจากอัตรา

   ดอกเบ้ียตอป (แบบลดตนลดดอก) ซึ่งเปนอัตราที่ผูประกอบธุรกิจกําหนดสูงสุดไมเกิน 28% หารดวย 12  เดือน

   (ตัวอยางนี้เปนการคํานวณดอกเบ้ียรายเดือนเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ  แตในทางปฏิบัติอาจคํานวณเปนรายวันได  

   ทั้งนี้ อัตราดอกเบ้ียที่แทจริงตลอดอายุสัญญาตองไมเกิน 28% ตอป)
2/  ชําระคืนเงินตนในแตละงวด  เทากับจํานวนเงินที่ชําระตอเดือนหักดวยดอกเบ้ียในแตละงวด
3/  เงินตนคงคางในแตละงวด  เทากับเงินตนคงคางในงวดที่แลวหักดวยเงินตนที่ชําระในงวดนี้

ขอสังเกต

(1)   ตารางแสดงภาระหนี้ จัดทําข้ึนใหสอดคลองกับจํานวนเงินสินเช่ือและระยะเวลาการกูของลูกคาแตละราย

(2)   จํานวนเงินผอนชําระจะเปนไปตามตารางขางตน ตอเม่ือลูกคาชําระเงินครบถวนและตรงกําหนดเวลาตามที่ตกลงกันไวเทานั้น

(3)   อัตราดอกเบ้ียที่แทจริง (Effective rate) ตลอดอายุสัญญาเงินกู  ตองไมเกิน 28% ตอป (ไมไดกําหนดเปนรายเดือน)

เงินตน ดอกเบี้ย คาใชจายอื่นๆ รวม

จํานวนเงินที่ชําระในงวดน้ี XXX     + XX     + X = XXX

(แจงไวในใบเสร็จรับเงิน หรือใบแจงหน้ี)

จํานวนเงินที่คางชําระ (กรณีลูกคาผิดนัด) XXX     + XX     + X = XXX

จํานวนเงินที่ยังไมถึงกําหนดชําระ XXX     + XX     + X = XXX

ตัวอยางตารางแสดงภาระหน้ี

ตัวอยางใบเสร็จรับเงิน

_
--



1. ��ก���	
 ������ �����ก�� ���������
������

��ก����� 
����� 
�����ก�� ����
������������� �

2. �������
�����
��� ก��!
"�����ก��

2.1 ����ก� #$��%

2.2 &&&&&&&.. ((����)

3. �������
�����
��� ก��!
"��+�
��ก�����,��-����

3.1 �������
��ก���.��/�"��

���������
���������� ���
�� �����!�������"��#�$�����"�����

�����!�����������������%�

�����"����%
�������&����� '�(&���

3.2 �������
��ก��$�!�#��0���1-�����$

3.3 �������
ก�2��"������3��4�5���
 

     (ก�2��.��/���	6�
ก����ก��3��ก��#(����ก���"������)

3.4 �������
��ก��$��$���!"(�����	*

4. �������
�����9�$���,���ก���.�����"��0�"���:��

4.1 �������
��ก��$��$���!"(�����	*

4.2 �������
ก�2���;���� (4��ก�� 200 ���$����	")

4.3 ����ก��$����ก�2���
/�.��,� (ก�2������$���ก�����ก(��)

4.4 ��0��� ��"
����3��0�" $-/"!� (�,���� 2 ��9�$��4�)

4.6 ��0�$�!�#����
ก��

���
��$, * 
����*+������,�����-ก������*� 3.4 12� 4.1 +�����ก�ก%�+�ก24ก
*�5���5*��ก��'��'�* 12�+��ก%�'�*���+���-�� �����'�*+���'+��  12�$�6�
-�1ก�ก�&�

............... ���/
��� 

                                                                               888..8..............

............... ���/
��� 

............... ���/
��� ............... ���/
��� 

............... ���/
��� 

............... ���/
��� 

............... ���/
��� 

                                                                               888..8..............

�����"����ก��9�����
�� �����!����
����  ATM

��������+=����ก���������� ............... ���/
��� 

............... ���/
��� 

���:�� ..................................................

��
-/���
��ก��
!ก����$����ก���	
 ������ �����ก�� ���������
��� �  -/�������
$�����4����
���" -/5�#��!� ก��$,�ก��
!ก��#�������#!��,��-+�
�$�ก��ก.�ก��

��������$�	" $!����� &&&&&&&&&&&&

4.5 ��0����#��/�.�$�!��$������ �����#���� 

�������
$�����4����
���" -/5�#��!� ก��$,

                                                                               888..8..% ���?

............... ���/
��� 

      (ก�2������$���ก�����ก(��)

............... ���/
��� 

............... ���/
��� 

............... ���/
��� 

............... ���/
��� 

............... ���/
��� 

............... ���/
��� 



������ก����	
������
�������������	ก��ก��ก��

��������	
ก���	ก�����������������.

����	�������������� �������.  �.�. ...........

1. 
������
�������������	ก��ก��ก�� 1/

��� !:��# 

       $�ก��%����������	
��%� 5/

���� ���(�% 6/ ��������*+*��+  7/ ���� ���(�% 6/ ��������*+*��+  7/ ���� ���(�% 6/ ��������*+*��+  7/ ���� ���(�% 6/ ��������*+*��+  7/ ���� ���(�% ��������*+*��+

-���ก �� 5,000

5,000.01 - 10,000.00

10,000.01 - 15,000.00

15,000.01 - 20,000.00  

20,000.01 - 25,000.00

25,000.01 - 30,000.00

30,000.01 - 50,000.00

50,000.01 ��#45��6�

����  7 9/

	 9

�9�!��-� :  ��������	 9#��+�����:��
-���+���$�+��ก����������-	�*	��-9%���� � .......................��#

                  

   ���������

     2/  ���� ���(�% �9�!;5+ ���� ���(�%����	�<=*���������� ���**$=�!>-�ก�	ก��ก�� � !�"#$�%$��&
���������	�� ? ���������#%�	�!+��

     3/  ��������*+*��+ �9�!;5+ !����������*+*��+ (Outstanding Balance) �:��
-���+��4�+$�ก��%����������� ���**$=�!>-�ก�	ก��ก��#��+���� (�$�+��ก	�!6��	�ก�	-����(�%) ?  �����������#%�	�!+��

     4/  ��������>�9� �9�!;5+ ���������� ���**$=�!>-�ก�	ก��ก��#%�����945��>�9�>������#%�	�!+�� 69�	 9��������#%�$�$+��กก�	���	
*��  <�!	�!+����P����� ���(�% Q$
��������>�9�

     5/  $�ก��%����������	
��%� �9�!;5+ $�ก��%����������� ���**$=�!>-�ก�	ก��ก��#%�*��+���	
-���+���	����ก��%�!��P�	
!
� $� (1) �ก�� 1 ����� ;5+ 3 ����� ; (2) �ก�� 3 ����� ;5+ 6 ����� ;

             (3) �ก�� 6 ����� ;5+ 12 ����� ;Q$
 (4) �ก�� 12 ����� ���-��+Q-� ��;5+ก��������	
 69� ���
��P�6�-�9�+����64�	���+����� $�-�9��((� �	�� ��#%�# +;�9�	���	%!ก>�����	
�+��

             Q$� Q-� ��>��
;5+ก���  <�!>��	�!+��Q!ก��P����� ���(�% Q$
!����������*+*��+	�!+���:��
-���+��  (�$�+��ก	�!6��	�ก�	-����(�%) 

     6/  ���� ���(�% �9�!;5+ ���� ���(�%$�ก��%����������� ���**$=�!>-�ก�	ก��ก��#%����������	
��%� -�9	
!
� $�#%�	
��6 � -�94�� 5 ?  �����������#%�	�!+��

     7/  ��������*+*��+ �9�!;5+ !����������*+*��+4�+$�ก��%����������� ���**$=�!>-�ก�	ก��ก�� �:��
��(�%#%�9%ก�	���������	
��%�-�9	
!
� $�#%�	
��6 � -�94��  5  ?  �����������#%�	�!+��

     1/  ���������� ���**$=�!>-�ก�	ก��ก�� �9�!;5+ ���������� ���**$�:��
#%�69�9%#	��!S�	��#	��!S�����P��$�ก�	
ก�� 	 9;5+��������#%��ก����กก�	>������T��� Q$
ก�	>������Q��$%�T��+>����*��#%�����	
ก���	ก��
         9�6���������!��P�#�+ก�	*���ก-� !ก� ��>����*���	
�=#	;!�-S Q$
	;��ก	!��!�-S #��+�%�69�	 9;5+ �������������ก�	�5กU�  �������������ก�	����#�+6�#��+��>�-��+�	
�#�  �������������	�กU��!���$ 
         �������������� ����ก�	���ก+��#%���� !+��-����+ก��6��9%ก�	#����((�ก������	
ก���	ก������������ ���**$ Q$
��������-�9#%���*�	Q��+�	
�#�6#!�	
ก��ก�����

���� ���(�% ��������>�9����� ���(�% 2/ ��������*+*��+ 3/

ก�	-����%���( 8/ (write-off)

     8/  ก�	-����%���( �9�!;5+ ���������� ���**$=�!>-�ก�	ก��ก��#%�9%ก�	-����%���(>������#%�	�!+�� <�!	�!+����P����� ���(�% Q$
��������*+*��+

     9/  ���� 7 �9�!;5+ ก$��9$�ก��%�#%�9%ก�	����	?�ก	
Q��+�����4��>���(�%�+��[�ก4�+����	�<=*T5�+[�ก6 �ก���;����ก�	�+���:$%�!-���������P�	
!
� $�69����!ก �� 6 �����

�ก�� 1 ����� ;5+ 3 ����� �ก�� 3 ����� ;5+ 6 ����� �ก�� 6 ����� ;5+ 12 ����� �ก�� 12 �����
	�!6��	 94�+

����	�<=*
(��#/�����)

4��9�$����	�<=*	 9 4��9�$��������>�9� 4/



������ก����	
������
�������������	ก��ก��ก��

��������	
ก���	ก�����������������.

����	�������������� �������.  �.�. ...........

2. 
������
��������� !�"#$�(%�%$#��!�)����#��!�)
���*+����ก*�"ก��   1/

��� !:��# 

       $�ก��%����������	
��%� 5/

���� ���(�% 6/ ��������*+*��+  7/ ���� ���(�% 6/ ��������*+*��+  7/ ���� ���(�% 6/ ��������*+*��+  7/ ���� ���(�% 6/ ��������*+*��+  7/ ���� ���(�% ��������*+*��+

-���ก �� 5,000

5,000.01 - 10,000.00

10,000.01 - 15,000.00

15,000.01 - 20,000.00  

20,000.01 - 25,000.00

25,000.01 - 30,000.00

30,000.01 - 50,000.00

50,000.01 ��#45��6�

����  7 9/

	 9

   ���������

     2/  ���� ���(�% �9�!;5+ ���� ���(�%����	�<=*���������� ���**$�:��
#%�69�9%#	��!S�	��#	��!S�����P��$�ก�	
ก��   � !�"#$�%$��&
���������	�� ? ���������#%�	�!+��

     4/  ��������>�9� �9�!;5+ ���������� ���**$�:��
#%�69�9%#	��!S�	��#	��!S�����P��$�ก�	
ก�� #%�����945��>�9�>������#%�	�!+�� 69�	 9��������#%�$�$+��กก�	���	
*��  <�!	�!+����P����� ���(�% Q$
��������>�9�

     5/  $�ก��%����������	
��%� �9�!;5+ $�ก��%����������� ���**$�:��
#%�69�9%#	��!S�	��#	��!S�����P��$�ก�	
ก��  #%�*��+���	
-���+���	����ก��%�!��P�	
!
� $� (1) �ก�� 1 ����� ;5+ 3 ����� ; (2) �ก�� 3 ����� ;5+ 6 ����� ;

             (3) �ก�� 6 ����� ;5+ 12 ����� ;Q$
 (4) �ก�� 12 ����� ���-��+Q-� ��;5+ก��������	
 69� ���
��P�6�-�9�+����64�	���+����� $�-�9��((� �	�� ��#%�# +;�9�	���	%!ก>�����	
�+��

             Q$� Q-� ��>��
;5+ก���  <�!>��	�!+��Q!ก��P����� ���(�% Q$
!����������*+*��+	�!+���:��
-���+��  (�$�+��ก	�!6��	�ก�	-����(�%) 

     6/  ���� ���(�% �9�!;5+ ���� ���(�%$�ก��%����������� ���**$�:��
#%�69�9%#	��!S�	��#	��!S�����P��$�ก�	
ก��  #%����������	
��%� -�9	
!
� $�#%�	
��6 � -�94�� 5  ?  �����������#%�	�!+��

     7/  ��������*+*��+ �9�!;5+ !����������*+*��+4�+$�ก��%����������� ���**$�:��
#%�69�9%#	��!S�	��#	��!S�����P��$�ก�	
ก��   �:��
��(�%#%�9%ก�	���������	
��%�-�9	
!
� $�#%�	
��6 � -�94�� 5  ?  �����������#%�	�!+��

     9/  ���� 7 �9�!;5+ ก$��9$�ก��%�#%�9%ก�	����	?�ก	
Q��+�����4��>���(�%�+��[�ก4�+����	�<=*T5�+[�ก6 �ก���;����ก�	�+���:$%�!-���������P�	
!
� $�69����!ก �� 6 �����

     1/  ���������� ���**$�:��
#%�69�9%#	��!S�	��#	��!S�����P��$�ก�	
ก��  �9�!;5+ ��������#%�>��Qก���**$		9�� <�!9�6��	
�� �-;��	
�+*S �	��#%�9% �-;��	
�+*S�����>��6��9�T5�+���*���	���	�ก�	 Q$
69�9% �-;��	
�+*S��������6�>��>�ก�	�	
ก���	ก��4�+-���+

     3/  ��������*+*��+ �9�!;5+ !����������*+*��+ (Outstanding Balance) �:��
-���+��4�+$�ก��%����������� ���**$�:��
#%�69�9%#	��!S�	��#	��!S�����P��$�ก�	
ก�� #��+���� (�$�+��ก	�!6��	�ก�	-����(�%) ?  �����������#%�	�!+��

�ก�� 1 ����� ;5+ 3 ����� �ก�� 3 ����� ;5+ 6 ����� �ก�� 6 ����� ;5+ 12 �����
	�!6��	 94�+

����	�<=*
(��#/�����)

4��9�$����	�<=*	 9

���� ���(�% 2/ ��������*+*��+ 3/

     8/  ก�	-����%���( �9�!;5+ ���������� ���**$�:��
#%�69�9%#	��!S�	��#	��!S�����P��$�ก�	
ก�� #%�9%ก�	-����%���(>������#%�	�!+�� <�!	�!+����P����� ���(�% Q$
��������*+*��+

4��9�$��������>�9� 4/
ก�	-����%���( 8/ (write-off)

���� ���(�% ��������>�9�
�ก�� 12 �����



������ก����	
������
�������������	ก��ก��ก��

��������	
ก���	ก�����������������.

����	�������������� �������.  �.�. ...........

3.  
������
��������*�"��#ก����	���-�.� /�"�$
-���
���	�����0  1/

��� !:��# 

       $�ก��%����������	
��%� 5/

���� ���(�% 6/ ��������*+*��+  7/ ���� ���(�% 6/ ��������*+*��+  7/ ���� ���(�% 6/ ��������*+*��+  7/ ���� ���(�% 6/ ��������*+*��+  7/ ���� ���(�% ��������*+*��+

-���ก �� 5,000

5,000.01 - 10,000.00

10,000.01 - 15,000.00

15,000.01 - 20,000.00  

20,000.01 - 25,000.00

25,000.01 - 30,000.00

30,000.01 - 50,000.00

50,000.01 ��#45��6�

����  7 9/

	 9

   ���������

     2/  ���� ���(�% �9�!;5+ ���� ���(�%����	�<=*���������� ���**$�	
�=#ก�	>������T��� Q$
$%�T��+���*��-��+7 � !�"#$�%$��&
���������	�� ? ���������#%�	�!+��

     4/  ��������>�9� �9�!;5+ ���������� ���**$�	
�=#ก�	>������T��� Q$
$%�T��+���*��-��+7 #%�����945��>�9�>������#%�	�!+�� 69�	 9��������#%�$�$+��กก�	���	
*�� <�!	�!+����P����� ���(�% Q$
��������>�9�

     5/  $�ก��%����������	
��%� �9�!;5+ $�ก��%����������� ���**$�	
�=#ก�	>������T��� Q$
$%�T��+���*��-��+7 #%�*��+���	
-���+���	����ก��%�!��P�	
!
� $� (1) �ก�� 1 ����� ;5+ 3 ����� ;

             (2) �ก�� 3 ����� ;5+ 6 ����� ; (3) �ก�� 6 ����� ;5+ 12 ����� ;Q$
 (4) �ก�� 12 ����� ���-��+Q-� ��;5+ก��������	
 69� ���
��P�6�-�9�+����64�	���+����� $�-�9��((� 

             �	�� ��#%�# +;�9�	���	%!ก>�����	
�+�� Q$� Q-� ��>��
;5+ก���  <�!>��	�!+��Q!ก��P����� ���(�% Q$
!����������*+*��+	�!+���:��
-���+��  (�$�+��ก	�!6��	�ก�	-����(�%) 

     6/  ���� ���(�% �9�!;5+ ���� ���(�%$�ก��%����������� ���**$�	
�=#ก�	>������T��� Q$
$%�T��+���*��-��+7 #%����������	
��%� -�9	
!
� $�#%�	
��6 � -�94�� 5  ?  �����������#%�	�!+��

     9/  ���� 7 �9�!;5+ ก$��9$�ก��%�#%�9%ก�	����	?�ก	
Q��+�����4��>���(�%�+��[�ก4�+����	�<=*T5�+[�ก6 �ก���;����ก�	�+���:$%�!-���������P�	
!
� $�69����!ก �� 6 �����

     1/  ���������� ���**$�	
�=#ก�	>������T��� Q$
$%�T��+���*��-��+7 �9�!;5+ ��������#%��ก����กก�	>������T��� Q$
$%�T��+>����*��#%�����	
ก���	ก������������ ���**$ 9�6���������!��P�#�+ก�	*���ก-� !ก� ��>����*���	
�=#	;!�-S Q$
	;��ก	!��!�-S

     3/  ��������*+*��+ �9�!;5+ !����������*+*��+ (Outstanding Balance) �:��
-���+��4�+$�ก��%����������� ���**$�	
�=#ก�	>������T��� Q$
$%�T��+���*��-��+7 #��+���� (�$�+��ก	�!6��	�ก�	-����(�%) ?  �����������#%�	�!+��

��������*+*��+ 3/

     7/  ��������*+*��+ �9�!;5+ !����������*+*��+4�+$�ก��%����������� ���**$�	
�=#ก�	>������T��� Q$
$%�T��+���*��-��+7 �:��
��(�%#%�9%ก�	���������	
��%�-�9	
!
� $�#%�	
��6 � -�94�� 5 
           ?  �����������#%�	�!+��

     8/  ก�	-����%���( �9�!;5+ ���������� ���**$�	
�=#ก�	>������T��� Q$
$%�T��+���*��-��+7 #%�9%ก�	-����%���(>������#%�	�!+�� <�!	�!+����P����� ���(�% Q$
��������*+*��+

ก�	-����%���( 8/ (write-off)
�ก�� 12 ������ก�� 1 ����� ;5+ 3 ����� �ก�� 3 ����� ;5+ 6 ����� �ก�� 6 ����� ;5+ 12 �����

	�!6��	 94�+
����	�<=*

(��#/�����)

4��9�$����	�<=*	 9 4��9�$��������>�9� 4/

���� ���(�% 2/ ���� ���(�% ��������>�9�



ค ำถำม-ค ำตอบเกี่ยวกบัประกำศ ธปท. เรือ่ง กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีำร และเง่ือนไข 
ในกำรประกอบธุรกิจสินเช่ือสว่นบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบั ส ำหรับผู้ประกอบธรุกิจทีม่ิใช่สถำบนักำรเงิน 

ลงวันที่ 20 กรกฎำคม 2549 

ผู้ประกอบธุรกิจ 

ค ำถำม ค ำตอบ 
1. ผู้ประกอบธรุกิจสินเชื่อส่วนบคุคลที่ต้องอยู่
ภายใต้การก ากับคือผู้ประกอบธุรกิจใดบ้าง 

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ และผู้ประกอบธรุกิจที่มิใช่สถาบนัการเงิน 
(Non-Bank) ที่ประกอบธรุกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  

2. ผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่ได้มีการให้สินเชื่อส่วน
บุคคล มิใช่สถาบนัการเงิน ที่สนใจจะประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับ จะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

สามารถยืน่ค าขอรับอนุญาตได้  โดยจะสามารถประกอบธรุกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลเมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง 

3. ผู้ประกอบธรุกิจที่เปน็บคุคลธรรมดาที่สนใจ
จะประกอบธุรกิจนี้ จะต้องด าเนนิการอย่างไร 

ผู้ประกอบธรุกิจสินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับ จะต้องเป็นนิติบุคคล
เท่านั้น ดังนัน้ บคุคลธรรมดาที่สนใจจะประกอบธุรกิจดังกล่าว จะต้อง
จดทะเบียนจัดต้ังเป็นบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

4. การขออนุญาตประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วน
บุคคล ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน
จะต้องยื่นเอกสารใดมายังธนาคารแห่งประเทศ
ไทยบ้าง 

ผู้ประกอบธรุกิจต้องยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาต ซ่ึงปรากฏใน website: 
www.bot.or.th  และแนบเอกสารอย่างน้อย ดังนี ้
    (1) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน 
    (2) ส าเนาหนังสือบรคิณหส์นธ ิ
    (3) ส าเนาข้อบังคับ 
    (4) ส าเนาทะเบียนผู้ถือหุน้ 
    (5) รายชื่อ ประวัติการท างาน และคุณวุฒิของกรรมการ 
    (6) รายชื่อ ประวัติการท างาน และคุณวุฒิของผู้สอบบัญชี ส าหรับ 
ผู้ประกอบธรุกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
สามารถใช้ส าเนาทะเบียนผู้ถือหุน้ที่ขอจากบริษัทศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย)จ ากัดได้ 

5. หากผู้ประกอบธรุกิจที่มิใช่สถาบนัการเงินที่
ประกอบธุรกิจสนิเชื่อสว่นบคุคล ประสงค์ที่จะ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจะศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง
ใดได้บ้าง และสามารถดูได้จากที่ใด 

สามารถดูได้จาก website: www.bot.or.th โดยส าหรับผู้ประกอบธรุกิจ
สินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ต้องศึกษา
ประกาศทีเ่ก่ียวข้อง ดังนี ้
 1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 
แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ 58 ลงวันที่ 9 มิถนุายน 2548 
   2. ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธรุกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การก ากับ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจที่มิใช่สถาบนัการเงิน ลงวันที่ 20 
กรกฎาคม 2549         

6. ผู้ประกอบธรุกิจที่ไม่ใช่สถาบนัการเงินสนใจ
จะขอยื่นค าขอรับอนุญาตจะสามารถยื่นได้ที่
ใดบ้าง 

สามารถยืน่ค าขอรับอนุญาตได้ที่ 
-  ธปท. อาคารส านักงานใหญ่  บางขุนพรหม กรุงเทพฯ หรือ 
-  ส านักงานภาคของ ธปท. ทุกแห่ง คือ ส านักงานภาคเหนือ (เชียงใหม่) 
ส านักงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) และส านักงานภาคใต้ (สงขลา) 
หรือ สามารถส่งทางไปรษณียถ์ึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

7. กรณีผู้ประกอบธรุกิจที่ไม่ใช่สถาบนัการเงินที่
ประกอบธุรกิจสนิเชื่อสว่นบคุคลเปิดด าเนินการ

ให้นับทุนจดทะเบียนแยกออกจากกันในแต่ละบริษัท 

http://www.bot.or.th/
http://www.bot.or.th/
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ค ำถำม ค ำตอบ 
หลายบริษัทในหลายจังหวัด จะต้องนับรวมเงิน
จดทะเบียนหรือไม่ อย่างไร 
8. ข้อห้ามส าหรบัผู้ประกอบ ธุรกิจในประกาศ
กระทรวง การคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 
ลงวันที่ 9 มิถนุายน 2548 ข้อ 7 (1) ห้ามจัดหา
เงินทุนจากประชาชน เวน้แต่การออกหุ้นกู้  
หากเป็น บมจ. สามารถระดมทนุโดยการเพิม่ทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯได้หรือไม ่

ท าได้ เนื่องจากไม่ถือว่าเป็นการจัดหาเงินทุนจากประชาชนโดยการรบั
ฝากเงิน 

นิยำมของสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 

ค ำถำม ค ำตอบ 
9. สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร การให้กู้ยืม การรับซื้อ ซ้ือลด หรือรับช่วงซ้ือลดต๋ัวเงินหรือตราสารเปลี่ยน

มืออ่ืนใด แก่บุคคลธรรมดาโดยมิได้ระบุวัตถุประสงคห์รือมวีัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้มาซ่ึงสินค้าหรือบริการ และไม่มีวัตถปุระสงค์เพื่อน าไปใช้ใน 
การประกอบธรุกิจของตนเอง เช่น เงินให้กู้ยมืแก่บคุคลธรรมดาไปเพื่อซ้ือ
เครื่องจักร เครื่องใช้ส านักงานของบริษัท จะไม่อยูภ่ายใต้ค านยิามสนิเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับนี ้

10. สินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับแตกต่าง
จากสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างไร 

สินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับจะเน้นเฉพาะสนิเชื่อส่วนบคุคลที่ไม่มี
ทรัพยห์รือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน  
 

11. สินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับคือ
อะไรบ้าง 

สินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับ คือ   
 สินเชื่อส่วนบคุคลที่ไม่มีทรัพยห์รือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 
 สินเชื่อเช่าซ้ือและการให้เช่าแบบลีสซิ่งในสนิค้าที่ผู้ประกอบธรุกิจมิได้
จ าหน่ายเปน็ทางการค้าปกติ ยกเว้นในสินค้าประเภทรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

12. การเช่าซ้ือ ลีสซ่ิงเครื่องจักร อยู่ภายใต้ 
การก ากับหรือไม ่

การเช่าซ้ือและลสีซ่ิงเครื่องจักรไม่อยูภ่ายใต้การก ากับ เนื่องจากเป็น 
การกู้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อน าไปใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 

13. การให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาเพื่อไปใช้ใน
การซ้ือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ จะถือว่าเป็น
สินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับหรือไม ่

การให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหุ้นในตลาดหลักทรพัย์ไม่ถือเปน็สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ เนื่องจากถือว่ามีวัตถุประสงคเ์พื่อการลงทนุ 

14. การให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาเพื่อการศึกษา
ให้แก่บุตร หรือซ้ือคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การศึกษา ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การก ากับหรือไม่ 

ไม่เป็นสินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับ เนื่องจากเปน็สินเชื่อเพื่อ
การศึกษา ท้ังนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า
เป็นการให้สินเชื่อเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง 

15. สินเชื่อทีผู่้ประกอบธรุกิจปล่อยกู้เป็น
สวัสดิการแก่พนักงานของผู้ประกอบธรุกิจเอง 
ถือเป็นสนิเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับหรือไม ่

ไม่เป็นสินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับ เนื่องจากเปน็สินเชื่อเพื่อ
สวัสดิการพนักงาน ทั้งนี ้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือพิธีปฏิบัติที่ระบุการให้สวัสดิการดังกล่าว 

16. หากมีการให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาโดย
ไม่มีวัตถุประสงค์ แต่มีหนังสือค้ าประกัน หรือ 

ต้องเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่อยูภ่ายใต้การก ากับ เนื่องจากหนังสือ 
ค้ าประกัน หรือ stand by L/C หรือบุคคลค้ าประกัน ไม่ถือเป็นทรัพย์
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stand by L/C หรือบุคคลค้ าประกัน ต้องอยู่
ในการก ากับของประกาศนี้หรือไม่ 

หรือทรพัย์สนิที่เป็นหลักประกันตามประกาศฉบับนี้  

17. หากผู้ประกอบธรุกิจปล่อยสินเชื่อโดยมี
รถยนต์ที่มีการจ าน าทะเบียน หรือมีการโอนลอย
ทะเบียนรถยนต์ไว้แล้ว จะถือเปน็สินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้การก ากับหรือไม ่

ไม่เป็นสินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับ เนื่องจากมีทรพัย์หรือทรพัย์สนิ
ที่เป็นหลักประกัน  ทั้งนี้ ผูป้ระกอบธรุกิจต้องสามารถโอนกรรมสิทธ์ิ
รถยนต์/รถจักรยานยนต์ดังกล่าวได้ และสามารถด าเนินการยึดรถได้ 
เมื่อลูกหนี้มีการผิดนัดช าระหนี ้

18. หากผู้ประกอบธรุกิจปล่อยสินเชื่อโดยมีสิทธิ
การเช่าที่มีการจดจ านองเป็นหลักประกัน จะถือ
เป็นสนิเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับหรือไม ่

ไม่เป็นสินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับ เนื่องจากสิทธิการเช่าที่ได้มี
การจดจ านองแล้วถือเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เปน็หลักประกัน 

19. สินเชื่อส่วนบคุคลใดบ้างที่ไม่อยู่ภายใต้ 
การก ากับ 

 สินเชื่อเพื่อการศึกษา  
 สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  
 สินเชื่อเพื่อรักษาพยาบาล  
 สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานทีห่น่วยงานต้นสังกัดได้มีการท าสัญญา

กับผู้ประกอบธรุกิจ  
 สินเชื่อตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

20. หากบริษัทที่ขายสนิค้าเงินผ่อนแก่ลูกค้า
เป็นการค้าปกติจะอยู่ภายใต้การก ากับหรือไม ่

บริษัทที่ขายสนิค้าของตนเองเปน็ทางการค้าปกติและก าหนดให้ลูกค้าที่
ซ้ือของ หรือ สินค้าของบริษัทในลักษณะผ่อนช าระเป็นงวด ๆ จะไม่อยู่
ภายใต้การก ากับ  

 คุณสมบัติของผู้ใช้บรกิำรสินเช่ือส่วนบคุคลภำยใต้กำรก ำกับ 

กำรก ำหนดวงเงินสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 

ค ำถำม ค ำตอบ 
25. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะกู้ยืม จะสามารถ
กู้ได้ในวงเงินสูงสุดเท่าไร 

สามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลีย่ต่อเดือนของผู้ใช้บริการ หรือ
กระแสเงินสดหมนุเวยีนในบัญชเีงินฝากของผู้ใช้บริการซ่ึงฝากไว้กับ
สถาบันการเงินเฉลี่ยต่อเดือนเปน็ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

26. วงเงินดังกล่าวเป็นวงเงินทั้งหมดหรือไม ่ เปน็การจ ากัดวงเงินต่อผูป้ระกอบการธรุกิจแต่ละราย เชน่ ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ 1 รายมีการให้สนิเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับ 3 ประเภท 
วงเงินของลูกค้าที่มาขอกู้กับผู้ประกอบธรุกิจนัน้รวมทั้ง 3 ประเภทจะได้
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ค ำถำม ค ำตอบ 
21. ผู้ใช้บริการต้องมรีายได้อย่างน้อยเท่าไรถึง
จะกู้ได้ 

ทางการไม่ได้ก าหนดรายได้ แต่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องพิจารณาแลว้
เห็นว่า ผู้ใชบ้ริการมีฐานะทางการเงินเพียงพอส าหรับการช าระหนี้ได้  

22. หากผู้ใช้บริการมีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท
ต่อเดือน สามารถขอสนิเชื่อส่วนบคุคลได้หรือไม ่

ยื่นค าขอได้ แต่การพิจารณาให้สนิเชื่อนั้น จะเปน็ดุลพินิจของ
ผู้ประกอบการธรุกิจ 

23. หลักฐานส าคัญในการขอสนิเชื่อส่วนบคุคล
มีอะไรบ้าง 

เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการธุรกิจก าหนด แต่อย่างน้อยต้องมีหลักฐานที่
แสดงรายได้ของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการค านวณวงเงินสนิเชื่อ 

24. ผู้ประกอบธุรกิจสามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับโดยพิจารณาจาก
การมีบัตรเครดิตเป็นหลักฐานแทนใบเงินดือน
เพื่อก าหนดวงเงินให้แก่ลูกค้าได้หรือไม่ 

ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากบัตรเครดิตไม่ใช่หลักฐานแสดงรายได้ 
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ค ำถำม ค ำตอบ 
27. กรณีที่ผู้ขอสนิเชื่อมีบัตรเครดิตกับ
ผู้ประกอบการรายนั้นอยูแ่ล้ว และจะขอสนิเชื่อ
ส่วนบุคคลเพิ่มจะได้วงเงินเท่าใด 

ส าหรับสนิเชื่อส่วนบคุคลจะได้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และจะได้
วงเงินบัตรเครดิตอีกไม่เกิน 5 เท่าของรายได้  

28. เอกสารที่ใช้ในการพิจารณารายได้เฉลี่ยคือ
อะไรบ้าง 

ผู้ประกอบธรุกิจสามารถใช้ใบรับรองเงินเดือนของผู้ขอสนิเชื่อเป็นเอกสาร
ที่ใช้ในการพิจารณารายได้เฉลี่ย หรือหลักฐานการเสยีภาษีเงินได้ของ 
ผู้ขอสินเชื่อ เชน่ ภงด.91 พร้อมส าเนาเอกสารใบเสร็จจากกรมสรรพากร 

29. หากผู้ขอสินเชื่อไม่มีหลักฐานทีแ่สดงรายได้
ในลักษณะของใบรบัรองเงินเดือน เชน่ ผูป้ระกอบ
วิชาชีพอิสระ ค้าขายจะพิจารณาอย่างไร 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการก าหนดระเบียบ หรือพิธีปฏิบัติเก่ียวกับ 
การพิจารณารายได้ของผู้ที่ไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ในลักษณะของ
ใบรับรองเงินเดือน โดยต้องสามารถพิสูจน์และตรวจสอบรายได้ได้ เช่น 
การประมาณการรายได้จากยอดขาย  

30. ลูกค้าส่งสลิปเงินเดือนเดือนมถิุนายนเพียง
เดือนเดียว  มีรายได้ประจ า 4,000 บาท รายได้
อ่ืน ๆ 3,000 บาท รวมรายได้ตามสลิปเงินเดือน
นั้นเท่ากับ 7,000 บาท ทั้งนี้สามารถพิจารณา
อนุมัติวงเงินสนิเชื่อที่ 35,000 บาท (5 เท่าของ
รายได้ 7,000 บาท) ได้หรือไม่  

ไม่ได้ หากจะน ารายได้อ่ืนมารวม ต้องพิจารณาจากเอกสารรายได้เฉลีย่
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

กำรเรียกช ำระหน้ีและกำรติดตำมทวงถำมให้ช ำระหน้ี 

ค ำถำม ค ำตอบ 
31. ธปท. ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
ระยะเวลาการผ่อนช าระ หรืออัตราการผ่อน
ช าระหนีข้ั้นต่ าหรือไม ่

ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ หรืออัตราการผ่อนช าระหนี้ 
ขั้นต่ า โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้พิจารณาเองซ่ึงควรก าหนดตาม
ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ใช้บริการ  

32. การแสดงรายละเอียดการค านวณดอกเบี้ย 
หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในใบแจ้งหนี้ที่ส่งใหผู้้บริโภค
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วนั สามารถแสดงเปน็
ตัวอย่างส าหรับผู้บรโิภคทุกรายได้หรือไม ่

แสดงเป็นตัวอย่างได้  ไม่จ าเป็นต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ
ดอกเบี้ย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้บริโภคแต่ละราย 

33. หากมีการแจ้งผู้บรโิภคในครั้งเดียวในใบ
แจ้งหนี้ครั้งแรกว่าผู้บริโภคต้องช าระเงินเท่าใด
ในแต่ละงวดจนสิ้นสุดสัญญา โดยไม่ต้องส่งใบ
แจ้งหนี้ล่วงหน้า 10 วันซ้ าทุกเดือนได้หรือไม ่

ท าได้  

34. ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการเอง
หรือว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินการแทน 
(outsourcing) ควรเรียกเก็บค่าติดตามทวง
ถามหน้ีอย่างไร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้บริโภค 
(เพิ่มเติมเมื่อ 22  มกราคม 2556) 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ด าเนินการติดตามทวงถามหน้ีด้วยตนเอง หรือ
ว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินการติดตามทวงถามหน้ีแทน 
(outsourcing) น้ัน จะเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหน้ีจากผู้บริโภค
ได้ต่อเมื่อมีการติดตามทวงถามหน้ีจริงเท่าน้ัน โดยจะต้องเรียกเก็บใน
อัตราที่เหมาะสมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการทั่วไปที่เกิดขึ้นเป็นประจ าอยู่แล้ว เช่น ค่าน้ าค่าไฟ 
เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น ดังน้ัน ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่ควรผลัก
ภาระค่าใช้จ่ายทั่วไป ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหน้ี
แทน (outsourcing) ไปยังผู้บริโภค 
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กำรปฏิบัตเิมือ่มีข้อรอ้งเรียน 

ค ำถำม ค ำตอบ 
35. หากผู้บริโภคมเีรื่องร้องเรยีนเก่ียวกับการใช้
บริการสนิเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับ หรือ
ผู้ประกอบการไมป่ฎิบัติตามประกาศนี้ ผู้บริโภค
จะต้องท าอย่างไร 

ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่ผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง โดยผู้ประกอบ
ธุรกิจจะต้องด าเนินการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้ารวมทั้งชี้แจง
ขั้นตอนต่อไปให้ผู้บริโภคทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
ร้องเรียน รวมทั้งให้ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จ และ
แจ้งให้ผู้บริโภคนั้นทราบโดยเร็ว 

กำรจัดท ำบญัชีและกำรรำยงำน 

ค ำถำม ค ำตอบ 
36. ผู้ประกอบธรุกิจจะต้องจัดท ารายงานส่งให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างไรบ้าง 

ผู้ประกอบการธรุกิจจะต้องจัดท ารายงานตามแบบที่ก าหนดไว้ทุกเดือน 
และส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นเดือน  

37. การรายงานสนิเชื่อใหม่ หากเป็นบญัชีเดิม 
แต่มีการปล่อยสนิเชื่อเพิม่ ต้องรายงานอย่างไร 

ให้รายงานในช่องสินเชื่อใหม่ภายใต้หัวข้อข้อมูลสนิเชื่อใหม่ โดยไม่ต้อง
รายงานจ านวนบัญชเีนื่องจากเปน็บัญชเีก่าที่ได้เคยรายงานแล้ว 

38. หากผูบ้รโิภคเปิดบญัชีในเดือนที่รายงาน  
แต่ไม่มีการเบิกใช้เงิน ต้องรายงานอย่างไร 

ไม่ต้องรายงาน เนื่องจากไม่มียอดการใชส้ินเชื่อในเดือนนัน้ แต่ถ้าหากใน
เดือนถัดมามียอดการใช้สินเชื่อ ให้รายงานเฉพาะยอดสนิเชื่อทีเ่บิกใช้
ของเดือนที่รายงานข้อมูลในช่องสินเชื่อใหม่  โดยไม่ต้องรายงานจ านวน
บัญชีภายใต้ช่องข้อมูลสนิเชื่อใหม่ เนื่องจากถือว่าเป็นบญัชเีก่าในเดือน
ก่อนยังไม่มีการเบิกใชเ้งิน 

39. หากผู้ประกอบการให้สินเชื่อบคุคลแก่
ผู้บริโภคทีเ่ป็นแบบ O/D หรือวงเงิน revolving 
แก่ผู้บริโภค ซ่ึงมีการเบิกใช้ และช าระคนื
ค่อนข้างถี่ใน 1 เดือน ไม่สามารถนับสนิเชื่อใหม่
ได้ จะให้รายงานจ านวนสนิเชื่อใหม่อย่างไร 

หากเป็นสนิเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับแบบ O/D หรือวงเงิน 
revolving ให้รายงานจ านวนสินเชื่อใหม่ โดยใช้ยอดสินเชื่อคงค้างที่
เพิ่มขึ้นในเดือนทีร่ายงานเทียบกับยอดสินเชื่อคงค้างในเดือนก่อน 

40. ช่องของการรายงานข้อมลูรวมของผู้บริโภค
ทั้งจ านวนบัญชีและสินเชื่อคงค้าง รวมข้อมูล
ลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึน้ในเดือนนัน้หรือไม ่

รวมข้อมลูลูกค้ารายใหม่ทีเ่พิม่ขึ้นด้วย  เนื่องจากในช่องดังกล่าวให้
รายงานข้อมูลยอดคงค้างของจ านวนบัญชีทีม่ียอดสินเชื่อคงค้าง และ
ยอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิน้เดือนนั้น (ไม่รวมรายที่มีการตัดหนี้สญูในเดือน
นั้น ซ่ึงต้องรายงานในช่องสุดท้ายอยู่แล้ว) 

41. ข้อมูลสินเชื่อใหมร่ายงานอย่างไร ให้รายงานในช่องข้อมูลสินเชื่อใหม่ ซ่ึงแบ่งเปน็  
1. จ านวนบัญชี - ให้รายงานเฉพาะบัญชขีองผู้บริโภครายใหมท่ี่เพิม่ขึน้ 
และมียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิน้เดือนทีร่ายงาน   
2. สินเชื่อใหม่ -ให้รายงานยอดสินเชื่อที่ผู้ประกอบธรุกิจปล่อยสนิเชื่อ
เพิ่มขึ้นในเดือนนั้นทั้งแก่ผู้บริโภครายเก่า และรายใหม่  โดยไม่ต้องน าไป
หักกับยอดช าระคืน 

42. หากระบบเดิมของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่มี
การเก็บฐานข้อมลูรายได้ของผู้บริโภคไว้ จะต้อง
รายงานข้อมูลอย่างไร 

ให้รายงานระดับรายได้ในช่องอ่ืน ๆ ก่อน อย่างไรก็ดี หากเป็นผูบ้ริโภค
รายใหม่หลังจากประกาศนี้มีผลบังคับใช้ต้องสามารถแยกระดับรายได้ได้   
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ดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และค่ำใช้จ่ำยตำมทีไ่ด้จ่ำยไปจริงและพอสมควรแก่เหต ุ

ค ำถำม ค ำตอบ 
43. อัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรบั 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีผู้ประกอบธรุกิจ
สินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบัน
การเงิน สามารถเรยีกเก็บจากผู้ใช้บริการคือ
เท่าใด 

ผู้ประกอบธรุกิจสินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงิน 
(Non-bank) อาจเรยีกเก็บดอกเบีย้ได้ไมเ่กินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ 
คือ 15% ต่อปี และอาจเรียกเก็บ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ 
เก่ียวกับสนิเชื่อส่วนบคุคลภายใต้การก ากับได้ ซ่ึงรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 
28% ต่อปี (Effective Rate) 

44. Effective Rate สูงสุดที่เก็บได้ไม่เกิน 28% 
ต่อปีหมายความว่าอย่างไร  และจะประกอบด้วย
รายการใดและเปน็จ านวนเท่าไร 

-  เป็นการคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ (นอกเหนือ 
จากค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 3 ประเภทตาม
รายการที่ ธปท. อนญุาต)  ซ่ึงไม่ว่าจะเรียกเก็บจริงจากลูกค้าอย่างใด/
เท่าใด (เช่น บาทต่อครั้ง/ร้อยละ)  หรือเรียกเก็บในเวลาใด (เชน่ วันแรก 
ที่ขอสินเชื่อ/เมื่อครบก าหนดช าระในแต่ละเดือน)  เมื่อรวมกันแล้วต้อง
ค านวณเปน็อัตราที่แท้จริงต่อปี (Effective Rate) ได้และไม่เกิน 28%  
ซ่ึงในการค านวณอัตราที่แท้จริงดังกล่าวจะค านวณจากฐานเงินต้นเฉพาะ
ส่วนที่ค้างช าระ  
-  นอกจากนี้  การค านวณเงินที่เรียกเก็บเป็นบาท/ครั้ง ใหเ้ป็นอัตราที่
แท้จริงต่อปี อาจใช้ระยะเวลาแต่ละรอบ 1 ปนีับแต่เริม่ท าสัญญา หรือ
อายุสัญญา หรือระยะเวลาตามจริงที่ลูกค้าผ่อนช าระหนี้ (กรณีลูกค้า
ช าระหนี้ก่อนครบก าหนด) ในการค านวณก็ได้ 

45. อัตรารวม 28% ต่อปีจะบังคับใช้เท่ากัน
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบนัการเงิน 
(ธพ. และ บง.) และผู้ประกอบธรุกิจที่มิใช่
สถาบันการเงิน (Non-Bank) หรือไม่  

เท่ากัน  

46. ค่าธรรมเนยีมประเภทใดบ้างที่ต้องรวมอยู่
ภายใต้ 28% ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธรุกิจสินเชื่อส่วนบคุคล
ภายใต้การก ากับที่ผู้ประกอบธรุกิจต้องการเรยีกเก็บ นอกเหนือจาก
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุตามที่ ธปท. ก าหนด 
ทั้งนี้ อาจรวมถึงค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียม
การท าสัญญา ค่าธรรมเนียมการยืน่กู้ ค่าอนุมัติวงเงิน ค่าปรับช าระหนี้
ล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการช าระหนี้ก่อนครบก าหนด  ค่าธรรมเนียม 
การโอนเงินให้สินเชื่อเข้าบัญชเีงินฝากของลูกค้า  

47. การปรับลดดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้ไมเ่กิน 28% ของสัญญาที่
ท าขึ้นก่อนวนัที่ 1 ก.ค. 48 (วันที่ประกาศ ธปท. 
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการประกอบธรุกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ มีผลบังคบัใช้ครั้งแรก) 
จ าเป็นต้องเรยีกลูกค้ามาท าสญัญาใหมห่รือไม ่

ในกรณีปรับลดอัตราดอกเบีย้ ค่าปรับฯ แมลู้กค้าจะมิได้มาท าสัญญาใหม่  
อัตราใหม่ก็มีผลใช้บังคับได้โดยถือว่าการปรับลดดอกเบี้ย ค่าปรบั 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่าวเปน็การสละสิทธ์ิฝ่ายเดียวของ 
ผู้ประกอบธรุกิจและไม่ท าให้ลูกค้าเสยีประโยชน ์
 

48. จะปิดประกาศอัตราดอกเบีย้ ค่าปรับ 
ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนยีมใด ๆ เป็นอัตรา
สูงสุดอัตราเดียว โดยไม่ประกาศจ าแนก
รายละเอียดตามชนิดของผลิตภัณฑ์สนิเชื่อ/
วงเงินกู้ ได้หรือไม ่

ผู้ประกอบธรุกิจอาจปิดประกาศหรือเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ในอัตรารวมที่
เป็นอัตราสูงสุดได้  แต่ในกรณีที่มีผลิตภณัฑ์หลายประเภทและมี
รายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแตกต่างกัน ผู้ประกอบธรุกิจต้อง
ระบุอัตราและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนไว้ใน
สัญญาตามประเภทสินเชื่อ/วงเงินกู้ที่ลูกค้าใช้บริการ และต้องแจ้งเปน็
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หนังสือเมื่อมีการปรับขึน้อัตราดอกเบี้ยทีค่ิดกับลูกค้ารายนั้น (ต้องแจ้ง
แม้ว่าอัตราที่เรียกเก็บจากลูกค้าจะยังไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ประกาศไว้ก็ตาม) 

49. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีผู้ประกอบธรุกิจสามารถ
เรยีกเก็บได้นอกเหนือจากดอกเบี้ย ค่าปรับ
ค่าบริการ และค่าธรรมเนยีมใด ๆ 28% ต่อปี  
คืออะไร 

นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ  
ผู้ประกอบธรุกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควร
แก่เหตุได้เฉพาะตามรายการที่ ธปท. ก าหนดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ 
 1. ค่าใช้จ่ายที่ผูป้ระกอบธรุกิจต้องจ่ายใหแ้ก่ราชการ เช่น ค่าอากรแสตมป ์
 2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจ่ายให้แก่บุคคลอ่ืน หรือหน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ 

 ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ (ทั้งนี้ให้หมายรวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ตกลงกับผู้ให้บริการรับช าระเงินให้มี
การรับค่าบริการโดยตรงจากลูกค้าสนิเชื่อด้วย) 

 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต  
 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบญัชีไม่พอจ่าย (กรณีช าระหนีโ้ดยการหัก

บัญชีกับสถาบนัการเงินอ่ืน)   
 คา่ใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้

 3. ค่าใช้จ่ายที่ท าให้ต้นทนุในการด าเนินการของผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มขึน้ 
อันเนื่องมาจากการให้บริการแก่ผู้บริโภค หรือการผิดนัดช าระหนี้ของ
ผู้บริโภค แล้วแต่กรณเีฉพาะราย ได้แก่ 

 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้  
(ไม่สามารถเรยีกเก็บซ้ าซ้อนกับรายการตามข้อ 2ได้)   

 ค่าใช้จ่ายกรณเีชค็คนื (ไมเ่กิน 200 บาทต่อครั้ง)   
 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ช ารุด (กรณีใชบ้ัตรในการเบิกถอนเงิน)   
 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เปน็ต้นไป) 
 ค่าขอรหสัประจ าตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรใน 

การเบิกถอน) 
 ค่าขอตรวจสอบรายการ 

50. ค่าใช้จ่ายประเภทใดที่จะเข้าข่ายค่าใช้จ่าย
ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
 

ต้องเข้าเง่ือนไข 3 ข้อ ดังนี้    
 (1)  ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในรายการ 3 กลุ่มตามที่ ธปท. อนุญาตเท่านั้น  
(ตามที่ปรากฏในตารางแนบท้ายประกาศ ธปท.)    
 (2) ต้องมีหลักฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นจ านวนค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นจริงของ
ลูกค้าแต่ละราย (ไม่ใชค่่าเฉลีย่)    
 (3) พอสมควรแก่เหตุ อาทิ ไม่น าเงินเดือนพนักงาน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า  
มาคิดเปน็ค่าใช้จ่ายกับลูกค้า หรือติดตามทวงถามหนี้โดยเลือกใช้วิธีท่ีมี
ค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร เช่น ใหพ้นักงานนั่งเครื่องบนิไปทวงหนี้  

51. ค่าใช้จ่ายประเภทอ่ืนที่เกิดขึน้จริง
นอกเหนือจาก 3 กลุ่มที่ ธปท. ก าหนดไว้ใน
ตาราง จะเรียกเก็บได้หรือไม ่

ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนญุาตเพิม่เติมจาก ธปท. 

52. ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่
เหตุ (ข้อ2-4 ของตารางรายละเอียด) จะประกาศ
ค่าใช้จ่ายในรปู “ไม่เกิน x บาท/ครั้ง” หรือเป็น

ประกาศได้ แต่จ านวนเงินทีเ่รยีกเก็บจากลูกค้าต้องเป็นไปตามที่ได้จ่าย
จริงและพอสมควรแก่เหตุแก่ลูกค้าเฉพาะราย 
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ช่วงอัตราได้หรือไม่ 
53. ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินที่ลูกค้าเปน็คนจ่าย
ให้แก่จุดช าระเงินต่าง ๆ (เช่น ร้าน 7-11 
เคาน์เตอร์ธนาคารอ่ืน ๆ)  ต้องประกาศไว้ในข้อ 
3.1 ของตารางรายละเอียดด้วยหรือไม่   

ต้องประกาศด้วย  โดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระเงินที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องจ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก  ซ่ึงให้หมายความ
รวมถึงกรณีที่ผู้ประกอบธรุกิจได้ไปตกลงกับผู้ให้บริการรับช าระเงิน และ
ผลักภาระให้ลูกค้าต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการรับช าระเงินแทน 

54. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต  
(ข้อ 3.2 ของตารางรายละเอียด) หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายประเภทใดบ้าง 

เฉพาะค่าใช้จ่ายที่จ่ายส าหรบัลูกค้าแต่ละรายใหแ้ก่เครดิตบูโรเท่านั้น  

55. ค่าใช้จ่ายกรณเีชค็คนื (ข้อ 4.2 ของตาราง
รายละเอียด) จะเรียกเก็บในกรณีใดได้บ้าง 

ต้องเข้าเง่ือนไข 2 ข้อ ดังนี้  
(1) ได้รับช าระหนี้จากลูกค้ามาเป็นเชค็ แต่เมื่อน าเชค็ไปเข้าบัญชเีพื่อเรยีก
เก็บปรากฏเงินในบัญชีไม่พอจ่าย ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนนิการต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับช าระเงินใหม่กรณเีช็คคนื
ได้ตามที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงแต่ต้องไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง และ  
(2) ต้องไม่ใช่กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็น ธพ. ที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันไว้ ซ่ึงได้เรียกเก็บค่าปรับเช็คคนืได้ในฐานะที่เปน็
ค่าธรรมเนียมด้านเงินฝากไปแล้ว 

56. ค่าขอตรวจสอบรายการ (ข้อ 4.6 ของตาราง
รายละเอียด) จะเรียกเก็บในกรณีใดได้บ้าง 

เช่น กรณีลูกค้าขอให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นจาก 
การใช้บัตรในการเบิกถอนเงินกู้ประเภท revolving credit หรือกรณีอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากการจัดท า Statement ให้ลูกค้าตามปกติ และปรากฏว่า
รายการที่ลูกค้าขอตรวจสอบนั้นผู้ประกอบธรุกิจได้แจ้งลูกค้าถูกต้องอยู่
แล้ว  (แต่หากผู้ประกอบธุรกิจแจ้งผิดก็จะเรยีกเก็บค่าขอตรวจสอบ
รายการจากลูกค้าไม่ได้) 

57. ผู้ประกอบธรุกิจจะน าดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่าย
ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ  
มารวมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระเพื่อคิดดอกเบี้ย
และค่าปรับเพิ่มอีกได้หรือไม ่

ไม่ได้แม้ว่าจะค้างช าระครบ 1 ปแีล้วก็ตาม  เวน้แต่โอนไปเปน็หนี้ตาม
สัญญาบัญชเีดินสะพัดแล้ว จึงจะเอาดอกเบี้ยทบเข้ากับเงินต้นแล้วคิด
ดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ทบเข้ากันนัน้ได้ 

กำรประกำศเผยแพรด่อกเบี้ย ค่ำปรบั ค่ำบรกิำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และค่ำใช้จ่ำยตำมทีไ่ด้จ่ำยไปจริงและพอสมควรแกเ่หต ุ

ค ำถำม ค ำตอบ 
58. นอกเหนือจากการประกาศตามแบบ
มาตรฐานที่ ธปท. ก าหนด ผู้ประกอบธรุกิจจะ
ประกาศรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนยีมใด ๆ ในรูปแบบ
อ่ืนที่เคยปฏบิัติประกอบเพื่อความชัดเจนด้วยได้
หรือไม ่

อาจท าควบคู่กันได้ อาทิ   
  - การประกาศดอกเบี้ยในรูป % ต่อเดือน หรือในรูป flat rate  แต่ต้อง
ประกาศ Effective Rate ไม่เกิน 28% ต่อปีไว้ด้วย   
  - จ าแนกรายละเอียดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียม
ประเภทใด ๆ เป็นแต่ละรายการ เพื่อชีแ้จงให้ลูกค้าทราบรายละเอียดที่
ชัดเจนขึ้น อาทิ แยกเป็นดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียม
รายปี ค่าท าสัญญา ค่ายื่นกู้ ค่าอนมุัติวงเงิน ค่าปรับช าระหนี้ล่าช้า 
ค่าธรรมเนียมในการช าระหนี้ก่อนครบก าหนด หรือค่าธรรมเนียมทีเ่รียก
เก็บในชื่อใด ๆ  อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกันและค านวณเป็นอัตราที่แท้จริง
ต่อปีแล้วต้องไม่เกิน 28% และผู้ประกอบธุรกิจต้องเปน็ผู้ชี้แจงวิธีการคิด
อัตราดังกล่าวเทียบกลับเป็น Effective Rate ให้ลูกค้าเข้าใจด้วย 
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ค ำถำม ค ำตอบ 
59. เมื่อมีการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรบั 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายตาม 
ที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ผู้ประกอบ
ธุรกิจยังต้องท าอะไรอีกบ้าง นอกเหนือจาก 
  - ปิดประกาศตามตารางรายละเอียดที่ ธปท. 
ก าหนด ไว้ท่ีส านักงานทุกแห่งภายในวันเดียวกับ
วันที่ออกประกาศ และ 
  - เผยแพร่ลง Website ก่อนวันที่รายละเอียด
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ 

ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึง 
 - การเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ 
(ตามข้อ 1 ของตารางรายละเอียด) ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเปน็หนังสือ
ภายในเวลาอันควร (ไม่จ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และอาจแจ้งไปพร้อมกับ
ใบแจ้งหนี้ของเดือนนั้นก็ได้)    
 - การเปลีย่นแปลงค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
(ตามข้อ 2-4 ของตารางรายละเอียด) ซ่ึงท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ต้อง
ประกาศล่วงหน้า 30 วันก่อนมีผลใช้บังคับ  

60. ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการแจ้งรายละเอียด
เก่ียวกับอัตราดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ  และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่าย
ไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ที่ผู้ประกอบธรุกิจ
ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคหรือผู้ประสงค์จะขอสนิเชื่อ
ทราบเพื่อใช้ในการตัดสินใจนั้น  หากแจ้งเปน็
อัตราดอกเบี้ยเปน็ 1% ต่อเดือนถือว่าเพียงพอ
หรือไม ่

ไม่เพียงพอ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้บรโิภคทราบ 
อย่างน้อย ดังนี ้
1. แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม
ใด ๆ ตามแบบที่ ธปท. ก าหนด ซ่ึงรวมถึงการแสดงอัตราที่แท้จริงต่อปี 
(Effective Rate) สูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรยีกจากลูกค้าได้  
2. ต้องชีแ้จงให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อเดือนที่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจก าหนดนั้น เมื่อค านวณเปน็อัตราที่แท้จริงต่อปี (Effective Rate) 
แล้วเปน็อัตราเท่าใด เพื่อให้เทยีบเคียงได้ว่าไม่เกินอัตราที่ ธปท. ก าหนด 
และเพื่อประโยชน์ในการเปรยีบเทียบกับผูป้ระกอบธรุกิจรายอ่ืนต่อไป 

61. ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 
10 วัน กรณมีีการคิดดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในหนี้
ค้างช าระ จะแสดงรายละเอียดการค านวณ
ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในใบแจ้งหนีเ้ป็นกรณีตัวอย่าง
เหมือนกันกับลูกค้าทุกราย ท าได้หรือไม่  

อาจแสดงเป็นตัวอย่างการค านวณในใบแจ้งหนี้ได้ (เชน่เดียวกับบัตร
เครดิต) โดยยกตัวอย่างกรณคี่าใช้จ่ายประเภทที่เกิดขึน้บ่อยครั้ง เพื่อให้
ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย 

62. Hard copy ของประกาศรายละเอียดตาม 
ที่ ธปท. ก าหนด  ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งให้ 
ธปท. หรือไม ่

ไม่ต้องส่งให้ แต่ต้องปิดประกาศที่ส านักงานและเผยแพร่ใน website  
ของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งจัดเก็บไว้ท่ีส านักงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ฝ่ายนโยบายความเสีย่ง 
โทร. 0-2283-5806, 0-2283-5305, 0-2283-6939 
 

 
ณ วันท่ี 22 มกราคม 2556 




