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เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับให
ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนปฏิบัติตามที่กําหนดในประกาศฉบับน้ี 

2.2 อาศัยอํานาจตามความในขอ 2 ขอ 4 ขอ 8 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 17 และขอ 21  
แหงประกาศกระทรวงการคลงัวาดวยกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบบัที่ 58 (เรื่อง สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบั) ธนาคารแหงประเทศไทยออกขอกําหนดเกีย่วกบั
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการประกอบธุรกจิสนิเช่ือสวนบุคคลภายใตการกาํกบัใหผูประกอบธุรกจิ
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกาํกบัทีม่ิใชสถาบันการเงินปฏิบัติตามที่กําหนดในประกาศฉบับน้ี 

3. ประกาศท่ียกเลิก 

3.1 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 1/2562 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับสถาบันการเงิน 
ลงวันท่ี 3 มกราคม 2562 

3.2 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 2/2562 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 3 มกราคม 2562 

4. ขอบเขตการบังคับใช 

ประกาศฉบับน้ีใหใชบงัคับกบัธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยธุรกจิ
สถาบันการเงิน และผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ิใชสถาบันการเงินตามประกาศ
กระทรวงการคลังวาดวยกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 
(เรือ่ง สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบั)  

5. เน้ือหา  

5.1 คําจํากัดความ 

5.1.1 “สินเช่ือสวนบุคคล” หมายความวา การใหกูยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับชวง
ซื้อลดต๋ัวเงินหรือตราสารเปลี่ยนมอือื่นใด แกบุคคลธรรมดาโดยมิไดระบุวัตถุประสงคหรือมีวัตถุประสงค
เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรอืบริการ และใหรวมถึงสินเช่ือทีม่ีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ 

5.1.2 “สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ” หมายความวา สินเช่ือสวนบุคคล
เฉพาะที่ไมมีทรัพยหรือทรัพยสินเปนหลักประกัน และเพื่อประโยชนแหงประกาศฉบับน้ี ใหรวมถึงสินเช่ือ
ที่เกิดจากการใหเชาซื้อและการใหเชาแบบลีสซิ่งในสินคาที่ผูประกอบธุรกิจมิไดจําหนายเปนทางการคาปกติ 
ยกเวนในสินคาประเภทรถและเครื่องจกัร และสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเปนประกัน 

ทั้งน้ี ไมรวมถึง สินเช่ือเพือ่การศึกษา สินเช่ือเพือ่การเดินทางไปทํางานใน
ตางประเทศ สินเช่ือเพือ่รักษาพยาบาล สินเช่ือเพือ่สวัสดิการพนักงาน สินเชื่อท่ีจัดใหมีการนําเอกสาร
แสดงสิทธิ์ในท่ีดิน หรือสิทธิการใชประโยชนในท่ีดิน สิ่งปลูกสราง หรือทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน เพ่ือ
เปนประกันการชําระหน้ี สินเชื่อท่ีผูประกอบธุรกิจใหแกบุคคลธรรมดาในตางประเทศ  
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5.1.3 “สินเช่ือทีม่ทีะเบียนรถเปนประกัน” หมายความวา การใหกูยืมเงนิแกบุคคล
ที่เปนเจาของกรรมสิทธ์ิในรถ โดยผูประกอบธุรกจิมีการรบัสมุดคูมือจดทะเบียนรถ หรือจัดใหมสีัญญา 
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใด เพื่อใหเจาของกรรมสิทธ์ิในรถโอนทะเบียนรถไวลวงหนา เพื่อเปนประกัน
การชําระหน้ี หรือจัดใหมีสญัญา เอกสาร หรือหลกัฐานอื่นใด เพื่อใหผูประกอบธุรกิจสามารถนํารถที่เปน
กรรมสิทธ์ิของลูกหน้ีไปขายหรอืดําเนินการอื่นใดเพือ่การชําระหน้ีน้ัน ทั้งน้ี ลูกหน้ียังคงสามารถครอบครองรถ
และใชประโยชนในฐานะเจาของรถไดตามปกติ 

5.1.4 “รถ” หมายความวา รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต และกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบก 

5.1.5 “สินเช่ือเพื่อสวัสดิการพนักงาน” หมายความวา สินเช่ือที่หนวยงานตนสังกัด
ไดมีการทําสัญญากับผูประกอบธุรกจิเพื่อใหสินเช่ือสวัสดิการกับพนักงานของตน ทั้งน้ี เฉพาะกรณีที่
หนวยงานตนสังกัดมีการกําหนดนโยบายสินเช่ือสวัสดิการที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร และผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจในการจัดการของหนวยงานตนสังกัดน้ัน 

5.1.6 “ผูบริโภค” หมายความวา ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 

5.1.7 “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา สถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน  

5.1.8 “สถาบันการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน
ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

5.1.9 “ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน” 
หมายความวา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ ตามประกาศ
กระทรวงการคลังวาดวยกิจการท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 
(เรื่อง สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ)  

5.2 หลักการ  

ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ ใหผูประกอบธุรกิจ 
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลตามกรอบหลักการ (guiding principles) ดังตอไปน้ี 

5.2.1 การใหสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับควรพิจารณาใหแกผูท่ีมี 
แหลงรายไดหรือมีความสามารถเพียงพอในการชาํระหน้ี ไมกระตุนการกอหน้ีท่ีไมจําเปน และ
คํานึงถึงความสามารถในการดํารงชีพของผูบริโภคภายหลังการอนุมัติธุรกรรมดานสินเชื่อ  

5.2.2 การเรียกเก็บดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และ
คาใชจายใด  ๆจากผูบริโภคควรคํานึงถึงตนทุนท่ีแทจริง ในอัตราท่ีเปนธรรม และไมเอาเปรียบผูบริโภค 
รวมท้ังใหบริการแกผูบริโภคอยางเหมาะสมและเปนธรรม  

5.3 คุณสมบัติผูประกอบธุรกิจและการยื่นคําขออนุญาตการประกอบธุรกิจ 

ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน ผูถือหุน
รายใหญ กรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ท่ีมิใชสถาบันการเงิน รวมถึงกรรมการ หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทแมของ
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ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินจะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 (เรื่อง สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ) 

ทั้งน้ี ในการย่ืนคําขออนุญาตเปนผูประกอบธุรกจิสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ที่มิใชสถาบันการเงินตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหย่ืนผานธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบ
ย่ืนคําขออนุญาตประกอบธุรกิจและจดัสงตามชองทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในคูมอืประชาชน  

5.4 หลักเกณฑการประกอบธุรกิจ 

5.4.1 คุณสมบัติของผูใชบริการสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ 

(1) สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถ 
เปนประกัน  

(1.1) ท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชในการประกอบอาชีพ 

ผูประกอบธุรกจิสามารถใหสินเช่ือดังกลาวแกบคุคลธรรมดาได
เมื่อผูประกอบธุรกจิพจิารณาแลวเห็นวาเปนผูทีม่ีฐานะทางการเงินเพียงพอสําหรบัการชําระหน้ี โดย
พิจารณาจากรายไดจากแหลงที่มาตาง ๆ  รวมกนั หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงนิฝากซึง่ฝากไวกับ
สถาบันการเงินที่สามารถรับฝากเงนิจากประชาชนไดตามกฎหมายยอนหลังเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน 
ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกจิสามารถนําปจจยัอื่นทีส่ะทอนความสามารถในการชําระหน้ีของผูใชบรกิารสินเช่ือ
สวนบุคคลภายใตการกํากับอยางถูกตองและนาเช่ือถือมาใชพิจารณารวมกับรายไดหรือกระแสเงินสดหมุนเวียน
ในบัญชีเงินฝากได โดยผูประกอบธุรกิจตองมีนโยบายและกระบวนการในการพิจารณาใชปจจัยอื่นดังกลาว
ในการพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 

(1.2) ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชในการประกอบอาชีพ 

ผูประกอบธุรกิจสามารถใหสินเช่ือดังกลาวแกบุคคลธรรมดาได 
เมื่อผูประกอบธุรกจิพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูทีม่ีฐานะทางการเงินเพียงพอสําหรบัการชําระหน้ี โดยพจิารณา
จากรายไดจากแหลงทีม่าตาง ๆ  รวมกัน กระแสเงินสดหมุนเวียนในบญัชีเงินฝากซึง่ฝากไวกบัสถาบันการเงิน
ที่สามารถรบัฝากเงินจากประชาชนไดตามกฎหมายยอนหลังเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน หรือปจจัยอื่น
ที่สะทอนความสามารถในการชําระหน้ีของผูใชบริการสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับอยางถูกตองและ
นาเช่ือถือ โดยผูประกอบธุรกิจตองมนีโยบายและกระบวนการในการพจิารณาใชปจจัยอืน่ดังกลาวในการ
พิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 

(2) สินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน 

ผูประกอบธุรกจิสามารถใหสินเช่ือดังกลาวแกบุคคลธรรมดาได เมื่อ 
ผูประกอบธุรกิจพจิารณาแลวเห็นวาเปนผูมีความสามารถเพียงพอสําหรับการชําระหน้ี รวมท้ังเปนเจาของ
กรรมสทิธิ์ในรถและมสีมุดคูมือจดทะเบียนรถเพ่ือเปนประกันการชําระหน้ี  
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5.4.2 การกําหนดวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ 

(1) สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถ 
เปนประกัน 

(1.1) ท่ีมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชในการประกอบอาชีพ 

(1.1.1) ผูบริโภคมีรายไดหรือมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเขา
ในบัญชีเงินฝากตามขอ 5.4.1 (1.1) โดยเฉลี่ยนอยกวา 30,000 บาทตอเดือน  

ผูประกอบธุรกจิสามารถใหวงเงินสินเช่ือสวนบุคคล
ภายใตการกํากับแกผูบริโภคดังกลาวไดไมเกิน 1.5 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขา
ในบัญชีเงินฝากของผูบริโภคเฉลี่ยตอเดือน และจะใหวงเงินสนิเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับแกผูบริโภค
อีกไมได หากผูบริโภครายดังกลาวมีวงเงินสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับลักษณะดังกลาวที่ไดรับจาก
ผูประกอบธุรกจิรายอื่นหรือผูประกอบธุรกิจระบบหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสสาํหรับธุรกรรมสินเชื่อ
ระหวางบุคคลกับบุคคลอยูแลว 3 แหง  

ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจตองมีกระบวนการดูแลการให
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับใหสอดคลองกบัขอกําหนดเกี่ยวกับวงเงินตามที่ธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด โดยผูบริโภคทีป่ระสงคจะขอสนิเช่ือสวนบคุคลภายใตการกาํกบัหรอืขอวงเงินเพิม่ตองแจงขอมลู
เกี่ยวกับสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับทั้งทีผู่บริโภคมีอยูและที่อยูระหวางการย่ืนขอสินเช่ือในชวง
ระยะเวลา 2 เดือนกอนหนาจนถึงวันทีย่ื่นขอสินเช่ือหรือขอเพิ่มวงเงิน โดยผูประกอบธุรกจิตองแจงใหผูบริโภค
รับทราบเกี่ยวกบัความสําคัญของขอมลูดังกลาว ซึ่งอาจสงผลกระทบใหตองปรับลดวงเงินหรือยกเลกิวงเงนิ
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับได หากพบภายหลังวาขอมูลดังกลาวไมครบถวนหรือไมถูกตอง รวมทั้ง
ผูประกอบธุรกจิตองติดตามและสอบทานการใหสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัอยางนอย 3 เดือน
นับจากวันที่ไดอนุมัติวงเงินสินเช่ือแลว  

(1.1.2) ผูบริโภคมีรายไดหรือมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเขา
ในบัญชีเงินฝากตามขอ 5.4.1 (1.1) โดยเฉลีย่ต้ังแต 30,000 บาทตอเดือน  

ผูประกอบธุรกจิสามารถใหวงเงินสินเช่ือสวนบุคคล
ภายใตการกํากบัแกผูบริโภคดังกลาวไดไมเกิน 5 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขา
ในบัญชีเงินฝากของผูบริโภคเฉลี่ยตอเดือน 

ทั้งน้ี สําหรับผูบริโภคที่มหีรอืเคยมีวงเงินสินเช่ือสวนบุคคล
ภายใตการกํากับกอนวันที่ 1 กันยายน 2560 ผูประกอบธุรกิจสามารถคงวงเงินเดิมหรือพิจารณาใหวงเงินใหมได
โดยรวมแลวไมเกนิ 5 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรอืกระแสเงนิสดหมุนเวียนเขาในบญัชีเงินฝากของผูบริโภค
เฉลี่ยตอเดือน 

อน่ึง ผูประกอบธุรกิจอาจพิจารณาเพิ่มวงเงนิสินเช่ือสวนบุคคล
ภายใตการกาํกบัทีม่ิไดมีวัตถุประสงคเพือ่นําไปใชในการประกอบอาชีพของสญัญาที่มกีําหนดระยะเวลา
การชําระหน้ีไวอยางชัดเจนเปนการช่ัวคราวเกินกวาวงเงนิที่กาํหนดไวตามขอ 5.4.2 (1.1.1) หรอื (1.1.2) 
ใหแกผูบริโภคในกรณีฉุกเฉินได เมื่อไดพจิารณาความสามารถในการชําระหน้ีของผูบรโิภคแลว ซึ่งเมือ่
รวมกบัวงเงนิที่ใหตามขอ 5.4.2 (1.1.1) หรอื (1.1.2) แลวตองไมเกนิ 5 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรอื
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กระแสเงินสดหมุนเวียนเขาในบญัชีเงินฝากของผูบรโิภคเฉลี่ยตอเดือน ทัง้น้ี ผูประกอบธุรกจิตองกาํหนด
นโยบายการพิจารณาใหวงเงินช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินทีม่ีความจําเปนตอการดํารงชีพเปนลายลักษณอักษร 
ซึ่งครอบคลมุถึงลกัษณะเหตุการณที่ถือวาเปนกรณีฉุกเฉินทีม่ีความจําเปนตอการดํารงชีพ เงื่อนไขของ
การอนุมัติ เชน วงเงิน และระยะเวลาในการผอนชําระ รวมถึงแนวทางการพสิจูนการใชวงเงินช่ัวคราว
กรณีฉุกเฉินดังกลาวของผูบรโิภค นอกจากน้ี ผูประกอบธุรกจิตองระบอุํานาจและหนาที่ของผูรบัผิดชอบ
ในการอนุมัติวงเงินช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินดังกลาว และตองดูแลมิใหใชการพิจารณาเพิ่มวงเงินช่ัวคราวดังกลาว
เปนชองทางในการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑการกําหนดวงเงินสนิเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับตาม 
ขอ 5.4.2 (1.1.1) หรือ (1.1.2) 

(1.2) ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชในการประกอบอาชีพ 

ผูประกอบธุรกจิสามารถใหวงเงินสินเช่ือสวนบุคคลภายใต
การกํากบัที่มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพแกผูบริโภคตามความสามารถในการชําระหน้ี
ของธุรกิจทีผู่ขอสินเช่ือประสงคจะนําไปใช ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีนโยบายและกระบวนการในการ
ใหสนิเช่ือ ติดตาม และสอบทานการใหสนิเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัดังกลาว เพือ่ใหแนใจวาผูบรโิภค
นําเงินทีไ่ดรบัจากสินเช่ือดังกลาวไปใชตรงตามวัตถุประสงคการกูยืมที่ไดแจงกบัผูประกอบธุรกจิไว และ
ไมไดใชเปนชองทางในการหลีกเลี่ยงขอกําหนดเกี่ยวกบัวงเงนิสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับตาม
ขอ 5.4.2 (1.1)  

(2) สินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน 

ผูประกอบธุรกจิตองกําหนดวงเงินสนิเช่ือที่มทีะเบยีนรถเปนประกัน
แกผูบริโภคที่เหมาะสม และสอดคลองกับความสามารถในการชําระหน้ี ซึ่งในการพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหน้ีน้ัน ผูประกอบธุรกจิสามารถพจิารณาจากกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากมลูคารถ 
ที่มีการนําทะเบียนมาเปนประกันและสภาพคลองในการจําหนายรถดังกลาว 

5.4.3 การเรียกเก็บดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ 
และคาใชจายอ่ืน 

(1) ผูประกอบธุรกจิอาจเรยีกเกบ็ดอกเบี้ยในหน้ีคางชําระ หรือดอกเบี้ย 
ในระหวางเวลาผิดนัดชําระหน้ี หรือคาบริการตาง ๆ  หรือเบี้ยปรับหรือคาปรับในการชําระหน้ีลาชากวากําหนด 
หรอืคาธรรมเนียมใด ๆ จากผูบรโิภค เมื่อคํานวณรวมกันแลวตองไมเกนิรอยละ 25 ตอป (effective rate) 
สําหรับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน และไมเกินรอยละ 
24 ตอป (effective rate) สําหรับสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน 

(2) นอกจากดอกเบี้ย เบีย้ปรบั คาปรับ คาบริการ หรอืคาธรรมเนียมใด ๆ  
ตามขอ 5.4.3 (1) แลว ผูประกอบธุรกจิอาจเรยีกเก็บคาใชจายตาง ๆ ตามที่ไดจายไปจรงิและพอสมควร
แกเหตุได ซึ่งตองเปนไปตามรายการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามตารางแนบทายประกาศ 
รวมทั้งมีลกัษณะของคาใชจายดังกลาวเปนไปตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 2 

ทั้งน้ี สําหรับสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเปนประกัน หามมิใหผูประกอบธุรกิจ
เรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรบั คาปรบั คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ สําหรบักรณีผูบริโภคไถถอนสินเช่ือ
กอนกําหนดทั้งจํานวนหรือบางสวน 
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อน่ึง ผูประกอบธุรกจิตองไมนําดอกเบี้ย เบี้ยปรบั คาปรบั คาบริการ 
คาธรรมเนียมใด ๆ  ตามขอ 5.4.3 (1) และคาใชจายตามที่ไดจายไปจริงและพอสมควรแกเหตุตามขอ 5.4.3 (2) 
มารวมกบัจํานวนหน้ีที่คางชําระเพื่อคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรบั และคาปรบัอกี และตองดูแลมิใหนําการปรบัปรงุ
โครงสรางหน้ี หรือปรบัเปลีย่นเงือ่นไขในสญัญาสนิเช่ือสวนบุคคลภายใตการกาํกบัเปนชองทางในการหลกีเลีย่ง
ขอกําหนดเกี่ยวกบัดอกเบี้ย เบี้ยปรบั คาปรบั คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ  และคาใชจายตามที่ไดจายไปจรงิ
และพอสมควรแกเหตุทีเ่กี่ยวกบัสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับดวย 

5.4.4 การกําหนดนโยบายและแผนงาน  

 ผูประกอบธุรกจิตองกําหนดนโยบายและแผนงานในการดําเนินธุรกจิสินเช่ือ
สวนบุคคลภายใตการกาํกบั โดยควรประกอบดวยทิศทางและแนวทางในการใหบริการสนิเช่ือสวนบคุคล
ภายใตการกํากับ เปาหมายในการใหบรกิารแกผูบริโภคตามระดับรายไดหรอืตามประเภทรถที่นําทะเบยีน
มาเปนประกัน แลวแตกรณี รวมถึงแนวทางการดูแลผูบริโภค 

 ทั้งน้ี ในกรณีทีผู่ประกอบธุรกจิสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ิใช
สถาบันการเงินใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) เพื่อลดตนทุนการดําเนินงานและ
เพิ่มความคลองตัวในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ใหสามารถใชบริการไดเฉพาะในสวนของ
งานท่ีไมใชงานหลักท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงกลยทุธ (strategic function) โดยใหถือปฏิบัติ
ตามเอกสารแนบ 3 ดวย  

5.4.5 การบริหารจัดการความเสีย่ง 

 ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมรีะบบการบริหารจัดการความเสีย่งในการ 
ใหสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ ดังน้ี 

 (1) ระบบการพจิารณาคุณสมบัติของผูบริโภคที่ย่ืนขอสินเช่ือสวนบุคคล
ภายใตการกํากับ เพือ่ใชในการอนุมัติและกําหนดวงเงินสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัตามระดับ
ความสามารถในการชําระหน้ี 

 (2) ระบบการเรียกเกบ็หน้ี เพื่อใชในการเตือนใหทราบเมื่อผูบริโภคเริ่มมี
ปญหาในการชําระหน้ีหรือไมสามารถชําระหน้ีไดตามขอตกลง ตลอดจนกลยุทธในการเรียกเก็บหน้ีในกรณีตาง ๆ  

 (3) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อใชในการกําหนดและทบทวน
นโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการใหสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบั 

5.4.6 การดูแลผูบริโภค 

ใหผูประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
การบริหารจัดการดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market conduct) และถือปฏิบัติเพ่ิมเติม
ในเรื่องการเปดเผยขอมูลอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมและคาใชจาย การจัดทํา
ตารางแสดงภาระหน้ี การเรียกใหชําระหน้ีและการติดตามทวงถามใหชําระหน้ี การเปลี่ยนประเภทหน้ี 
การปฏิบัติและการจัดการเกี่ยวกับขอมลูของผูบริโภค และการปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน โดยรายละเอียด
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 4 
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ทั้งน้ี หามผูประกอบธุรกิจใหสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับโดยมิไดรับ
การรองขอจากผูบริโภคกอน (pre-approved) 

5.4.7 การจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน
สามารถจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมลูตาง ๆ ตามหลักเกณฑฉบับน้ี ตลอดจนเปดเผยขอมูลตาง ๆ แก
ผูบริโภคเปนการท่ัวไป หรือเปลี่ยนแปลงการแจงขอมูลตาง ๆ ใหแกผูบริโภคในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได 
โดยนําหลักเกณฑตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมลู
อิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงินมาใชโดยอนุโลม 

5.4.8 การยายหรือปดสํานักงานสาขา 

ใหผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
แจงการยายหรือปดสํานักงานสาขา1 โดยรายงานในรูปแบบและตามระยะเวลาท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
กําหนด และใหประกาศกําหนดการยายหรอืปดสํานักงานสาขาลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยอยางนอย
ตองประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานสาขาน้ัน ๆ และในชวงเวลาดําเนินการดังกลาว ผูประกอบธุรกิจ
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ิใชสถาบันการเงินตองกําหนดแนวทางการดําเนินการเพือ่อํานวย
ความสะดวกใหผูบรโิภคตามความเหมาะสม  

5.5 การรายงานขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย 

5.5.1 ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําและจัดสงแบบรายงานในรูปแบบและ 
ตามระยะเวลาท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมถึงจัดทําและจัดสงรายงานและขอมูลอื่นเพิ่มเติม
เปนรายกรณีตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยรองขอ  

5.5.2 ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําแบบรายงานคาธรรมเนียมบริการทางการเงิน
ตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

5.5.3 ผูประกอบธุรกจิสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัที่มิใชสถาบันการเงิน
ตองจัดสงงบการเงินประจําปที่ผานการตรวจสอบของผูสอบบญัชีและลงนามรับรองความถูกตองโดยกรรมการ
ผูมีอํานาจกระทําการแทนของผูประกอบธุรกจิสินเช่ือสวนบคุคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
มายังธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 180 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี  

5.6 การแจงความประสงคประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับประเภทอ่ืน
เพ่ิมเติม 

หากผูประกอบธุรกิจมีการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ประเภทใดประเภทหน่ึงอยูแลว และประสงคจะประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
อีกประเภทหน่ึงตามประกาศฉบับน้ีเพ่ิมเติม ใหแจงความประสงคในการประกอบธุรกิจเพ่ิมเติมดังกลาว 
รวมถึงจัดสงเอกสารและรายละเอียดท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนดในคูมือประชาชนมายังธนาคารแหง
ประเทศไทยลวงหนา 30 วัน กอนการเริ่มประกอบธุรกิจดังกลาว 

                                                        
1 กรณีปดสํานักงานสาขาเพียงชั่วคราว ใหผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินสามารถดําเนินการได 
โดยแจงใหธนาคารแหงประเทศไทยทราบทันทีหลังจากปดสํานักงานสาขาชั่วคราวดังกลาว 
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5.7 การขออนุญาตธนาคารแหงประเทศไทย 

 ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือ
เง่ือนไขเก่ียวกับการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) และการรายงานขอมูลตอ
ธนาคารแหงประเทศไทยท่ีกําหนดในประกาศฉบับน้ีเปนรายกรณีได โดยผูประกอบธุรกิจตองขออนุญาต
ผอนผันโดยแสดงเหตุผลและความจําเปนมายังธนาคารแหงประเทศไทยตามท่ีกําหนดในคูมือประชาชน 
และในการพิจารณาผอนผันดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขอ่ืน
เพ่ิมเติมดวยก็ได 

5.8 การกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขในลักษณะอ่ืนเปนการท่ัวไป 

 ในกรณีเหตุจําเปนท่ีสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจหรือกระทบตอการใหบริการ
ตามปกติของผูประกอบธรุกิจ ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาผอนผันหลักเกณฑหรือเง่ือนไข
เก่ียวกับการกําหนดวงเงินสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ การปฏิบัติเมื่อมีเรื่องรองเรียนจากผูบริโภค 
และการประกาศกําหนดการยายหรือปดสํานักงานสาขาท่ีกําหนดในประกาศฉบับน้ีเปนการท่ัวไปได 
โดยในการพิจารณาผอนผันดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลกัเกณฑหรือเง่ือนไขอ่ืน
เพ่ิมเติมดวยก็ได 

 ท้ังน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาผอนผันหลักเกณฑหรือเง่ือนไขท่ีกําหนด
ในประกาศฉบับน้ีสําหรับการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับในลักษณะอ่ืนตามท่ี
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพ่ิมเติม เชน การประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
ในลักษณะดิจิทัล โดยธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขอ่ืนใหตองปฏิบัติ
เพ่ิมเติมดวยก็ได 

5.9 การกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติม สั่งใหแกไข ระงับ หรือเพิกถอนการอนุญาต 

ในกรณีผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ิใชสถาบันการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทยอาจสัง่การใหแกไข หรอืระงบัการดําเนินงานในธุรกจิสนิเช่ือสวนบุคคลภายใต
การกํากบัทั้งหมดหรอืบางสวนเปนการช่ัวคราว โดยธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลกัเกณฑ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ใหผูประกอบธุรกจิสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัที่มิใชสถาบันการเงิน
ปฏิบัติดวยก็ได รวมทั้งอาจเสนอความเห็นตอรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพื่อพจิารณาเพิกถอน
การอนุญาตได  

ทั้งน้ี ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสั่งเพิกถอนการอนุญาต ใหผูประกอบธุรกิจ
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ิใชสถาบันการเงินสงคืนใบอนุญาตตอธนาคารแหงประเทศไทย
ภายใน 15 วัน 

5.10 บทเฉพาะกาล 

ใหผูประกอบธุรกิจท่ีไดใหสินเชื่อท่ีมีลักษณะการจายชําระเปนงวดและมีการกําหนด
ระยะเวลาการผอนชําระไวอยางชัดเจนกอนวันท่ีประกาศน้ีใชบังคับ สามารถเรียกเก็บอัตรารวมสูงสุด
ของดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ และคาธรรมเนียมใด ๆ ไดตามอัตราท่ีกําหนดตามสัญญา
หรือขอตกลงน้ันไดจนกวาจะมีการชาํระหน้ีดังกลาวเสร็จสิ้น 
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เอกสารแนบ 1 

แนวทางการใชปจจัยอื่นในการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี ้  
(information based lending) 

ผูประกอบธุรกจิตองจดัทํานโยบายและกระบวนการในการพจิารณาอนุมัติสนิเช่ือโดยใชปจจัยอืน่
หรือเทคโนโลยีของตนเองภายใตแนวทางที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ดังน้ี 

(1) มีการจดัทําขอบเขตและกระบวนการใชปจจยัอื่นหรอืเทคโนโลยีในการพจิารณาความสามารถ
ในการชําระหน้ี กําหนดเพดานวงเงินของลูกหน้ีแตละรายและวงเงินรวม และกําหนดเปาหมายในการสะทอน
ความสามารถในการชําระหน้ีที่ยอมรับได 

(2) มีทรพัยากรและบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเช่ียวชาญทีเ่พียงพอ
ตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดทั้งกระบวนการ รวมทั้งมีการแบงแยกหนาที่
ที่ชัดเจนและถวงดุลอํานาจกันอยางเปนอิสระ ดังตอไปน้ี 

(2.1)  ผูที่รบัผิดชอบในการทดสอบความนาเช่ือถือ และผูที่ติดตามประสทิธิภาพของการใช
ปจจัยอื่นหรือเทคโนโลยีในการพจิารณาความสามารถในการชําระหน้ี ตองมีความเปนอสิระจากผูที่รบัผิดชอบ
ในการวิเคราะหและคัดเลือกปจจัยหรอืพัฒนาแบบจําลอง (ถามี) เพื่อใชในการพจิารณาความสามารถ
ในการชําระหน้ี 

(2.2)  ผูที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตองมีความเปนอิสระจากผูที่รับ
การตรวจสอบ 

(3) จัดใหมีแนวทางการพจิารณาวิเคราะหและคัดเลือกปจจัยหรอืพัฒนาแบบจําลอง (ถาม)ี  
ที่สามารถใชในการประมาณการหรือพยากรณความสามารถและความเต็มใจในการชําระหน้ี (ability and 
willingness to repay) ไดอยางถูกตอง โดยตองอางองิจากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือและใชสมมติฐานที่
มีความสมเหตุสมผล 

(4) ดําเนินการทดสอบผลสําเร็จ (key success factor) ของการใชปจจัยหรอืแบบจําลองตามขอ (3) 
ในการพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีภายใตขอบเขตที่จํากัดเปนการภายใน (internal sandbox) 
เพื่อใหมั่นใจวาปจจัยหรือแบบจําลองดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และผลลัพธที่ไดจากการนํามาใชพิจารณา
ความสามารถในการชําระหน้ีมีความถูกตองแมนยําอยูในระดับที่ยอมรบัได ทัง้น้ี ผูประกอบธุรกิจตองจํากดั
ขอบเขตการใหสินเช่ือตามนโยบายดังกลาวจนกวาผลทดสอบดังกลาวเปนไปตามเปาหมายในการสะทอน
ความสามารถในการชําระหน้ีที่ไดกําหนดไว 

(5) จัดใหมีกระบวนการติดตามและสอบทานความนาเช่ือถือและประสิทธิภาพของการใชปจจัย
หรือแบบจําลองตามขอ (3) ดังกลาวในการพจิารณาความสามารถในการชําระหน้ี โดยควรดําเนินการ
อยางตอเน่ืองเปนประจํา หรือทุกครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงทีเ่กี่ยวของกับปจจัยที่เลือกนํามาใชพิจารณา
ความสามารถในการชําระหน้ีหรอืแบบจําลอง (ถาม)ี อยางมนัียสําคัญ เพื่อนําไปปรบัปรุงประสิทธิภาพ
ของการใชปจจัยอื่นในการพจิารณาความสามารถในการชําระหน้ี  
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เอกสารแนบ 2 

คาใชจายที่ผูประกอบธรุกิจอาจเรียกเก็บไดเพิ่มเติม  

คาใชจายที่ผูประกอบธุรกจิอาจเรียกเก็บไดเพิม่เติมตองมลีักษณะอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

(1) สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน 

(1.1)  เปนคาใชจายที่ผูประกอบธุรกจิตองจายใหแกหนวยงานราชการ 

(1.2)  เปนคาใชจายที่ผูประกอบธุรกิจตองจายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก โดยมี
หลักฐานการชําระเงินทีส่ามารถตรวจสอบได และเปนจํานวนทีพ่อสมควรแกเหตุ โดยไมรวมคาใชจายทั่วไป 
ที่เกิดข้ึนเปนประจําอยูแลวของผูประกอบธุรกจิ เชน คาใชจายระบบติดตามหน้ีอัตโนมัติ คานํ้าคาไฟ 
หรือเงินเดือนพนักงาน 

(1.3)  เปนคาใชจายทีท่ําใหตนทุนในการดําเนินงานของผูประกอบธุรกจิเพิ่มข้ึนอันเน่ืองมาจาก
การใหบริการแกผูบริโภค หรือการติดตามทวงถามลูกหน้ีทีผ่ดินัดชําระหน้ีแตละรายเฉพาะเจาะจงและ
ไดมีการติดตามทวงถามหน้ีแลว เชน สงจดหมาย โทรศัพท หรือพบผูบริโภค เพื่อทวงถามหน้ีที่คางชําระ  

ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกจิจะเรียกเกบ็คาใชจายประเภทเดียวกันตามที่ระบุไวขางตนซ้ําซอนกันไมได 

อน่ึง ในกรณีทีผู่ประกอบธุรกจิจะเรียกเกบ็คาใชจายตามที่ไดจายไปจรงิและพอสมควรแกเหตุ
จากผูบริโภคนอกเหนือจากรายการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามขอ (1.1) – (1.3) ผูประกอบธุรกิจ
ตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยกอน ทั้งน้ี ใหผูประกอบธุรกจิขออนุญาตโดยแสดงเหตุผล
และรายละเอียดที่เกี่ยวของมายังธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายกรณี โดยธนาคารแหงประเทศไทย
จะพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน 45 วันนับจากวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรบัคําขอและเอกสารถูกตอง
ครบถวน 

(2) สินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน 

(2.1)  คาติดตามทวงถามหน้ีของลูกหน้ี ซึง่ไมรวมถึงคาติดตามเอารถ โดยคาติดตามทวงถามหน้ี
ดังกลาวตองมีลกัษณะอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

(2.1.1) เปนคาใชจายที่ผูประกอบธุรกิจตองจายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก 
โดยมหีลักฐานการชําระเงินทีส่ามารถตรวจสอบได และเปนจํานวนที่พอสมควรแกเหตุ โดยไมรวมคาใชจาย
ทั่วไปทีเ่กิดข้ึนเปนประจาํอยูแลวของผูประกอบธุรกจิ เชน คาใชจายระบบติดตามหน้ีอตัโนมัติ คานํ้าคาไฟ 
หรือเงินเดือนพนักงานที่เกี่ยวของกบักระบวนการติดตามทวงถามหน้ี 

(2.1.2) เปนคาใชจายที่ทําใหตนทุนในการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจเพิ่มข้ึน 
อันเน่ืองมาจากการติดตามทวงถามหน้ีที่ผิดนัดชําระหน้ีแตละรายเฉพาะเจาะจงและไดมีการติดตาม
ทวงถามหน้ีแลว เชน สงจดหมาย โทรศัพท หรือพบผูบริโภค เพื่อทวงถามหน้ีที่คางชําระ  

ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บคาใชจายติดตามทวงถามหน้ีตามที่ระบุไวขางตน
ซ้ําซอนกันไมได 

(2.2)  คาอากรแสตมปทีผู่ประกอบธุรกจิตองจายใหแกหนวยงานราชการ 
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(2.3)  คาใชจายกรณีเช็คคืนทีผู่ประกอบธุรกิจตองจายใหแกบุคคลอื่นหรือหนวยงานภายนอก 
โดยมหีลักฐานการชําระเงินทีส่ามารถตรวจสอบได และเปนจํานวนที่พอสมควรแกเหตุ ซึง่ไมเกิน 200 บาท
ตอครั้ง 

ทั้งน้ี หากผูประกอบธุรกจิไดดําเนินการใหผูบริโภคมีทางเลือกในการชําระเงินตน ดอกเบี้ย  
เบี้ยปรบั คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ ตามขอ 5.4.3 (1) ที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขา 
ของผูประกอบธุรกิจไดโดยไมคิดคาใชจายในการชําระเงินแลว ผูประกอบธุรกิจไมตองนําคาใชจายที่เกดิข้ึน
จากการชําระเงินดังกลาวที่ผูบรโิภคจายใหแกบุคคลอื่นหรอืหนวยงานภายนอกซึง่เปนตัวแทนรับชําระเงิน 
มารวมคํานวณกับดอกเบี้ย เบีย้ปรับ คาปรับ คาบรกิาร คาธรรมเนียมใด ๆ ตามขอ 5.4.3 (1)  
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ช่ือสถาบันการเงิน / บริษัท .................................................. 
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ และคาใชจายตามท่ีไดจายจริงและพอสมควรแกเหตุเกี่ยวกับสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน 

เร่ิมใชต้ังแตวันท่ี ……………………………… 
 

1. ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ   
   ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ (อัตราตํ่าสุดถึงอัตราสูงสุด)                                                                  ………..…..% ถึง ………..…..% ตอป 

  
คาใชจายตามท่ีไดจายจริงและพอสมควรแกเหตุ 

    
2. คาใชจายท่ีจายใหแกหนวยงานราชการ   
  2.1 คาอากรแสตมป                                                                                   ………..….............. 
  2.2 ………………….. (ถามี)                                                                                  ………..….............. 
3. คาใชจายท่ีจายใหแกบุคคลอ่ืนหรือหนวยงานภายนอก              
  3.1 คาใชจายในการเบิกถอนเงิน*   ถอนผานเครื่อง ATM  ............... บาท/ครั้ง       
  3.1 คาใชจายในการชําระเงิน   ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร ............... บาท/ครั้ง ชําระผานเครื่อง ATM ............... บาท/ครั้ง 
       ชําระที่เคานเตอรของธนาคาร  ............... บาท/ครั้ง ชําระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัต ิ ............... บาท/ครั้ง 
       ชําระที่จุดบริการรับชําระ ............... บาท/ครั้ง ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต ............... บาท/ครั้ง 
       ชําระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย  ............... บาท/ครั้ง       
  3.2 คาใชจายในการตรวจสอบขอมูลเครดิต      ............... บาท/ครั้ง     
  3.3 คาใชจายกรณีเงินในบัญชีไมพอจาย       ............... บาท/ครั้ง       
       (กรณีชําระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอ่ืน)              
  3.4 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้**      ............... บาท/ครั้ง       
  3.5 คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการพิสูจนตัวตนหรือยืนยันตัวตนของลูกคาทางดิจิทัล***      ............... บาท/ครั้ง       

4. คาใชจายท่ีเปนตนทุนในการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจ   
  4.1 คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้**      ............... บาท/ครั้ง       
  4.2 คาใชจายกรณีเช็คคืน (ไมเกิน 200 บาทตอคร้ัง)      ............... บาท/ครั้ง     
  4.3 คาออกบัตรใหมกรณีหาย/ชํารุด (กรณีใชบัตรในการเบิกถอน)      ............... บาท/ครั้ง       
  4.4 คาขอใบแจงยอดบัญชีของแตละงวด (ชุดท่ี 2 เปนตนไป)      ............... บาท/ครั้ง       
  4.5 คาขอรหัสประจําตัวบัตรใหมทดแทนรหัสเดิม       ............... บาท/ครั้ง       
        (กรณีใชบัตรในการเบิกถอน)              
  4.6 คาขอตรวจสอบรายการ           ............... บาท/ครั้ง           

หมายเหต ุ * เฉพาะสําหรับผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกาํกบัที่มิใชสถาบันการเงิน 
** คาใชจายประเภทเดียวกันตามขอ 3.4 และ 4.1 จะเรียกเก็บจากผูบรโิภคซ้าํซอนกันไมได และจะเก็บไดตามจํานวนเงินที่ไดจายไปจรงิ และพอสมควรแกกรณ ี
*** ตองไมเกินคาใชจายตามที่ไดจายไปจรงิ 
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ช่ือสถาบันการเงิน / บริษัท .................................................. 
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ และคาใชจายตามท่ีไดจายจริงและพอสมควรแกเหตุเกี่ยวกับสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน 

เร่ิมใชต้ังแตวันท่ี ……………………………… 
 

1. ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ   
   ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ (อัตราตํ่าสุดถึงอัตราสูงสุด)                                                                  ………..…..% ถึง ………..…..% ตอป 
  

คาใชจายตามท่ีไดจายจริงและพอสมควรแกเหตุ   
  
2. คาใชจายในการชําระเงิน    ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร ............... บาท/ครั้ง ชําระผานเครื่อง ATM ............... บาท/ครั้ง 
       ชําระที่เคานเตอรของธนาคาร  ............... บาท/ครั้ง ชําระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัต ิ ............... บาท/ครั้ง 
       ชําระที่จุดบริการรับชําระ ............... บาท/ครั้ง ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต ............... บาท/ครั้ง 
       ชําระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย  ............... บาท/ครั้ง       
3. คาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้        ............... บาท/ครั้ง       
4. คาอากรแสตมป         ............... บาท/ครั้ง       
5. คาใชจายกรณีเช็คคืน (ไมเกิน 200 บาทตอคร้ัง)      ............... บาท/ครั้ง       
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เอกสารแนบ 3 

หลักเกณฑการกํากบัดแูลการใชบรกิารจากผูใหบรกิารภายนอก 

ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินใชบริการ
จากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) เพ่ือลดตนทุนการดําเนินงานและเพ่ิมความคลองตัวในการ
ประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใช
สถาบันการเงินตองใชบริการจากผูใหบริการภายนอกท่ีมีความนาเชื่อถือ และตองรับผดิชอบตอผูบริโภค
เสมือนกบัดําเนินการดวยตนเอง โดยตองยึดหลักการสําคัญ 3 ประการ ไดแก (1) การมรีะบบดูแลผูบริโภค
อยางเหมาะสม โดยเนนในเรื่องการเปดเผยขอมูลแกผูบริโภคอยางเพียงพอ การรักษาความลับและ
ความปลอดภัยของขอมลูผูบริโภค ตลอดจนการดูแลเรื่องรองเรียนและแกปญหาใหแกผูบรโิภค (2) การดูแล
เรื่องความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกจิและการใหบรกิารแกผูบริโภค และ (3) การมีระบบการบรหิาร
ความเสี่ยงจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก และผูประกอบธุรกจิสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ 
ที่มิใชสถาบันการเงินตองดําเนินการใหธนาคารแหงประเทศไทย ผูตรวจสอบภายนอก หรอืหนวยงานของ
ทางการอืน่ สามารถเขาตรวจสอบการดําเนินงาน ระบบการควบคุมภายในตาง ๆ รวมทัง้เรียกดูขอมลู 
ที่เกี่ยวของกบังานที่ใชบริการจากผูใหบริการภายนอกหรือผูรับจางชวงงานตอ (ถามี) เพื่อใหทราบถึง
การดําเนินงานและความเสี่ยงทีแ่ทจรงิอยางครบถวน รวมทัง้ใหผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใต
การกํากับที่มิใชสถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑการกํากับดูแลการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก 
ดังน้ี 

(1) การคัดเลือกผูใหบริการภายนอก 

ผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินตองกําหนดแนวทาง 
การคัดเลือกผูใหบริการภายนอกอยางเหมาะสม กอนทีจ่ะทาํสัญญาใหมหรือทบทวนเพื่อตออายุสัญญา
การใชบรกิารจากผูใหบริการภายนอกรายเดิม โดยตองพจิารณาใหครอบคลุมประเด็นสําคัญอยางนอย 
ดังตอไปน้ี 

(1.1)  ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณในการดําเนินงาน  

(1.2)  สถานะความมั่นคงทางการเงิน 

(1.3)  ช่ือเสียงทางธุรกจิ ประวัติการถูกรองเรียน หรือถูกฟองรองดําเนินคดี 

(1.4)  วัฒนธรรมองคกรและนโยบายการใหบริการที่มีความเหมาะสมกับผูประกอบธุรกจิ
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับทีม่ิใชสถาบันการเงิน 

(1.5)  ผลการประเมินผูใหบริการภายนอก หากเปนการวาจางผูใหบริการภายนอกรายเดิม 

(2) การดูแลและความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

ผูประกอบธุรกจิสนิเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัทีม่ิใชสถาบนัการเงินตองตระหนักเสมอวา 
การใชบริการจากผูใหบริการภายนอกเปนเพียงการมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทนเทาน้ัน ผูประกอบธุรกจิ
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินเองยังคงมีความรับผิดชอบตอผูบริโภคเสมือน
ผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินเปนผูดําเนินการเอง ดังน้ัน  
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ผูประกอบธุรกจิสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัที่มิใชสถาบันการเงนิจงึตองดําเนินการเพือ่ใหแนใจวา
ไดดูแลและรบัผิดชอบตอผูบรโิภคอยางเหมาะสม อยางนอยในเรื่องดังตอไปน้ี 

(2.1)  ตองดูแลใหผูใหบริการภายนอกจัดใหมรีะบบรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับ 
ขอมูลของผูบรโิภค และขอมลูของผูประกอบธุรกจิสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัที่มใิชสถาบันการเงิน
เปนอยางดี รวมทั้งตองตรวจสอบระบบดังกลาวอยางเหมาะสม และดูแลใหผูใหบริการภายนอกควบคุมดูแล
พนักงานอยางเขมงวดในการรักษาความลับของผูบริโภคและขอมูลของผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคล
ภายใตการกํากับทีม่ิใชสถาบันการเงิน 

(2.2)  ตองจัดใหมีระบบดูแลเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาแกผูบริโภคอยางเพียงพอเหมาะสม 
โดยตองมีการบันทึกและติดตามขอมลูขอรองเรียนจากผูบริโภค ซึ่งรวมถึงขอรองเรียนเกี่ยวกับการดูแล
ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน
ตองกําหนดแนวทางทีเ่หมาะสมในการแกไขปญหาดังกลาว และรายงานขอมูลตอผูมีอํานาจในการจัดการ
ของผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินใหรบัทราบเปนระยะ 

(2.3)  ตองไมทําใหคุณภาพของบริการที่ผูบริโภคไดรับดอยลงหรือผลักภาระคาใชจายทั่วไป 
ที่เกิดข้ึนเปนประจําอยูแลวของผูประกอบธุรกจิสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัที่มิใชสถาบันการเงิน
ไปใหแกผูบริโภค ตลอดจนการใชบริการดังกลาวตองไมเปนอปุสรรคตอการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบงัคับของทางการ 

(2.4)  ตองเปดเผยขอมลูที่อาจมีผลกระทบตอผูบริโภคใหทราบลวงหนาจากการมอบหมายให
ผูใหบริการภายนอกดําเนินการแทนผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน 

(2.5)  ในกรณีการสิ้นสุดหรือยกเลิกสัญญาวาจางผูใหบริการภายนอกไมวาดวยสาเหตุใด  
ผูประกอบธุรกจิสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัที่มิใชสถาบันการเงินตองดําเนินการเพือ่ใหแนใจวา
ขอมูลของผูบริโภคไดถูกทําลายหรือไดนําขอมูลทั้งหมดของผูบริโภคกลับมาจากผูใหบริการภายนอกแลว 

(2.6)  ตองดูแลขอมลูของผูบรโิภคหรอืขอมลูของผูประกอบธุรกจิสินเช่ือสวนบุคคลภายใต
การกํากับที่มิใชสถาบันการเงิน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ) หรือประกาศที่ไดออก
เพื่อการดําเนินการตามกฎหมาย 

(2.7)  พิจารณากําหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเหมาะสม กรณีที่ผูใหบริการภายนอกไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในขอ (2.1) – (2.6) 

(3) การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจของผูใหบริการภายนอก 

ผูประกอบธุรกจิสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัที่มิใชสถาบันการเงินตองกําหนดให
ผูใหบริการภายนอกจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business continuity plan) 
โดยเฉพาะสําหรบักรณีทีเ่กดิการหยุดชะงกัของงานสําคัญหรอืงานที่มผีลกระทบตอผูบรโิภคในวงกวาง 
พรอมทั้งจัดสรรทรัพยากรรองรับการดําเนินงานอยางเพียงพอ 

ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัที่มิใชสถาบันการเงินตองจัดใหมี
การทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองรวมกับผูใหบริการภายนอก เพ่ือใหสามารถใหบริการ
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งานสําคัญอยางสม่ําเสมอ และตองมีการบันทึกผลการทดสอบไวเปนเอกสารเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทย
สามารถตรวจสอบได 

(4) การบริหารความเสี่ยงของผูใหบริการภายนอก 

ผูประกอบธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใชสถาบันการเงินตองกําหนดแนวทาง 
การบรหิารความเสี่ยงทีเ่กิดจากการใชบรกิารจากผูใหบริการภายนอกอยางชัดเจนและเปนลายลกัษณอักษร 
ใหเหมาะสมกบัความสําคัญของงานที่ใชบรกิารจากผูใหบริการภายนอก รวมทั้งสื่อสารใหบุคคลทีเ่กี่ยวของ
เขาใจและปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด และตองจัดใหมหีรือดําเนินการใหผูใหบรกิารภายนอก
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทัง้มีการปรบัปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 
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หลักการและตัวอยางงานหลกัทีเ่กี่ยวของกับการตดัสินใจเชิงกลยทุธ (strategic function) 

หลักการ 

การพิจารณางานหลักท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ใหผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินพิจารณา ดังน้ี 

(1) งานท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจหรือการทําธุรกรรมท่ีกระทบตอฐานะการดําเนินงาน
และความเสี่ยงของผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงิน  

(2) งานท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงลึก การตรวจสอบหรือการสอบทานในขั้นตอนสุดทาย
กอนการตัดสินใจทําธุรกรรม  

(3) งานท่ีเก่ียวกับการติดตาม การตรวจสอบ และการสอบทานภายหลังการอนุมัติหรือ
การทําธุรกรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอฐานะการดําเนินงานและความเสีย่งของผูประกอบธุรกิจ
สินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับท่ีมิใชสถาบันการเงินหากดําเนินการไมเหมาะสม 

 

ตัวอยางงานหลักท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (strategic function) 

กลุมงาน ตัวอยางงาน strategic function 

กลุมงานสินเชื่อและธุรกรรมคลายสินเชื่อ - งานวิเคราะหสินเช่ือ  
- งานอนุมัติสินเช่ือ  
- งานตรวจสอบและลงนามผูกพันในสัญญา 
- งานตรวจสอบ/สอบทานการต้ังวงเงิน เบกิจาย และติดตาม

การใชวงเงิน 
- งานตรวจสอบหรอืสอบทานการติดตามดูแลลูกหน้ี 
- งานตรวจสอบความถูกตองของขอมลูลูกหน้ีในระบบฐานขอมูล 
- งานตรวจสอบและอนุมัติผลการทํา KYC/CDD  

ทั้งน้ี การรูจักลูกคาและการทราบขอเท็จจรงิเกี่ยวกบัลกูคา 
(Know Your Customer : KYC / Customer Due Diligence : 
CDD) ตองปฏิบัติใหสอดคลองตามหลักเกณฑทีส่ํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

- งานตัดสินใจแกไขหน้ี 
กลุมงานบริหารความเสี่ยง - งานตัดสินใจเกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยงในดานตาง ๆ 

- งาน portfolio management และควบคุมความเสี่ยง 
กลุมงานบัญชีและการเงิน - งานตรวจสอบหรอืสอบทานความถูกตองของขอมลูบญัชีและ

การเงิน 
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เอกสารแนบ 4 

การดแูลผูบริโภค 

นอกจากการถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริหารจัดการดานการใหบริการ
แกลูกคาอยางเปนธรรม (Market conduct) แลว ผูประกอบธุรกิจตองถือปฏิบัติเพิม่เติมดังน้ี 

(1) การเปดเผยขอมูลอัตราดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และ
คาใชจายใด ๆ เก่ียวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ 

(1.1)  เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ  
และคาใชจายตามที่ไดจายไปจรงิและพอสมควรแกเหตุ ตามตารางแนบทายเอกสารแนบ 2 ในวันกอนวันที่
อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ  และคาใชจายตามที่ไดจายไปจริงและพอสมควร
แกเหตุ มผีลบังคับใช โดยผูประกอบธุรกิจตองมกีระบวนการที่ทําใหมั่นใจไดวาผูบริโภคไดรบัทราบและ
เขาใจในรายละเอียดดังกลาวอยางชัดเจน เชน ประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการทุกแหง เผยแพร
ในเว็บไซตหรือชองทางอื่นของผูประกอบธุรกิจ 

(1.2)  จัดเกบ็ตนฉบบัของรายละเอียดตามขอ (1.1) ไมวาจะอยูในรูปของเอกสาร หรือสื่อบันทกึ
โดยเครือ่งคอมพิวเตอร หรอืในรปูแบบใด ๆ เปนเวลาไมตํ่ากวา 10 ปนับแตวันที่อัตราดอกเบี้ย เบีย้ปรบั 
คาปรับ คาบรกิาร คาธรรมเนียมใด ๆ และคาใชจายตามที่ไดจายไปจรงิและพอสมควรแกเหตุ ที่ประกาศ
มีผลบังคับใช เพื่อจัดใหผูบริโภค ศาล หรือหนวยงานของรัฐ ตามที่รองขอ 

(1.3)  แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ หรือคาธรรมเนียมใด ๆ  
และคาใชจายตามที่ไดจายไปจรงิและพอสมควรแกเหตุซึง่มผีลบังคับใชในขณะน้ันตามตารางแนบทาย
เอกสารแนบ 2 ใหแกผูบริโภคหรือผูที่ประสงคจะขอสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับหรือขอเพ่ิมวงเงิน
สินเชื่อดังกลาวทราบในเอกสารช้ีชวน ใบสมัคร และสัญญา หรือในเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการ 
ขอสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับหรือการขอเพ่ิมวงเงินสินเชื่อดังกลาว เพื่อใชประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจในการขอสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัหรือขอเพ่ิมวงเงินสินเชื่อดังกลาว 

(2) การจัดทําตารางแสดงภาระหน้ี 

เพือ่ใหผูบริโภคไดรบัทราบขอมลูที่ชัดเจน ผูประกอบธุรกจิตองจัดทําตารางแสดงภาระหน้ี
สําหรบัผูบรโิภคแตละราย โดยใหแสดงรายละเอยีดของขอมลูเปนรายงวด ซึง่อยางนอยขอมลูแตละงวด
ตองประกอบดวยจํานวนเงินที่ผูบริโภคตองชําระ โดยแยกเปนเงินตนและดอกเบี้ย และจํานวนเงินตนคงคาง 
เพื่อมอบใหแกผูบริโภคเมื่อมีการทําสัญญาขอสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับหรือเมื่อมีการอนุมัติสินเช่ือ
ดังกลาว ทัง้น้ี สําหรับผูบริโภคที่ขอกูเงนิประเภทวงเงินสินเช่ือหมนุเวียน (revolving credit) ใหมอบตาราง
แสดงภาระหน้ีทีจ่ัดทําข้ึนเปนตัวอยางแทนได โดยผูประกอบธุรกิจสามารถอางองิตัวอยางตารางแสดง
ภาระหน้ีไดจากตัวอยางที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดแนบไวทายเอกสารแนบน้ี โดยจะตองมรีายการสําคัญ
ตามที่กลาวไวขางตนครบถวน  
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(3) การเรียกใหชาํระหน้ีและการติดตามทวงถามใหชาํระหน้ี 

(3.1)  ในกรณีที่มีการคิดดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ  และเบี้ยปรับหรือคาใชจายในหน้ีคางชําระ 
ใหแสดงรายละเอียดการคํานวณรายการดังกลาวในใบแจงหน้ีดวย 

(3.2)  ตองมกีารแจงเตือนผูบริโภคที่ผิดนัดชําระหน้ีกอนดําเนินการบงัคับชําระหน้ีตามกฎหมาย 
หรอืกอนดําเนินการนํารถที่มทีะเบียนเปนประกนัเพื่อจําหนาย รบัโอนหรอืดําเนินการอืน่ใดเพื่อชําระหน้ี 
โดยตองมรีะยะเวลาที่เพียงพอใหผูบริโภคตรวจสอบและโตแยงรายการดังกลาว 

(3.3)  การจําหนาย รับโอน หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อนํารถที่มีทะเบียนเปนประกันมาชําระหน้ี 
ผูประกอบธุรกจิตองดําเนินการดวยวิธีการที่เปนธรรมตอผูบริโภคโดยอางองิจากมลูคายุติธรรมตามที่มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกําหนด และหากมูลคารถที่มีทะเบียนเปนประกันการชําระหน้ี ที่ผูประกอบธุรกิจ
นําไปดําเนินการดังกลาว มีมลูคาเกินกวามูลหน้ีคงคาง ใหผูประกอบธุรกิจคืนเงินสวนเกินดังกลาวใหแก
ผูบริโภค 

(4) การเปลี่ยนประเภทหน้ี 

หามผูประกอบธุรกจิโอนหน้ีที่เกิดจากสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัไปเปนหน้ีตาม
สัญญาบญัชีเดินสะพัดหรอืหน้ีตามสญัญาสินเช่ือประเภทอื่น เวนแตจะไดรบัความยินยอมจากผูบรโิภคกอน 

ทั้งน้ี หน้ีอันเกิดจากสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัที่ยังมไิดโอนไปเปนหน้ีตามสัญญา
บัญชีเดินสะพัดจะเอาดอกเบี้ยน้ันทบเขากับตนเงินแลวคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่ทบเขากันน้ันไมได 

(5) การปฏิบัติและการจัดการเก่ียวกับขอมูลของผูบริโภค 

(5.1)  ผูประกอบธุรกจิตองใหความสําคัญและจดัใหมีขอมลูเกี่ยวกบัผูบรโิภคที่ถูกตองและ
ครบถวน และควรตระหนักถึงภาระหน้ีสินท่ีจะมีท้ังหมดของผูบริโภค เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติและ
กําหนดวงเงินสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัรวมถึงการเพ่ิมวงเงินสินเชื่อดังกลาวที่เหมาะสมและ
สอดคลองกบัความสามารถในการชําระหน้ีของผูบริโภค  

ทั้งน้ี ใหผูประกอบธุรกจิใชขอมูลจากแหลงขอมูลกลางที่เช่ือถือได เชน บริษัท
ขอมูลเครดิต หรือรวมกันจัดต้ังศูนยขอมูลเพื่อใชขอมูลรวมกนั หรืออาจใชขอมูลจากแหลงขอมูลอ่ืน 
ท่ีเชื่อถือได เพื่อสอบยันขอมลูของผูบริโภค เชน ประวัติสวนตัว วงเงินสินเช่ือที่ไดรับทัง้สิ้น จํานวน 
ผูประกอบธุรกิจอ่ืนที่ผูบริโภคไดรบัสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากบัทั้งสิ้น ภาระหน้ีสิน ตลอดจน
ขอมูลอื่น ๆ  

นอกจากน้ี ผูประกอบธุรกิจอาจสื่อสารใหผูบริโภคทราบถึงภาระหน้ีท้ังหมดของ
ผูบริโภคอยางครบถวน เพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูบริโภคในการประกอบการตัดสินใจขอสินเชื่อสวนบุคคล
ภายใตการกํากับหรือขอเพ่ิมวงเงินสินเชื่อดังกลาว 

(5.2)  ผูประกอบธุรกิจตองรักษาขอมลูของผูบรโิภคไวเปนความลับ เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี 

(5.2.1) การเปดเผยโดยไดรบัความยินยอมจากผูบริโภค 

(5.2.2) การเปดเผยตามหนาที ่หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

(5.2.3) การเปดเผยแกผูสอบบญัชีของผูประกอบธุรกิจน้ัน  
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(5.2.4) การจัดสงขอมลูเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต 

(5.2.5) การเปดเผยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(6) การปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน 

ผูประกอบธุรกจิตองดําเนินการตรวจสอบเมื่อผูบริโภครองเรยีนเกี่ยวกับการใชบรกิาร
สินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกํากับ และแจงความคืบหนาของผลการตรวจสอบ รวมทั้งช้ีแจงข้ันตอน
การดําเนินการตอไปใหผูบริโภคทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรับแจงการรองเรียน รวมทั้งใหดําเนินการ
แกไขขอรองเรียนน้ันใหแลวเสรจ็ และแจงใหผูบริโภคทราบโดยเร็ว 
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ตัวอยางตารางแสดงภาระหนี ้

  กรณีผูบริโภคขอกูเงินจาํนวน 12,000 บาท และมีกาํหนดผอนชําระ 12 เดือน         

  โดยผูประกอบธุรกจิคดิดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ (ดอกเบี้ยฯ) ในอัตรา 25% ตอป (effective rate) 
  ดังนัน้ ผูบริโภคจะมีภาระหนี้ในแตละเดือนเปนดังนี ้        

   ชื่อผูบริโภค .........................กําหนดชําระทุกวันที่.............       
             

   สิ้นงวด รวมชําระตองวด ชําระดอกเบี้ย1/ ชําระคืนเงินตน 2/ เงินตนคงคาง 3/      

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

   0      12,000      
   1 1,141 250 891 11,109      

   2 1,141 231 909 10,200      
   3 1,141 213 928 9,272      
   4 1,141 193 947 8,325      

   5 1,141 173 967 7,358      
   6 1,141 153 987 6,371      
   7 1,141 133 1,008 5,363      

   8 1,141 112 1,029 4,334      
   9 1,141 90 1,050 3,284      

   10 1,141 68 1,072 2,212      
   11 1,141 46 1,094 1,117      
   12 1,141 23 1,117 0      

   รวม 13,686 1,686 12,000       

             
             

  1/  ชําระดอกเบี้ยฯ ในแตละงวด  เทากับเงินตนคงคางสิ้นงวดที่แลวคูณดวยอัตราดอกเบ้ียตอเดือน ที่คิดมาจากอัตราดอกเบ้ียฯ ตอป  
     (แบบลดตนลดดอก) ซ่ึงเปนอัตราที่ผูประกอบธุรกิจกําหนดสูงสุดไมเกิน 25% หารดวย 12 เดือน      
     (ตัวอยางนี้เปนการคํานวณดอกเบ้ียฯ รายเดือนเพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ แตในทางปฏิบัติอาจคํานวณเปนรายวันได     

     ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยฯ ที่แทจริงตลอดอายุสัญญาตองไมเกิน 25% ตอป)       
  2/  ชําระคืนเงินตนในแตละงวด  เทากับจํานวนเงินที่ชําระตอเดือนหักดวยดอกเบ้ียฯ ในแตละงวด      
  3/  เงินตนคงคางในแตละงวด  เทากับเงินตนคงคางในงวดที่แลวหักดวยเงินตนที่ชําระในงวดนี ้      

ขอสังเกต           

(1)   ตารางแสดงภาระหนี ้จัดทําขึ้นใหสอดคลองกับจํานวนเงินสินเชื่อและระยะเวลาการกูของผูบริโภคแตละราย     

(2)   จํานวนเงินผอนชําระจะเปนไปตามตารางขางตน ตอเมื่อผูบริโภคชําระเงินครบถวนและตรงกําหนดเวลาตามที่ตกลงกันไวเทานั้น 

(3)   อัตราดอกเบ้ียฯ ที่แทจริง (effective rate) ตลอดอายุสัญญาเงินกู ตองไมเกิน 25% ตอป สําหรับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่มิใช 

   สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน และไมเกิน 24% ตอป สําหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปนประกัน (ไมไดกําหนดเปนรายเดือน)   

                        

 

-- 
_ 



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  กิจการทีต่้องขออนุญาตตามขอ้  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวตัิ  ฉบับที ่ ๕๘ 

(เรื่อง  สนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้การก ากับ) 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๕  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๑๔  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕  ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือผาสุกแห่งสาธารณชน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศก าหนดให้การให้สินเชื่อ  
ส่วนบุคคลอันเป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการธนาคาร  ซึ่งมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้  
เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศ 

ของคณะปฏิวตัิ  ฉบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบคุคลภายใตก้ารก ากับ)  ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศ 

ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่   
๑๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๓) ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศ 
ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)  (ฉบับที่  ๓)  ลงวันที่   
๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“สินเชื่อส่วนบุคคล”  หมายความว่า  การให้กู้ยืมเงิน  การรับซื้อ  ซื้อลด  หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน

หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด  แก่บุคคลธรรมดาโดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสินค้าหรือบริการ  และให้รวมถึงสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

“สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ”  หมายความว่า  สินเชื่อส่วนบุคคลเฉพาะที่ไม่มีทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน  และเพื่อประโยชน์แห่งประกาศนี้  ให้รวมถึงสินเชื่อ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจ 
มิได้จ าหน่ายเป็นทางการค้าปกติ  ยกเว้นในสินค้าประเภทรถ  เครื่องจักร  และทรัพย์อื่นใดที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

(๒) สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 
ทั้งนี้  ไม่รวมถึง  สินเชื่อเพ่ือการศึกษา  สินเชื่อเพ่ือการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  

สินเชื่อเพ่ือรักษาพยาบาล  สินเชื่อเพ่ือสวัสดิการพนักงาน  สินเชื่อที่จัดให้มีการน าเอกสารแสดงสิทธิ 
ในที่ดิน  หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  หรือทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น  เพ่ือเป็นประกัน
การช าระหนี้  และสินเชื่อตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
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“สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน”  หมายความว่า  การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในรถ  โดยผู้ประกอบธุรกิจมีการรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  หรือจัดให้มีสัญญา  เอกสาร  หรือ
หลักฐานอื่นใด  เพ่ือให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถโอนทะเบียนรถไว้ล่วงหน้า  เพ่ือเป็นประกันการช าระหนี้  
หรือจัดให้มีสัญญา  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นใด  เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน ารถที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของลูกหนี้ไปขายหรือด าเนินการอื่นใดเพ่ือการช าระหนี้นั้น  ทั้งนี้  ลูกหนี้ยังคงสามารถครอบครองรถ 
และใช้ประโยชน์ในฐานะเจ้าของรถได้ตามปกติ 

“รถ”  หมายความว่า  รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
“สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน”  หมายความวา่  สินเชื่อที่หน่วยงานต้นสังกัดไดม้ีการท าสญัญา

กับผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้สินเชื่อสวัสดิการกับพนักงานของตน  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัด 
มีการก าหนดนโยบายสินเชื่อสวัสดิการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร   และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของหน่วยงานต้นสังกัดนั้น 

“ผู้บริโภค”  หมายความว่า  ผูบ้ริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
“ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

เป็นทางค้าปกติ 
“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า   
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(๒) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
“ผู้มีอ านาจในการจัดการ”  หมายความว่า 
(๑) ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่ง

เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
(๒) บุคคลซึ่งผู้ประกอบธรุกิจท าสัญญาให้มีอ านาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือ 
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรือครอบง าผู้จัดการหรอืกรรมการหรือการจัดการ

ของผู้ประกอบธรุกจิ  ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจ 
“กลุ่มธุรกิจ”  หมายความว่า  กลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทแม่และมีบริษัทอื่นเป็นบริษัทลูก 

บริษัทเดียวหรือหลายบริษัท  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  และให้นับรวมถึงบริษัทลูกต่อไปทุกทอด  หรือ 
(๒) กลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจ  แต่มีผู้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลูก  

โดยจะมีบริษัทลูกเพียงบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทเป็นบริษัทร่วมก็ได้   ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
และให้นับรวมถึงบริษัทลูกต่อไปทุกทอด 

“บริษัท”  หมายความว่า  บริษัทจ ากัด  บริษัทมหาชนจ ากัด  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ห้างหุ้นส่วนสามญั
นิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น 

“บริษัทแม่”  หมายความว่า  บริษัทที่มีอ านาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่น   
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“อ านาจควบคุมกิจการ”  หมายความว่า  อ านาจในการควบคุมกิจการของบริษัทอื่น  ไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม  ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหุ้นในบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
(๒) มีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทหนึ่ง 
(๓) มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้มีอ านาจในการจัดการหรือกรรมการตั้งแต่  

กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในบริษัทหนึ่ง  หรือ 
(๔) มีอ านาจควบคุมกิจการในลักษณะอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ

ก าหนด 
การมีหุ้นในบริษัทหนึ่งตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีอ านาจควบคุมกิจการ  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีอ านาจ 
ควบคุมกิจการ 

“บริษัทลูก”  หมายความว่า   
(๑) บริษัทที่มีบริษัทอื่นเป็นบริษัทแม่  หรือ 
(๒) บริษัทลูกของบริษัทตาม  (๑)  ต่อไปทุกทอด 
“บริษัทร่วม”  หมายความว่า  บริษัทลูกที่มีบริษัทแม่ร่วมกัน 
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  บคุคลที่มีความสัมพันธก์ับอีกบคุคลหนึ่งในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สมรส 
(๒) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(๓) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีอ านาจในการจัดการ 
(๔) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีอ านาจควบคุมคะแนนเสียง 

ส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(๕) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้งหรือ 

ถอดถอนกรรมการ 
(๖) เป็นบริษัทลูกของบริษัทตาม  (๓)  หรือ  (๔)  หรือ  (๕) 
(๗) เป็นบริษัทร่วมของบริษัทตาม  (๓)  หรือ  (๔)  หรือ  (๕) 
(๘) เป็นตัวการ  ตัวแทน  หรือ 
(๙) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
ในกรณีที่บุคคลใดถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทนั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว   
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  หมายความว่า  บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละสิบของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด   และให้นับรวมหุ้นที่ถือ 
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

“ธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงิน”  หมายความว่า   
(๑) ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน   
(๒) ธุรกิจบัตรเครดิต  ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ

ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ  ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ  ธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

(๓) ธุรกิจระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับและธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ
ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน 

(๔) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์   
(๕) ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน   
(๖) ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต  และธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย

ว่าด้วยประกันวินาศภัย   
(๗) ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน  ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน  และธุรกิจ

ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
(๘) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(๙) ธุรกิจทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

(๑๐) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจ 
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

(๑๑) ธุรกิจอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

หมวด  ๑ 
การจดัตั้งและการขออนุญาต 

 
 

ข้อ ๓ ให้การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) สถาบันการเงิน 
(๒) ผู้ประกอบการที่ให้สินเชื่อที่มีลักษณะเดียวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับแก่

ผู้บริโภคเพ่ือช าระค่าสินค้า  ค่าบริการ  หรือค่าอื่นใด  อันเป็นธุรกิจของตนเอง  กลุ่มธุรกิจของตนเอง  
หรือธุรกิจภายใต้ระบบแฟรนไชส์เดียวกัน 
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(๓) ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ  ซึ่งเรียกเก็บอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  และค่าธรรมเนียมใด
รวมกันแล้วไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่พึงคิดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   

ในกรณีที่จ านวนผู้บริโภคหรือปริมาณสินเชื่อหรือขอบเขตการใช้สินเชื่อตามวรรคสองอาจมี
ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดให้สินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้  
การก ากับที่ต้องขออนุญาตตามประกาศนี้ก็ได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อตามที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศก าหนดด าเนินการยื่นขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศนี้   ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์
และภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด   

ข้อ ๔ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นนิตบิุคคลประเภทบริษัทจ ากัดหรือบรษิัทมหาชนจ ากดัซึง่ไดร้บั
อนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ในการอนุญาตดังกล่าวรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์ตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

การยื่นค าขออนุญาตให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และแบบที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยก าหนด 

เมื่อได้รับค าขออนุญาต  และเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว  ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง   

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฏข้อเท็จจริงที่อาจเชื่อได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่   กรรมการ  
หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ยื่นค าขอมลีักษณะหรือพฤตกิารณ์เข้าข่ายลักษณะต้องหา้มตามข้อ  ๑๔  
(๑๐)  หรือข้อ  ๑๔  (๑๑)  หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทแม่
ของผู้ยื่นค าขอมีลักษณะหรือพฤติการณ์เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามดังกล่าว  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
สามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาค าขออนุญาตได้อีกคราวละไม่เกินหกสิบวันท าการนับแต่วันที่  
ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้  ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
รายงานการขยายระยะเวลาดังกล่าวให้รัฐมนตรีทราบด้วย 

ข้อ ๕ ในการยื่นค าขออนุญาต  นิติบุคคลที่ประสงคจ์ะประกอบธุรกจิสินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้
การก ากับต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย ์  
(๒) อยู่ระหว่างถูกระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือเคยถูกเพิกถอน

การอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงิน   
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงินหรือเคยต้องค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ 
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ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ  
ท าลายล้างสูง 

(๔) เคยเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ  
ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด  และมีพฤติกรรมอันเป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วไม่ต่ ากว่าห้าสิบล้านบาท  และมีส่วนของ
ผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วในวันที่ยื่นค าขออนุญาต   

หมวด  ๒ 
เงื่อนไขในการด าเนินงาน 

 
 

ข้อ ๗ อัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  และค่าธรรมเนียมใด ๆ   ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
อาจเรียกเก็บรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละยี่สิบแปดต่อปี  (Effective  rate) 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุรายละเอียดค่าธรรมเนียม  ดอกเบี้ย  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
อันเนื่องจากสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  ให้ชัดเจนครบถ้วนในเอกสารชี้ชวน  ใบสมัคร  สัญญา  
และเอกสารอื่นใด  ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด   

ข้อ ๙ ผู้ประกอบธุรกิจต้องรักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ  เว้นแต่ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเปิดเผยโดยได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภค 
(๒) การเปิดเผยตามหน้าที่  หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจนั้น 
(๔) การจัดส่งข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 
(๕) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(๖) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์อื่นตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ประกอบธุรกิจกระท าการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดหาเงินทุนจากประชาชนเว้นแต่การออกตั๋วเงินและเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจ ากัด   

(Private  Placement  :  PP)  และการออกหุ้นกู้   โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์   

(๒) ลดทุน  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
(๓) ย้ายท่ีตั้งส านักงานใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(๔) โอนหนี้ที่เกิดจากสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับไปเป็นหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด  

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภคก่อน 
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 หนี้อันเกิดจากสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  ที่ยังมิได้โอนไปเป็นหนี้ตามสัญญา 
บัญชีเดินสะพัดจะเอาดอกเบี้ยนั้นทบเข้ากับต้นเงินแล้วคิดดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นไม่ได้ 

(๕) หยุดหรือระงับการด าเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

ในการขออนุญาตตามความในข้อ  ๑๐  (๒)  หรือข้อ  ๑๐  (๕)  ของวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย  และให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาเสนอความเหน็ตอ่รัฐมนตรี  เพื่อพิจารณาอนุญาตดังกล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในหกสิบวนัท าการนบั
แต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

ข้อ ๑๑ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและรวมถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
(๒) การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ 
(๓) ดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียมใด ๆ  เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 

การก ากับที่ผู้ประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บได้   ทั้งนี้  อัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  
ค่าธรรมเนียมใด ๆ  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๗   

 อย่างไรก็ดี  ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง  และพอสมควรแก่
เหตุจากผู้บริโภคได้  นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในวรรคหนึ่งตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

(๔) การจัดการ  การเก็บรักษา  การเปิดเผยข้อมูล  หรือการกระท าใด ๆ  เกี่ยวกับข้อมูลสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  ทั้งนี้  ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้วย   

(๕) การตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ   
รวมถึงระบบการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

(๖) การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม  การเรียกให้ช าระหนี้   
และการติดตามทวงถามให้ช าระหนี้ 

(๗) การจ าหน่ายและโอนหนี้ 
(๘) การปฏิบัติเมื่อมีการร้องเรียนหรือมีข้อโต้แย้งจากผู้บริโภค 
(๙) การจัดท าบัญชีและรายงาน 

(๑๐) การก าหนดนโยบาย  แผนงาน  และการประชาสัมพันธ์ 
(๑๑) การใช้บริการจากบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ 
(๑๒) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดของผู้ประกอบธุรกิจ   และกรรมการหรือ 

ผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ   
(๑๓) การย้ายส านกังานใหญ ่ และการเปิด  การย้ายและการปิดส านกังานสาขา  ทั้งนี้  ส านักงานสาขา 

ให้หมายความถึงส านักงานสาขาตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 
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(๑๔) เรื่องอื่น ๆ  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าจ าเป็นในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

ข้อ ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจประกาศ
ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การประกอบธุรกิจอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นด าเนินการได้ 
(๒) การท านิติกรรมหรือสัญญากับประชาชนหรือผู้บริโภค  ในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ 

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  ไม่ว่าจะเป็นในเนื้อหาสาระ  วิธีการค านวณผลประโยชน์   
หรือแบบสัญญา 

(๓) ข้อที่ต้องปฏิบัติหากนิติกรรมหรือสัญญาที่ท าขึ้นนั้นให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่จะ
เปลี่ยนแปลงสัญญาได้ฝ่ายเดียว 

(๔) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ   
ข้อ ๑๓ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจเปิดเผย

ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ  และกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดตามประกาศนี้และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๑๔ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่มี
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกีย่วกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจรติ  ไม่ว่าจะมี

การรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม 
(๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและ 

การแปลงตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(๔) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงินหรือเคยต้องค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ  
ท าลายล้างสูง   

(๕) เคยเป็นกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินและระบบการช าระเงินในขณะที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจหรือเพิกถอน  
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การจดทะเบียนประกอบธุรกิจโดยผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการถูกเพิกถอนการอนุญาต  
หรือถูกเพิกถอนการจดทะเบียน 

(๖) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือเคยถูกถอดถอน 
จากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต 
หรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย  เว้นแต่การถอดถอนนั้นไม่เกี่ยวกับ 
ความซื่อสัตย์สุจริตหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

(๗) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  องค์การ  หรือหน่วยงานของรฐั  ฐานทุจรติ
ต่อหน้าที่ 

(๘) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ทางการเงินและระบบการช าระเงิน 

(๙) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  หรือหน่วยงานของรัฐทั้งใน 
และต่างประเทศ  กล่าวโทษ  ร้องทุกข์  หรือก าลังถูกด าเนินคดี  ในความผิดฐานฉ้อโกง  หรือทุจริต   
เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด 

(๑๐) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท าหรือเคยกระท าการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการฉ้อโกง   
หรือฉ้อโกงประชาชน  หรือเป็นการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่สุจริตหรือไม่เป็นธรรม  

(๑๑) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท าหรือเคยกระท าการอันเป็นการหรือกอ่ให้เกิดการเลือกปฏบิตัิ
หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง  หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict  of  Interest)  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่แสดงถึง 
การกระท าอันส่อไปในทางไม่สุจริต 

(๑๒) เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นใด  ทั้งนี้  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๕ บริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการที่ไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการ 
ของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเปน็หนังสอื  หรือด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนกิส์
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในคู่มือประชาชน  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 
สิบห้าวันท าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเป็นหนังสือ  หรือด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในคู่มือประชาชน  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการก่อนเริ่มด าเนินการดังกล่าว  และให้แจ้งผู้บริโภคทราบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการก่อนเริ่มด าเนินการดังกล่าวด้วย  โดยอาจแจ้งเป็นหนังสือ  หรือด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีการอื่นใดที่ท าให้ผู้บริโภคทราบได้ 

ข้อ ๑๗ เมื่อปรากฏว่า 
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการด าเนินงานประการใดประการหนึ่ง 
(๒) ฐานะการเงินหรือการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่

ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง 
(๓) ผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์  หรือเป็นบุคคลล้มละลาย   
 (ข) เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจทางการเงิน 

และระบบการช าระเงิน 
 (ค) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงิน  หรือเคยต้องค าพิพากษา

หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ  
ท าลายล้างสูง  หรือ 

 (ง) เคยเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ 
ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด  และมีพฤติกรรมอันเป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือเอารัดเอาเปรียบ 
ผู้บริโภค 

(๔) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือกรรมการ  
หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ   เป็นบุคคล 
ที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๔  หรือข้อ  ๑๕  แล้วแต่กรณี   

ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นแก้ไขการที่ฝ่าฝืน  ละเลย  หรือ
แก้ไขฐานะการเงินหรือการด าเนินงานให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และให้รายงานให้รัฐมนตรี
ทราบการสั่งการและผลการด าเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันสั่งการหรือทราบผลการด าเนินการ 
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หากผู้ประกอบธุรกิจมิได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  ให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราว
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  และให้รายงานให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการ
และผลการด าเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินกว่าสามสิบวันนับแต่วันสั่งการ
หรือทราบผลการด าเนินการ  ในการนี้   ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
หรือเงื่อนไขใด ๆ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติด้วยก็ได้ 

หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนไม่ด าเนินการตามค าสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยตามความ
ในวรรคสอง  หรือเป็นกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมิอาจสั่งให้ด าเนินการตามความในวรรคสองได้  
หรือไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาสองปีติดต่อกัน  รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  อาจมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น  ในการนี้  รัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขใด ๆ  ให้ผู้
ประกอบธุรกิจปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมคีวามประสงค์จะเลิกประกอบธุรกจิสินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้
การก ากับ  ผู้ประกอบธุรกิจนั้นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยให้ยื่นค าขออนุญาตผ่านธนาคาร  
แห่งประเทศไทย 

เมื่อได้รับค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอความเห็น 
ต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาต  และเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง 

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาและอาจมีค าสั่งว่าจะควรอนุญาต
ให้เลิกประกอบธุรกิจได้เมื่อใด  ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการอย่างใด  ทั้งนี้  ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามวรรคสอง   เว้นแต่มีเหตุ
จ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้รัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบธุรกิจทราบ
ก่อนครบก าหนดดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีก  ไม่เกินสามสิบวันท าการ 
นับแต่วันครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑๙ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่   
๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕  และประกาศนี้  รวมทั้ง  ตรวจสอบการด าเนินงานของกิจการตามที่ก าหนดไว้ 
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ในประกาศนี้  และการด าเนินคดีส าหรับความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่   
๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕ 

ข้อ ๒๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ  ผู้ประกอบธุรกิจต้องมาให้ถ้อยค าหรือแสดงสมุดบัญชี
เอกสารและหลักฐานอื่น  รวมถึงต้องจัดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  ผู้มีอ านาจในการจัดการ  
พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือบริษัทแม่  หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  
หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ  มาให้ถ้อยค าหรือแสดงสมุดบัญชีเอกสาร
และหลักฐานอื่น  อันเกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนั้น  ตามความประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๒๑ เพ่ือให้การก ากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตามประกาศนี้   ต่อรัฐมนตรี   
และให้ส่งส าเนารายงานตามที่ผู้ประกอบธุรกิจรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยแก่กระทรวงการคลัง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๒ ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอยู่แล้วในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้   

ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธรุกิจในวันกอ่นวันที่ประกาศนีม้ีผลใช้บังคบั
ตามข้อ  ๒๒  ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศนี้   หรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ   
หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ  ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศนี้    
ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้  
มีผลใช้บังคับ 

ทั้งนี้  ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกจิในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงัคบั
ตามข้อ  ๒๒  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  และผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบ
ธุรกิจ  และกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ  
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในคู่มือประชาชน  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๒๔ ประกาศนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สันต ิ พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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ค ำถำม – ค ำตอบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 

ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1. ขอบเขตธุรกิจสินเชื่อส่วนบคุคลภำยใต้กำรก ำกับ  
1.1 ภายหลังจากได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ

ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับแล้ว ขอบเขตของ
ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับจะครอบคลุมถึงสินเชื่อ
ที่เข้าลักษณะตามนิยามสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ที่เก่ียวข้องไม่เกินอัตราที่ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ก าหนดหรือไม่ 

เมื่อผู้ประกอบธุรกิจได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว จะเป็นการก ากับดูแลธุรกิจไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจ
จะมีการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเท่าใด (product based) ดังนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจมี
การให้สินเชื่อที่เข้าข่ายเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับตามนิยามที่ก าหนดไว้ก็จะอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลตามประกาศฉบับนี้ ซึ่งแนวทางการก ากับดูแลตามประกาศกระทรวงการคลังและประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยครอบคลุมประเด็นอื่นนอกเหนือจากเรื่องอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่สามารถเรียกเก็บ
ได้ด้วย เช่น การจ ากัดปริมาณการก่อหนี้มิให้เกินความสามารถในการช าระหนี้ การบริหารจัดการด้านการ
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (เช่น การจัดท าตารางแสดงภาระหนี้ การปฏิบัติและการจัดการเกี่ยวกับ
ข้อมูลของผู้บริโภค) 

1.2 การให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาเพ่ือไปใช้ในการซื้อหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์ จะถือว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับหรือไม่ 

การให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ เนื่องจากถือว่าเป็น
สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุน 

1.3 การให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาเพ่ือการศึกษา 
ให้แก่บุตร หรือซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการศึกษา 
ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับหรือไม่ 

การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่บุตรหรือซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษาถือว่าเป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการศึกษาซึ่งได้รับการยกเวน้ไม่รวมอยู่ในนิยาม “สนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้การก ากับ” ภายใต้ประกาศฉบับนี้ 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการให้สินเชื่อเพ่ือการศึกษาอย่างแท้จริง 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1.4 สินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจปล่อยกู้เป็นสวัสดิการ

แก่พนักงานของผู้ประกอบธุรกิจเอง ถือเป็น
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับหรือไม่ 

ไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ เนื่องจากเป็นสินเชื่อเพ่ือสวัสดิการพนักงานซึ่งได้รับการยกเว้น 
ไม่รวมอยู่ในนิยาม “สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ” ภายใต้ประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ หรือพิธีปฏิบัติที่ระบุการให้สวัสดิการดังกล่าว 

1.5 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อสวัสดิการแก่
พนักงานของหน่วยงานต้นสังกัดที่ตนได้ท าสัญญาไว้ 
อย่างไรก็ดี หากต่อมาพนักงานของหน่วยงานดังกล่าว
ได้ลาออกจากงานที่หน่วยงานดังกล่าวแล้ว แต่ยังคง
มียอดคงค้างสินเชื่อดังกล่าวอยู่ จะถือว่าสินเชื่อ
ดังกล่าวเป็นสินเชื่อเพ่ือสวัสดิการพนักงาน หรือไม่ 

กรณีท่ีมีการให้สินเชื่อสวสัดิการพนักงานแลว้พนักงานดังกล่าวพ้นสภาพการเป็นพนักงานของหน่วยงานต้นสงักัด
ในภายหลัง สินเชื่อดังกล่าวจะเป็นสินเชื่อประเภทใดนั้นเป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญาว่าในกรณีที่พนักงาน
พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว การปฏิบัติตามสัญญาจะให้คงปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อสวัสดิการ
เช่นเดิม หรือจะเปลี่ยนเป็นสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  
ทั้งนี้ หากข้อตกลงก าหนดว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องด าเนินการให้สินเชื่อดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับด้วย เช่น เงื่อนไข
ปริมาณการก่อหนี้  

1.6 หากมีการให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาโดย 
ไม่มีวัตถุประสงค์ แต่มีหนังสือค้ าประกัน หรือ 
standby L/C หรือบุคคลค้ าประกัน ต้องอยู่
ภายใต้การก ากับของประกาศนี้หรือไม่ 

ต้องอยู่ภายใต้การก ากับของประกาศนี้ เนื่องจากการให้สินเชื่อโดยมีหนังสือค้ าประกัน หรือ standby L/C 
หรือบุคคลค้ าประกัน ไม่ถือเป็นการให้สินเชื่อที่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกันตามประกาศฉบับนี้ 

1.7 หากผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยมีที่ดิน หรือ
สิทธิการเช่าที่มีการจดจ านองเป็นหลักประกัน 
จะถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับหรือไม่ 

การให้สินเชื่อโดยมีที่ดินหรือสิทธิการเช่าที่มีการจดจ านองเป็นหลักประกัน ไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ เนื่องจากท่ีดินหรือสิทธิการเช่าที่ได้มีการจดจ านองแล้วถือเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกัน 

1.8 หากลูกค้าของสถาบันการเงินเปิดบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันหรือบัญชีเดินสะพัดแล้ว มีการขอ
เปิดวงเงินเบิกเกินบัญชี (วงเงิน O/D) จะถือว่า
วงเงินดังกล่าวเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การก ากับหรือไม่ 

การเปิดบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีเดินสะพัด ที่มีการขอเปิดวงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (วงเงิน O/D) นั้น  
มีลักษณะเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดซึ่งไม่ใช่การกู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อโดยทั่วไป จึงไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้การก ากับ 
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1.9 หากบริษัทที่ขายสินค้าเงินผ่อนแก่ผู้บริโภค 

เป็นการค้าปกติจะอยู่ภายใต้การก ากับหรือไม่ 
บริษัทที่ขายสินค้าของตนเองเป็นทางการค้าปกติ (ผู้ขายเป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวเอง หรือไม่ได้เป็นผู้ผลิต 
แต่เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว เช่น การซื้อมาเพ่ือจ าหน่ายต่อไป) เพ่ือให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าของบริษัทสามารถ
เลือกผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ได้ จะไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

1.10 หากผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อในสินค้าประเภท
เครื่องมือการแพทย์ จะถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับหรือไม่ 

เนื่องจากนิยามสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับก าหนดให้รวมถึงการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง 
ในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จ าหน่ายเป็นทางการค้าปกติ ยกเว้นในสินค้าประเภทรถและเครื่องจักร ดังนั้น 
หาก (1) ผู้ประกอบธรุกิจจ าหนา่ยเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวเปน็ทางการค้าปกต ิหรือ (2) ผู้ประกอบธรุกิจ
ไม่ไดจ้ าหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวเป็นทางการค้าปกติ แต่เครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวเข้าลักษณะ
เป็นเครื่องจักรหรือทรัพย์อ่ืนใดตามที่ ธปท. ก าหนด ก็จะไมถ่ือว่าการให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลีสซิ่ง (ซึ่งครอบคลุม
ถึงกรณีการขายและเช่ากลับคืน sale and lease back) ในสินค้าประเภทเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว
เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ทั้งนี้ ส าหรับสถาบันการเงินยังคงต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย
การให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งด้วย 

1.11 หากผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร ท าสัญญาการ
ผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรกับบุคคล
ธรรมดาซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม (“เกษตรกร”) 
ที่มีเง่ือนไขในการผลิต จ าหน่าย หรือจ้างผลิต
ผลิตผลทางการเกษตร โดยผูป้ระกอบธุรกิจทางการ
เกษตรมีการรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถที่เกษตรกร
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จัดให้มีสัญญา เอกสาร หรือ
หลักฐานอ่ืนใด เพ่ือโอนทะเบียนรถดังกล่าวล่วงหน้า 
หรือให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน ารถที่เป็นกรรมสิทธิ์
ของเกษตรกรไปขายหรือด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือเป็น
ประกันว่าเกษตรกรจะผลิต จ าหน่าย หรือรับจ้างผลิต

หากสัญญาการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรดังกล่าว เป็นสัญญาที่คู่สัญญามีเจตนาจัดท าขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมธุรกิจการผลิต แปรรูป จ าหน่าย หรือการส่งออกผลิตผลทางการเกษตร หรือให้บริการด้าน
ระบบการผลิตสินค้า หรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา ตามที่กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาก าหนด และมีการน าทะเบียนรถที่เกษตรกรเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
มาเป็นประกันนั้น เป็นการประกันว่าเกษตรกรจะผลิต จ าหน่าย หรือรับจ้างผลิตผลิตผลทางการเกษตรตามจ านวน 
คุณภาพ ราคา หรือระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ดังนั้น การด าเนินการดังกล่าว จึงไม่ถือว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ 
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ผลิตผลทางการเกษตรตามจ านวน คุณภาพ ราคา 
หรือระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไวน้ั้น จะถือเป็นสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับหรือไม่ 

1.12 ตามท่ีนิยามสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
ก าหนดให้รวมถึง “การให้เช่าซื้อและการให้เช่า
แบบลีสซิ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จ าหน่าย
เป็นทางการค้าปกติ ยกเว้นในสินค้าประเภทรถ
และเครื่องจักร” นั้น การให้เช่าซื้อและการให้เช่า
แบบลีสซิ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จ าหน่าย
เป็นทางการค้าปกติจะหมายถึงกรณีใด 

การที่กฎหมายก าหนดขอบเขตของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับให้หมายความรวมถึง “การให้เช่าซื้อ
และการให้เช่าแบบลีสซิ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จ าหน่ายเป็นทางการค้าปกติ” มีเจตนารมณ์ที่จะให้
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับหมายรวมถึงกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลีสซิ่ง  
โดยมิใช่เพื่อการส่งเสริมการจ าหน่ายหรืออ านวยความสะดวกในการจ าหน่ายสินค้าของตน 

1.13 กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ เช่าแบบลีสซิ่ง 
หรือขายและเช่ากลับคืน (Sale and Lease Back) 
ในสินค้าประเภทรถ จะถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับหรือไม่ 

เนื่องจากนิยามสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับก าหนดให้รวมถึงการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง 
ในสินค้าท่ีผู้ประกอบธุรกิจมิได้จ าหน่ายเป็นทางการค้าปกติ ยกเว้นในสินค้าประเภทรถ และเครื่องจักร 
ดังนั้น การใหเ้ช่าซื้อ การให้เชา่แบบลีสซิ่ง (ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีการขายและเชา่กลับคืน sale and lease back) 
ในสินค้าประเภทรถ ไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

1.14 กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าเพ่ือ 
น าไปซื้อรถ จะถือเป็นสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ 
เป็นประกันหรือไม่ 

 

เนื่องจากเจตนารมณ์ในการก ากับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนั้น มุ่งเน้นในการก ากับดูแล 
การให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีกรรมสิทธิ์ในรถอยู่แล้ว จึงได้ก าหนดขอบเขตสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกัน ให้หมายรวมถึง การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ โดยผู้ประกอบธุรกิจมีการ
รับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หรือจัดให้มีสัญญา เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดเพ่ือให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถโอน
ทะเบียนรถไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นประกันการช าระหนี้ หรือจัดให้มีสัญญา เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใด เพ่ือให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน ารถที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ไปขายหรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือการช าระหนี้นั้น 
ดังนั้น การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเพ่ือน าไปซื้อรถนั้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันตาม
เจตนารมณ์และนิยามดังกล่าว  



5 

  

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1.15 กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ โดยมีการน ารถ

มาเป็นหลักประกันตามกฎหมาย เช่น จ าน าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือจดทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันทางธุรกิจ จะถือว่าเป็นสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับหรือไม่ 

การให้กู้ยืม โดยการน ารถมาเป็นหลักประกันตามกฎหมาย ไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
เนื่องจากถือว่าเป็นสินเชื่อที่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 

1.16 กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชือ่แก่บุคคลธรรมดา 
โดยมีการรับสมุดคู่มือทะเบียนรถที่บุคคลอ่ืนเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ เพ่ือเป็นประกันการช าระหนี้ 
จะถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
หรือไม่ 

 

เนื่องจากนิยามสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับก าหนดให้รวมถึง “สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน” ซึ่ง 
“สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปน็ประกัน” หมายความถึงการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลธรรมดาที่เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ์ในรถ 
โดยผู้ประกอบธุรกิจมีการรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หรือจัดให้มีสัญญาเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใด เพ่ือให้
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถโอนทะเบียนรถไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นประกันการช าระหนี้ หรือจัดให้มีสัญญา เอกสาร 
หรือหลักฐานอ่ืนใด เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน ารถที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ไปขายหรอืด าเนินการอ่ืนใด
เพ่ือการช าระหนี้นั้น ดังนั้น การให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาโดยมีการรับสมุดคู่มือทะเบียนรถที่บุคคลอ่ืน
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จึงไม่เข้าข่ายเป็นสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ 

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินและแนวทำงกำรขออนุญำต 
2.1 การขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

ภายใต้การก ากับ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับสามารถศึกษา
ข้อมูลและเอกสารที่ต้องยื่นมายัง ธปท. ได้จาก
ช่องทางใดบ้าง 

ผู้ที่ประสงคจ์ะประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับสามารถศึกษาวิธีการยื่นแบบค าขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ หรือเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตได้จาก
คู่มือการขออนุญาตของสถาบันการเงินและ Non–Bank (คู่มือส าหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ) ซึ่งปรากฏใน website ของ ธปท. (www.bot.or.th) โดยเข้ำไปที่หัวข้อ: สถำบันกำรเงิน >  
มุมสถำบันกำรเงิน > คู่มือกำรขออนุญำตของสถำบันกำรเงินและ Non–Bank (คู่มือส ำหรับประชำชน) >  
4. คู่มือส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 

(Link: คู่มือส ำหรับประชำชน) 

http://www.bot.or.th/
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/Doc_Form/Pages/PeopleManual.aspx
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2.2 ตามท่ีประกาศกระทรวงการคลังก าหนดให้ 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียน ซึ่งช าระแลว้
ไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาทนัน้ ผู้ทีป่ระสงค์จะประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับสามารถ
ช าระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอย่างอ่ืนนอกจากตัวเงิน
ได้หรือไม่  

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับสามารถช าระทุนจดทะเบียนด้วยทรัพย์สินอย่างอ่ืน
นอกจากตัวเงิน เช่น ที่ดิน ได้ ตามท่ีกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  

 

2.3 หากผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกัน ท าธุรกิจซึ่งเข้าลักษณะเป็นสินเชื่อรายย่อย
ระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (Pico Finance) 
และปัจจุบันได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Pico 
Finance แล้ว จ าเป็นที่จะต้องยื่นค าขอขอรับ
อนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับอีกหรือไม่  

หากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งเข้าลักษณะเป็นสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้
การก ากับ (Pico Finance) และปัจจุบันได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Pico Finance แล้ว หากยังคงประกอบธุรกิจ
เพียงภายใต้ขอบเขตของ Pico Finance ก็ไม่จ าเป็นต้องยื่นค าขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับอีก อย่างไรก็ดี หากภายหลังผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 
ที่ไม่เข้าลักษณะเป็นสินเชื่อ Pico Finance แต่เข้าลักษณะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ เช่น ประสงค์
ขยายการประกอบธุรกิจจากระดับจังหวัดเป็นระดับประเทศ ก็ต้องด าเนินการยื่นค าขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับก่อนเริ่มการประกอบธุรกิจดังกล่าว 

2.4 หากผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกันก่อนวันที่หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสินเชื่อ 
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ และ 
ไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าวอีกต่อไป 
จ าเป็นที่จะต้องขอยื่นค าขอรับอนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับอีกหรือไม่ 

หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถอีกต่อไป ก็ไม่จ าเป็นต้องยื่นค าขอ 
รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ทั้งนี้ ส าหรับสินเชื่อที่ยังมีผลผูกพันตามสัญญาอยู่ 
ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

2.5 หากผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกันก่อนวันที่หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ แต่ได้รับ

ผู้ที่จะประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันจะต้องได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะประกอบธุรกิจ
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อนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ (Nano Finance) 
แล้ว ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องขอใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
อีกหรือไม่ 

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถต่อไป แม้จะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ Nano Finance อยู่แล้ว ก็จะต้อง 
ยื่นค าขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับด้วย 

2.6 ส ำหรับกรรมกำรทีต่้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมทีป่ระกำศกระทรวงกำรคลัง 
เรื่อง กิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำมข้อ 5 แห่ง
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ) ก ำหนดนั้น  
ให้หมำยควำมรวมถึงกรรมกำรอิสระด้วยหรือไม่ 

ในกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจตำมทีป่ระกำศกระทรวงกำรคลัง 
ก ำหนดนั้น หมำยถึงกรรมกำรของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงิน
ทุกต ำแหน่ง ซ่ึงรวมถึงกรรมกำรอิสระด้วย 

3. วันที่มีผลบังคับใช้ 
3.1 ผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น

ประกันก่อนหน้าวันที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีผลบังคับใช้  
และผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถต้องมีการด าเนินการอย่างไร  
เมื่อหลักเกณฑ์มีผลบังคับใช้ 

สถำบันกำรเงิน 
ผู้ประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ

ที่มิใช่สถำบันกำรเงิน 
กรณีที่ 1 ประกอบธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน
ก่อนหน้าวันท่ีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่มีทะเบียน 
รถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ :  

 ให้แจ้งการประกอบธุรกจิภายใน 60 วันนับแต่วันท่ี
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 1/2562 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการประกอบธุรกจิสินเช่ือส่วนบคุคลภายใต้การ
ก ากับส าหรับสถาบันการเงิน มีผลบังคับใช้ 

กรณีที่ 1 ประกอบธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน
และได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจสนิเช่ือส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับแล้ว ก่อนหน้าวันทีห่ลักเกณฑ์ที่เกีย่วข้องกับ
สินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ : 

 ใหแ้จ้งการประกอบธุรกจิภายใน 60 วันนับแต่วันท่ี
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 2/2562 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการประกอบธุรกจิสินเช่ือส่วนบคุคลภายใต้การ
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 ยังคงสามารถประกอบธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถ

เป็นประกันต่อไปได้ โดยต้องถือปฏบิัติตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินเช่ือส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับตั้งแต่วันท่ีหลักเกณฑ์มผีลบังคับใช้  

ก ากับส าหรับผู้ประกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบันการเงิน  
มีผลบังคับใช้ 

 ยังคงสามารถประกอบธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถ
เป็นประกันต่อไปได้ โดยต้องถือปฏบิัติตามหลกัเกณฑ ์
ที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินเช่ือส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับตั้งแต่วันท่ีหลักเกณฑ์มผีลบังคับใช้ 

กรณีที่ 2 ยังไมไ่ด้ประกอบธุรกิจสนิเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็น
ประกันก่อนหน้าวันที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ และประสงค์
ประกอบธุรกิจดังกล่าว : 

 ให้แจ้งความประสงค์ประกอบธุรกิจล่วงหน้า 60 วัน
ก่อนการเริ่มประกอบธุรกจิสินเช่ือที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกัน 

 ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
ตั้งแต่วันท่ีจะเริม่ประกอบธุรกิจ 

กรณีที่ 2 ไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบคุคล
ภายใต้การก ากับแล้ว แตย่ังไมไ่ด้ประกอบธุรกิจสินเช่ือท่ีมี
ทะเบียนรถเป็นประกันก่อนหน้าวันที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ และ
ประสงค์ประกอบธุรกิจดังกล่าว : 

 ให้แจ้งความประสงค์ประกอบธุรกิจล่วงหน้า 60 วัน
ก่อนการเริ่มประกอบธุรกจิสินเช่ือที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกัน 

 ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
ตั้งแต่วันท่ีจะเริม่ประกอบธุรกิจ 

 กรณีที่ 3 ประกอบธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน
ก่อนหน้าวันท่ีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่มีทะเบียน
รถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ แต่ยังไม่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ : 

 ให้ยื่นค าขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจภายใน 60 วันนับ
แต่วันทีป่ระกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้อง
ขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ 
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ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ) 
(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 มีผลบังคับใช้  

 ยังคงสามารถประกอบธุรกิจสินเช่ือที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกันต่อไปได้ในระหวา่งการพิจารณาค าขอรับอนญุาต 
จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาค าขอรับอนุญาต 
โดยต้องถือปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การก ากบั 

 กรณีที่ 4 : ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับและยังไม่ได้ประกอบธุรกิจสินเช่ือที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันก่อนหน้าวันที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ 
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีผลบังคับใช้ แต่ประสงค์
ประกอบธุรกิจดังกล่าว : 

 ให้ยื่นค าขอรบัอนญุาตประกอบธุรกจิสินเช่ือสว่นบคุคล
ภายใต้การก ากับก่อนการเริ่มประกอบธุรกิจสินเช่ือ 
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 

 เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับแล้ว ผู้ประกอบธรุกิจจึงสามารถ
ประกอบธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบยีนรถเป็นประกันได้ 
โดยตอ้งถือปฏบิัตติามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
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ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับตามตารางข้างต้นนั้น  
ให้ถือปฏิบัติตามส าหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันทุกสัญญาทีม่ีลักษณะ ดังนี้ 

(1) สัญญาที่ยังคงมียอดคงค้างอยู่ในวันที่หลักเกณฑ์มีผลบังคับใช้หรือวันทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เฉพาะส่วนของยอดคงค้างที่เหลืออยู่ตั้งแต่วันที่
หลักเกณฑ์มีผลบังคับใช้หรือวันทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
เป็นต้นไป แล้วแต่กรณี 

(2) ข้อตกลงในสัญญำดังกล่ำวต้องมีงวดกำรช ำระสุดท้ำยภำยหลังจำกวันที่หลักเกณฑ์มีผลบังคับใช้
หรือวันทีไ่ด้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ แล้วแต่กรณี  

อย่ำงไรก็ดี ไม่รวมถึงสัญญำที่สิ้นสุดแล้วหรือสัญญำที่ถูกยกเลิกก่อนวันที่หลักเกณฑ์มีผลบังคับใช้หรือ
วันทีไ่ด้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ แล้วแต่กรณี 

3.2 หากผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกันอยู่เดิม แต่ไม่สามารถเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ให้ถึง 50 ล้านบาทภายใน 1 ปีนับจากวันที่
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้อง 
ขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ) 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีผลบังคับใช้ 
ภายหลังจากท่ีได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวให้
สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจยังคงสามารถให้
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันต่อไปได้หรือไม่ 

หากผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่สามารถเพ่ิมทุนจดทะเบียนให้ครบ 50 ล้านบาทภายใน 1 ปีนับจากวันที่
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 
(เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มีผลบังคับใช้  
ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถให้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันเพ่ิมเติมได้จนกว่าจะเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
ให้ครบตามที่ก าหนด 
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4. คุณสมบัติของผู้ที่ต้องกำรขอสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
4.1 ผู้ที่ประสงค์จะขอสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ

ก ากับต้องมีรายได้อย่างน้อยเท่าไรถึงจะกู้ได้ 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายได้ขั้นต่ าของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ แต่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ขอสินเชื่อมีฐานะทางการเงิน
เพียงพอส าหรับการช าระหนี้ได้  

4.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบ
อาชีพ ให้แก่บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไม่ว่าจะอยู่ 
ในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้านค้า โดย
พิจารณาความสามารถในการช าระคืนจากรายได้
ของกิจการได้หรือไม่ 

การพิจารณาการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการประกอบอาชีพ แก่บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของและมีอ านาจในการควบคุมกิจการ ดังกล่าวนั้น  
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาแหล่งที่มาของรายได้ของผู้ขอสินเชื่อจาก 

(1) งบการเงินของกิจการย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 

(2) กระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากของกิจการย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและการก าหนดวงเงินสินเชื่อนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีวิธีการ
ค านวณรายได้ของผู้ขอสินเชื่อจากงบการเงินของกิจการ หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าบัญชีเงินฝากของ
กิจการได้อย่างน่าเชื่อถือและเหมาะสม เช่น 

(1) พิจารณาก าไรสุทธิหลังภาษีในงบการเงินของกิจการ เฉพาะในส่วนของความเป็นเจ้าของกิจการของ 
ผู้ขอสินเชื่อ และเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อเดือน 

(2) พิจารณากระแสเงินสดหมุนเวยีนเข้าบัญชีเงินฝากของกิจการ โดยค านึงถึงปัจจัยที่กระทบต่อกระแสเงินสด
ดังกล่าว (เช่น ก าไรของกิจการแต่ละประเภทธุรกิจ) และสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการ 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิสูจน์ได้ว่า รายได้ของกิจการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงหรือเป็นรายได้ของ 
ผู้ขอสินเชื่อได้อย่างชัดเจน และต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบเพ่ิมเติมที่สามารถแสดงได้ว่า กิจการดังกล่าว
มีการด าเนินธุรกิจจริง เช่น มีบัญชีเงินฝากของกิจการที่มีกระแสเงินสดหมุนเวียน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณาว่า 
ผู้ขอสินเชื่อมีรายได้เพียงพอในการช าระหนี้และพึงระวังไม่ใหผู้้ขอสินเชื่อก่อหนี้เกินความสามารถในการช าระหนี้ 
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รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวงเงินตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
ก าหนดนโยบายในการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับท่ีสอดคล้องกับแนวทางที่ ธปท. ก าหนด 

4.3 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีการใช้ปัจจัยอ่ืนในการ
พิจารณาความสามารถในการช าระหนี้เพ่ือรองรับ 
information based lending นั้น นอกเหนือจาก 
ที่ต้องถือปฏิบัติตามเอกสารแนบ 1 ของประกาศ
ฉบับนี้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้องถือปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติว่าด้วยแนวทางการเข้าร่วมทดสอบ
และพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มา
สนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Regulatory 
Sandbox) ด้วย หรือไม่ 

หากผู้ประกอบธุรกิจมีการใช้ปัจจัยอ่ืนในการพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ เพ่ือรองรับ information 
based lending ต้องถือปฏิบัตติามหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยแนวทางการเข้ารว่มทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการใหบ้ริการทางการเงิน 
(Regulatory Sandbox) ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทดสอบบริการทางการเงินหรือนวัตกรรม FinTech 
ภายใต้สภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจและการให้บริการที่จ ากัดขอบเขต โดยเข้าร่วมการทดสอบใน 
Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผ่าน Own Sandbox ของผู้ประกอบธุรกิจเอง
ตามเงื่อนไขที ่ธปท. ก าหนด  

5. กำรก ำหนดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
5.1 การก าหนดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ

ก ากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและ
มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบอาชีพ ให้แก่ 
ผู้ขอสินเชื่อแต่ละรายตามข้อ 5.4.2 (1.1) ให้พิจารณา
วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับทีผู่้ขอ
สินเชื่อได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจทุกแห่งรวมกัน
หรือเฉพาะวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การ
ก ากับทีผู่้ขอสินเชื่อมีกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่ง 

วงเงินรวมของผู้ที่ขอสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบอาชีพ ให้พิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่ผู้ขอสินเชื่อมีกับผู้ประกอบธุรกิจ 
แต่ละแห่ง เช่น ผู้ประกอบธรุกิจ A ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
และมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบอาชีพแก่ผู้ขอสินเชื่อรายหนึ่งจ านวน 2 ประเภท วงเงินรวมทั้ง 2 
ประเภทของผู้ขอสินเชื่อรายดังกล่าวกับผู้ประกอบธุรกิจ A จะต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามข้อ 5.4.2 (1.1)  

อย่างไรกดี็ ผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับซึ่งมิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการประกอบอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท จะได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
จากผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคลรวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ านวนผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวนั้น ให้นับเฉพาะ
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กรณีท่ีมีการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับซึ่งมิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการประกอบอาชีพเท่านั้น 

5.2 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยข้อ 5.4.2 (1.1) 
ได้ก าหนดว่า “ส าหรับผู้บริโภคท่ีมีหรือเคยมี
วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับก่อน
วันที่ 1 กันยายน 2560” ค าว่าผู้บริโภคท่ีมีหรือ
เคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับท่ีมิใช่สินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการประกอบอาชีพใด กับผู้ประกอบธุรกิจ
ใดก็ได้ ใช่หรือไม่  

 ผู้บริโภคที่มีสินเชื่อสว่นบุคคลภายใต้การก ากับ หมายถึง ผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบอาชีพก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 กับ 
ผู้ประกอบธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง และยังไม่ได้ยกเลิกวงเงินดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ประกอบธุรกิจแห่งนั้น
พิจารณาอนุมัติวงเงินเพ่ิมเติม 

 ผู้บริโภคที่เคยมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ หมายถึง ผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบอาชีพก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 
กับผู้ประกอบธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง และได้มีการยกเลิกวงเงินดังกล่าวก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจแห่งนั้น
พิจารณาอนุมัติวงเงินใหม่ 

ในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับท่ีมิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบอาชีพทั้ง 2 กรณีข้างต้น ผู้ประกอบธุรกิจแห่งนั้น สามารถคงวงเงินเดิมหรือ
พิจารณาให้วงเงินใหม่ได้ โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้า
เฉลี่ยต่อเดือนในบัญชีเงินฝาก 

ตัวอย่าง ในกรณีท่ีนาย ก. มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับท่ีมิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบอาชีพกับผู้ประกอบธุรกิจ A ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 
และประสงค์ที่จะขอเพ่ิมวงเงินดังกล่าวหรือขอวงเงินใหม่กับผู้ประกอบธุรกิจ A จะถือว่านาย ก. เป็นผู้ที่มีหรือ
เคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ของผู้ประกอบธุรกิจ A ดังนั้น  
ผู้ประกอบธุรกิจ A สามารถให้วงเงินใหม่แก่นาย ก. ได้โดยรวมแล้วไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าเฉลี่ยต่อเดือนในบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ดี หากนาย ก. ประสงค์ท่ีจะขอมี
วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับท่ีมิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการประกอบอาชีพกับผู้ประกอบธุรกิจ B ซึ่งตนเองไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
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ดังกล่าวกับผู้ประกอบธุรกิจ B มาก่อน จะไมถ่ือว่านาย ก. เป็นผู้ที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ของผู้ประกอบธุรกิจ B ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ B จะสามารถให้วงเงิน
แก่นาย ก. ได้ตามที่ประกาศก าหนดในข้อ 5.4.2 (1.1) 

5.3 การพิสูจน์วงเงินของผู้ขอสินเชื่อโดยการให้ผู้ขอ
สินเชื่อชี้แจงรายละเอียดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับท่ีได้รับและที่อยู่ระหว่างยื่นขอ
กับผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการ
ท างานภายใน เช่น ก าหนดเป็นเอกสารให้ 
ผู้ขอสินเชื่อชี้แจงโดยแยกต่างหากจากใบสมัคร
หรือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัคร ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถก าหนดให้มีกระบวนการภายในเพ่ือให้ผู้ขอสินเชื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวงเงิน
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่ได้รับและที่อยู่ระหว่างการยื่นขอตามข้อ 5.4.2 (1.1.1) ได้ตามดุลยพินิจ
ของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการแจ้งให้ผู้ขอสินเชื่อรับทราบเกี่ยวกับ
ความส าคัญของการแจ้งข้อมูลดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ต้องปรับลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับได้ หากพบภายหลังว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 

5.4 สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันมีการจ ากัด
เพดานวงเงินหรือไม่ 

ไม่จ ากัดเพดานวงเงินส าหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนดวงเงิน
สินเชื่อแก่ผู้บริโภคท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถในการช าระหนี้ โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
พิจารณาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากมูลค่ารถที่มีการน าทะเบียนมาเป็นประกันและสภาพคล่อง 
ในการจ าหน่ายรถดังกล่าวได้ 

5.5 กรณีท่ีผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท 
ได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับท่ี
มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบอาชีพกับผู้ประกอบ
ธุรกิจแห่งอ่ืนแล้ว 3 แห่ง ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
ให้สินเชื่อสว่นบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สินเชื่อ
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน หรือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
ที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบอาชีพแก่ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 
น้อยกว่า 30,000 บาทได้ โดยพิจารณาก าหนดวงเงินให้เหมาะสมกับความสามารถในการช าระหนี้ของ
ผู้บริโภคในแต่ละกรณี  
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การประกอบอาชีพ หรือสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันเพ่ิมอีกส าหรับผู้บริโภครายดังกล่าว 
ได้หรือไม่ 

6. กำรขอวงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉินส ำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบอำชีพ 
6.1 การให้วงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถท าผ่าน

ระบบอัตโนมัติ ได้หรือไม่ 
ผู้บริโภคสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ดี การพิจารณาอนุมัติวงเงินชั่วคราวฉุกเฉินนั้น
จะต้องสอดคล้องกับนโยบายการพิจารณาให้วงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ 
ที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องมีการระบุถึงอ านาจและหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ 
ในการอนุมัติวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 

6.2 การพิจารณาให้วงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ หมายความ
รวมถึงเหตุการณ์ใดบ้าง 

 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ก าหนดลักษณะเหตุการณ์ไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าว
ควรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน และผู้บริโภคมีความจ าเป็นต้องการใช้เงินเพราะเป็นสิ่งที่ส าคัญและ
จ าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น การจ่ายช าระค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน การจา่ยช าระค่าซ่อมแซมบ้านอันเนื่องมาจาก
เหตุภัยพิบัติ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนดนโยบายการให้วงเงินชั่วคราวกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร  

6.3 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาให้วงเงินชั่วคราว
กรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพแก่
ผู้บริโภคได้เท่าใดและมีเพดานวงเงินหรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจอาจพิจารณาเพ่ิมวงเงินชัว่คราวในกรณีฉุกเฉนิได้ โดยพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี เมื่อรวมกับวงเงินที่ผู้บริโภคมีอยู่แล้วกับผู้ประกอบธุรกิจ
รายนั้น ๆ ต้องไม่เกิน 5 เท่าของรายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน 

7. กำรดูแลผู้บริโภค 
7.1 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล

ภายใต้การก ากับหรือส่งบัตรกดเงินสดไปให้ผู้ขอ
สินเชื่อก่อน แล้วจึงให้ผู้ขอสินเชื่อรายดังกล่าว
กรอกใบสมัครกลับมา (pre-approve) ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ เนื่องจากถือว่าเป็นการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
โดยมิได้รับการร้องขอจากผู้ขอสินเชื่อก่อน อีกทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับแหล่งที่มา
ของรายได้ซึ่งจะใช้ในการพิจารณาก าหนดวงเงินของผู้ขอสินเชื่อ และอาจเป็นการส่งเสริมให้ผู้ขอสินเชื่อมี
วงเงินสินเชื่อเกินกว่าความจ าเป็นและอาจก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวได้ 
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7.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเปิดเผยอัตราดอกเบี้ย 

เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรอืค่าธรรมเนยีมใด ๆ 
เป็นอัตราสูงสุดอัตราเดียว โดยไม่ประกาศจ าแนก
รายละเอียดตามประเภทของผลิตภัณฑ์สินเชื่อหรือ
วงเงิน ได้หรือไม่ 

 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ เช่น  
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการหรือเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์เป็นอัตรารวมที่เป็นอัตราต่ าสุดและสูงสุด 
ที่ผู้ประกอบธุรกิจคิดกับผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่อาจมีรายละเอียดดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียมแตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุอัตราและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บให้ผู้บริโภค
ทราบอย่างชัดเจนไว้ในสัญญาตามประเภทสินเชื่อหรือวงเงินที่ผู้บริโภคใช้บริการ และต้องปฏิบัติตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยการบริหารจัดการดา้นการใหบ้ริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) 
เมื่อมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คิดกับผู้บริโภครายนั้น แม้ว่าอัตราที่ปรับขึ้นจะยังไม่เกินอัตราสูงสุดที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจประกาศไว้ก็ตาม 

7.3 นอกเหนือจากการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามตารางที่ ธปท. ก าหนดแล้ว 
ผู้ประกอบธุรกิจจะเปิดเผยรายละเอียดดังกล่าว
ในรูปแบบอื่นเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนด้วย 
ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจอาจเปิดเผยข้อมูลควบคู่กัน อาทิ 

 เปิดเผยอัตราดอกเบี้ยในรูป % ต่อเดือน หรือในรูป flat rate แต่ต้องเปิดเผยในรูป effective rate  
ซึ่งต้องไม่เกินอัตราตามที่หลักเกณฑ์ก าหนดไว้ด้วย 

 จ าแนกรายละเอียดของดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมประเภทใด ๆ เป็น 
แต่ละรายการ เพ่ือชี้แจงให้ผู้บริโภคทราบรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น  

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกันและค านวณแล้วต้องไม่เกินอัตราตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด และผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องเป็นผู้ชี้แจงวิธีการคิดอัตราดังกล่าวในรูป effective rate ให้ผู้บริโภคเข้าใจด้วย 

7.4 ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ 
หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้ 
จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคหรือผู้ประสงค์จะขอสินเชื่อทราบ

ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถเปิดเผยเพียงว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 1 ต่อเดือนได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้อง
เปิดเผยรายละเอียดให้ผู้บริโภคทราบอย่างน้อย ดังนี้ 

 รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนยีมใด ๆ ตามตารางที่ ธปท. ก าหนด 
ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ สูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจ
เรียกจากผู้บริโภคได้  
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เพ่ือใช้ในการตัดสินใจนั้น หากแจ้งเป็นอัตราดอกเบี้ย
เป็นร้อยละ 1 ต่อเดือนถือว่าเพียงพอหรือไม่ 

 ชี้แจงให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อเดือนที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดนั้น เมื่อค านวณเป็น 
effective rate แล้วเป็นอัตราเท่าใด เพ่ือให้เทียบเคียงได้ว่าไม่เกินอัตราที่ ธปท. ก าหนด และเพ่ือประโยชน์
ในการเปรียบเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น 

7.5 ผู้ประกอบธุรกิจต้องค านวณอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ 
ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ 
(effective rate) เป็นรายวันหรือรายเดือน  

เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้บริโภคอาจช าระหนี้ไม่ตรงกับวันที่ครบก าหนดตามสัญญา ดังนั้น เพ่ือให้มั่นใจว่า 
การเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดในการค านวณ effective rate ผู้ประกอบธุรกิจพึงพิจารณาค านวณเงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ 
ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ผู้บริโภคได้ช าระมาตามวันที่ผู้บริโภคได้มีการช าระจริงเป็น
รายวัน โดยตัวอย่างตารางแสดงภาระหนี้ที่เผยแพร่ตามเอกสารแนบ 4 ของประกาศฉบับนี้นั้น เป็นการ
ค านวณดอกเบี้ยรายเดือนเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจเท่านั้น  

ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจ 
ในแต่ละปี เมื่อคิดค านวณเป็น effective rate แล้ว ต้องไม่เกินอัตราตามท่ีประกาศฉบับนี้ก าหนด  

7.6 ในกรณีที่ผู้บริโภคน าเงินมาช าระหนี้ก่อนถึงวันที่
ครบก าหนด (prepayment) ผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องด าเนินการหักเงินงวดหรือเงินต้นคงค้าง
อย่างไร  

ผู้ประกอบธุรกิจพึงแจ้งให้ผู้บริโภคทราบและเข้าใจถึงสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกบริหารจัดการเงินที่ตนได้น ามา
ช าระล่วงหน้า และผลของแต่ละทางเลือก เช่น หักค่าเงินต้นคงค้างทันที ณ วันที่ช าระเงิน หรือ หักเงินค่างวดคงค้าง
ที่จะครบก าหนดในงวดต่อไป รวมทั้งจ านวนเงินที่ต้องช าระเงินในงวดถัดไป เพ่ือให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่ถูกต้อง
และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ตลอดจนมีการด าเนินการตามที่ผู้บริโภคได้แจ้งความประสงค์ไว้  

7.7 ผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการจัดส่งใบแจ้งหนี้
ให้แก่ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างไร  

ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้นั้น ให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งตามทีป่ระกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งผู้บริโภค
ทุกครั้งเกี่ยวกับรายการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีจะต้องช าระหรือจะมีการเรียกเก็บเพ่ือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อนถึง
วันครบก าหนดช าระ รวมทั้งมีระยะเวลาที่เพียงพอให้ผู้บริโภคตรวจสอบและโต้แย้งรายการดังกล่าว โดยแจกแจง
รายละเอียดรายการที่จะต้องช าระหรือจะมีการเรียกเก็บให้ผูบ้รโิภคทราบกรณีผู้ประกอบธุรกิจก าหนดแนวปฏิบัติ
ส าหรับสนิเชื่อบางประเภทที่ไม่ต้องมีการแจ้งผู้บริโภคลว่งหนา้ทุกครั้งที่จะต้องช าระค่างวด ผูป้ระกอบธุรกิจต้องมี
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กระบวนการทีม่ั่นใจว่าผู้บริโภคได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขของการช าระและหน้าที่ของผู้บริโภคครบถ้วนแล้ว 
และหากจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่างวด ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนรวมถึง 
ผลของการไม่จ่ายช าระด้วย 

7.8 การเรียกให้ช าระหนี้และการติดตามทวงถามให้
ช าระหนี้ กรณีที่มีการคิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย 
ในหนี้ค้างช าระ ผู้ประกอบธุรกิจจะแสดงรายละเอียด
การค านวณดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในใบแจ้งหนี้
เป็นกรณีตัวอย่างเหมือนกันส าหรับผู้บริโภคทุกราย 
ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจอาจแสดงตัวอย่างการค านวณในใบแจ้งหนี้ได้ โดยยกตัวอย่างส าหรับค่าใช้จ่ายประเภทที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งนี้ ตัวอย่างต้องครอบคลุมรายละเอียดการค านวณดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในหนี้ที่ค้างช าระ 
ตลอดจน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและครอบคลุมสถานการณ์ท่ีอาจแตกต่างกัน เพ่ือให้ผู้บริโภค
เข้าใจได้ง่าย 

7.9 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดท า จัดเก็บ และจัดส่ง
ข้อมูลรวมทั้งเอกสารที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผย
หรือแจ้งแก่ผู้บริโภค เช่น ใบแจ้งหนี้ ในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม่ 

 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดท า จัดเก็บและจัดส่งข้อมูลรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะเริ่มมีการแจ้งข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงการแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้เปน็รูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการตกลงร่วมกับผู้บริโภคก่อนการด าเนินการดังกล่าว และให้ผู้บรโิภค
มีสิทธิตัดสินใจเลือกรูปแบบการแจ้งด้วยตนเอง รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนการที่ท าให้ความมั่นใจว่า
ผู้บริโภคได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ผู้บริโภคได้รับทราบถึงการแจ้งหนี้
ล่วงหน้าก่อนถึงวันครบก าหนดช าระ และมีระยะเวลาที่เพียงพอให้ผู้บริโภคตรวจสอบและโต้แย้งรายการดังกล่าวได้ 

7.10 หากผู้บริโภคต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้
บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ หรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
ผู้บริโภคจะต้องท าอย่างไร 

 ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่ผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องด าเนินการตรวจสอบ
และแจ้งความคืบหน้ารวมทั้งชี้แจงขั้นตอนต่อไปให้ผู้บริโภคทราบภายใน 7 วันนับจากวนัที่ได้รับแจ้งร้องเรียน 
รวมทั้งให้ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ผู้บริโภคนั้นทราบโดยเร็ว 

 กรณีท่ีผู้บริโภคร้องเรียนกับผู้ประกอบธุรกิจแล้วไม่ได้รับการชี้แจงหรือไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม 
ผู้บริโภคสามารถขอค าปรึกษาหรือร้องเรียนกับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทรศัพท์หมายเลข 1213 
หรือผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่ปรากฏใน https://www.1213.or.th 

https://www.1213.or.th/
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8. กำรจัดท ำบัญชีและกำรรำยงำน 
8.1 ธปท. ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดท ำ 

และจัดส่งแบบรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับไว้ในเอกสำรฉบับใด 

ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ ฝนส.(01)ว. 29/2563 เรื่อง กำรส่งรำยงำนข้อมูล
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 สิงหำคม 2563 เพื่อแจ้ง 
ใหผู้้ประกอบธุรกิจทรำบเกี่ยวกับกำรจัดท ำและกำรจัดส่งรำยงำนข้อมูลตำมแบบรำยงำนรูปแบบใหม่  

8.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ download ไฟล์
ส าหรับจัดท าแบบรายงานทีเ่กี่ยวข้องกับสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับได้จากช่องทางใด  

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ download ไฟล์แบบรายงาน ผ่าน website ของ ธปท. (www.bot.or.th) โดย
เข้าไปที่หัวข้อ : สถิติ > การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > แบบรายงานและเอกสารชี้แจงข้อมูลสถาบันการเงิน > 
รำยงำนข้อมูลสินเชื่อรำยย่อย   
(Link : รายงานข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ และรายงานสถานที่ท าการส าหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน) 

นอกเหนือจำกกำร download แบบรำยงำน excel file แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจ ำเป็นต้องศึกษำ
เอกสำรอ่ืนและค ำอธิบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรจัดท ำข้อมูล ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจ
จัดท ำข้อมูลโดยอ้ำงอิงจำกเอกสำรที่ได้รับกำรปรับปรุงล่ำสุดเสมอ (version ล่ำสุด) ซึ่งหำก ธปท.  
ท ำกำรแก้ไขรำยละเอียดของเอกสำรที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ธปท. จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ตำม Link ข้ำงต้น 
พร้อมค ำอธิบำยวันที่มีผลบังคับใช้และวันที่เผยแพร่  

8.3 ในกำรย้ำยและกำรปิดส ำนักงำนสำขำของ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ 
กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินนั้น ยังคงต้อง
แจ้งมำยัง ธปท. ล่วงหน้ำก่อนกำรด ำเนินกำร
หรือไม่ 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับท่ีมิใช่สถำบันกำรเงินรำยงำนข้อมูลในกำรเปิด  
กำรย้ำย และกำรปิดสถำนที่ท ำกำร โดยถือปฏิบัติตำมที่หนังสือเวียนว่ำด้วยกำรส่งรำยงำนข้อมูลสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับต่อธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับท่ีมิใช่สถำบันกำรเงินไม่ต้องแจ้งกำรย้ำยหรือปิดส ำนักงำนสำขำมำยัง ธปท. ผ่ำนทำง
ระบบงำน e-Application แล้ว 

อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับกำรย้ำยที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
ที่มิใช่สถำบันกำรเงินยังคงต้องขออนุญำตมำยัง ธปท. ตำมท่ีหลักเกณฑ์ก ำหนด 

https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/Retail_loan/Pages/default.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/Retail_loan/Pages/default.aspx
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8.4 ในการรายงานสินเชื่อใหม่นั้น หากเป็นบัญชีเดิม

แต่มีการให้สินเชื่อเพ่ิม ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
รายงานอย่างไร 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานในช่องสินเชื่อใหม่ภายใต้หัวข้อข้อมูลสินเชื่อใหม่ โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้อง
รายงานจ านวนบัญชีเนื่องจากเป็นบัญชีเก่าท่ีได้เคยรายงานแล้ว 

8.5 กรณีผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับแก่ผู้บริโภคแบบ revolving  
ที่มีการเบิกใช้ และช าระคืนค่อนข้างถี่ใน 1 เดือน 
ซึ่งท าให้ไม่สามารถนับสินเชื่อใหม่ได้ จะให้รายงาน
จ านวนสินเชื่อใหม่อย่างไร 

กรณีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับแบบ revolving ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานในช่องข้อมูลสินเชื่อใหม่ 
โดยรายงานยอดสินเชื่อเฉพาะส่วนที่เพ่ิมข้ึน ณ สิ้นเดือนในเดือนที่รายงานเมื่อเทียบกับยอดสินเชื่อคงค้าง  
ณ สิ้นเดือนในเดือนก่อน 

8.6 ในการรายงานข้อมูลผู้บริโภครวมนั้น ให้รายงาน 
ทั้งจ านวนบัญชีและสินเชื่อคงค้างซึ่งรวมข้อมูล
ผู้บริโภครายใหม่ที่เพ่ิมขึ้นในเดือนนั้นด้วย ใช่หรือไม่ 

ใช่ ให้ผู้ประกอบธุรกิจรวมข้อมูลผู้บริโภครายใหม่ที่เพ่ิมขึ้นด้วยในการรายงานข้อมูลผู้บริโภครวม โดยในช่องดังกล่าว
ให้รายงานข้อมูลจ านวนบัญชีที่มียอดสินเชื่อคงค้าง และยอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนนั้น (ไม่รวมรายที่มี
การตัดหนี้สูญในเดือนนั้น ซึ่งต้องรายงานในช่องสุดท้ายอยู่แล้ว) 

8.7 หากผู้บริโภคมีการเปิดบัญชีในเดือนที่รายงาน 
แต่ไม่มีการเบิกใช้เงิน ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงาน
อย่างไร 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานในช่อง (1) จ านวนบัญชี (2) วงเงินต่อรายได้รวม และ (3) อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ 
ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ  ที่เรียกเก็บภายใต้ช่องข้อมูลสินเชื่อใหม่ โดยยังไม่ต้องรายงานยอดสินเชื่อ
ในช่องสินเชื่อใหม่ เนื่องจากไม่มียอดการใช้สินเชื่อในเดือนนั้น  

อย่างไรก็ดี หากในเดือนถัดมามียอดการใช้สินเชื่อ ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานเฉพาะยอดสินเชื่อที่เบิกใช้ของ
เดือนที่รายงานข้อมูลในช่องสินเชื่อใหม่ โดยไม่ต้องรายงาน (1) จ านวนบัญชี (2) วงเงินต่อรายได้รวม และ  
(3) อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บ ภายใต้ช่องข้อมูลสินเชื่อใหม่ 
เนื่องจากถือว่าเป็นบัญชีเก่าในเดือนก่อนยังไม่มีการเบิกใช้เงิน 

8.8 หากผู้ประกอบธุรกิจมีการปรับเพิ่มวงเงินแก่
ผู้บริโภคในภายหลัง โดยไม่ได้ปรับอัตราดอกเบี้ย 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานในช่องวงเงินต่อรายได้รวม ภายใต้ช่องข้อมูลสินเชื่อใหม่ โดยไม่ต้องรายงาน
จ านวนบัญชีในช่องสินเชื่อใหม่  
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ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เรียกเก็บ  
ต้องรายงานอย่างไร 

 

ทั้งนี้ ในการค านวณวงเงินเฉลี่ยต่อรายได้รวม ให้ค านวณจากผลรวมของอัตราส่วนของวงเงินสินเชื่อต่อ
รายได้รวมของผู้บริโภคแต่ละบัญชี (รวมถึงวงเงินสินเชื่อที่ปรับเพิ่มต่อรายได้รวม) หารด้วยจ านวนบัญชี
ทั้งหมด (รวมถึงบัญชีของวงเงินสินเชื่อที่ปรับเพิ่มด้วย) 

8.9 กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจมีการพิจารณาให้สินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับท่ีมิใช่สินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการประกอบอาชีพแก่ผู้บริโภค โดยพิจารณา
จากทั้งรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและกระแสเงินสด
หมุนเวียนเข้าเฉลี่ยต่อเดือนในบัญชีเงินฝาก 
จะต้องรายงานข้อมูลอย่างไร  

ให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาว่ามีการใช้แหล่งข้อมูลใดเป็นหลัก ในการพิจารณาให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับท่ีมิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบอาชีพแก่ผู้บริโภค 
แล้วให้รายงานข้อมูลดังกล่าวเพียงช่องเดียว 

8.10 หำกผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ 
กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงนิมีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสถำนที่ท ำกำร ให้รำยงำนเฉพำะข้อมูล
สถำนที่ท ำกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนั้น หรือ
ต้องรำยงำนข้อมูลสถำนที่ท ำกำรทั้งที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงและส่วนที่เหลือที่ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงด้วย 

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินต้องรำยงำนข้อมูลสถำนที่ท ำกำร 
ทั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและส่วนที่เหลือที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้วย  

ตัวอย่ำง เดิมผู้ประกอบธุรกิจ A มีสถำนที่ท ำกำรโดยแบ่งเป็นส ำนักงำนใหญ่ 1 แห่ง และส ำนักงำนสำขำ
รวมทั้งหมด 100 แห่ง ต่อมำมีกำรปิดส ำนักงำนสำขำในพื้นที่แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร ไป 2 แห่ง จึงเหลือส ำนักงำนสำขำรวมทั้งสิ้น 98 แห่ง ดังนั้น ในกำรรำยงำนข้อมูลให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจ A รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถำนที่ท ำกำร โดยยังคงรำยงำนข้อมูลจ ำนวน
ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำพื้นที่อ่ืนที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิม ในขณะที่ส ำนักงำนสำขำ 
ทีใ่นพื้นที่แขวงวัดสำมพระยำ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ให้ update จ ำนวนส ำนักงำนสำขำ
ภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

8.11 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ท ำกำร  
ซึ่ง ธปท. ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ

ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงินรำยงำนข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลง
สถำนที่ท ำกำร โดยจัดส่งข้อมูลภำยใน 21 วัน นับวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ท ำกำรนั้น 
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ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับทีมิ่ใช่สถำบันกำรเงนิ
จัดส่งข้อมูลเฉพำะเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงนั้น 
จะต้องจัดส่งข้อมูลเมื่อใด 

ตัวอย่ำง : วันที่ 1 มกรำคม ผู้ประกอบธุรกิจ A มีสถำนที่ท ำกำรโดยแบ่งเป็นส ำนักงำนใหญ่ 1 แห่ง  
และส ำนักงำนสำขำรวมทั้งหมด 100 แห่ง ต่อมำในวันที่ 10 มกรำคม ปิดส ำนักงำนสำขำ 1 แห่ง และ
ในวันที่ 20 มกรำคม ก็ปิดส ำนักงำนสำขำอีก 2 แห่ง (ในเดือนมกรำคมปิดส ำนักงำนสำชำจ ำนวนรวม 3 แห่ง 
จึงเหลือส ำนักงำนใหญ่ 1 แห่ง และส ำนักงำนสำขำรวมทั้งหมด 97 แห่ง)  

ผู้ประกอบธุรกิจต้องรำยงำนข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ท ำกำรของเดือนมกรำคมภำยใน 21 วัน 
นับจำกวันสิ้นเดือนมกรำคม  

9. ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่ำปรับ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีได้จ่ำยไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
9.1 การปรับลดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ 

และค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้ไม่เกินอัตราตามท่ี
หลักเกณฑ์ก าหนดส าหรับสัญญาที่ท าขึ้นก่อน 
วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบธุรกิจ
จ าเป็นต้องเรียกผู้บริโภคมาท าสัญญาใหม่หรือไม่ 

ในกรณีปรับลดอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ แม้ผู้บริโภคจะมิได้มาท าสัญญาใหม ่
ผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถกระท าได้ เนื่องจากการปรับลดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวเป็นการสละสิทธิ์และไม่ท าให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์ 

9.2 ค่าใช้จ่ายประเภทใดที่จะเข้าข่ายค่าใช้จ่ายตามที่
ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุส าหรับสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับท่ีมิใช่สินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกัน 

ค่าใช้จ่ายที่จะเข้าข่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุส าหรับกรณีสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับท่ีมิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนั้น ต้องเข้าเงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้  

(1)  ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มรายการตามที่ ธปท. อนุญาต (ตามที่ปรากฏในตารางเอกสารแนบ2) 
(2)  ต้องมีหลักฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นจ านวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้บริโภคแต่ละราย (ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย) 
(3)  พอสมควรแก่เหตุ อาทิ ไม่น าเงินเดือนพนักงาน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า มาคิดเป็นค่าใช้จ่ายกับผู้บริโภค หรือ

ติดตามทวงถามหนี้โดยเลือกใช้วิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร เช่น ให้พนักงานใช้บริการการเดินทางที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงไปทวงหนี้ 

9.3 ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
ที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บได้เพ่ิมเติมได ้ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกาศเป็นจ านวนเงินต่อครั้งหรือเป็นช่วงอัตราได้ แต่จ านวนเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจ
เรียกเก็บจากผู้บริโภคต้องเป็นไปตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุแก่ผู้บริโภคเฉพาะราย 
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จะประกาศค่าใช้จ่ายในรูป “ไม่เกิน x บาท/ครั้ง” 
หรือเป็นช่วงอัตราได้หรือไม่ 

9.4 ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินที่ผู้บริโภคเป็นคนจ่าย
ให้แก่จุดช าระเงินต่าง ๆ (เช่น รา้น 7-11 เคาน์เตอร์
ธนาคารอ่ืน )ๆ ต้องประกาศไว้ในหัวข้อ “ค่าใช้จ่าย
ในการช าระเงิน” ของตารางเอกสารแนบ 2 
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่าย
ตามท่ีได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุเก่ียวกับ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ด้วยหรือไม่   

ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกาศค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย เนื่องจากเป็นกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจได้ไปตกลงกับ 
ผู้ให้บริการรับช าระเงิน เพ่ือให้บริการรับช าระเงินแก่ผู้บริโภคแทนผู้ประกอบธุรกิจ จึงเกิดค่าใช้จ่ายที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจ่ายให้ผู้ให้บริการรับช าระเงินนั้น ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถผลักภาระค่าใช้จ่ายนั้น  
ให้ผู้บริโภคเป็นผู้ช าระเงินแทนได้ 

9.5 ในกรณีที่ผู้บริโภคเลือกเบิกถอนเงินหรือช าระเงิน
ผ่านตัวแทนที่ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าบริการให้แก่
ตัวแทนดังกล่าวนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องน า
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมารวมในการค านวณดอกเบี้ย 
เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ 
ด้วยหรือไม่ 

กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจได้ด าเนินการให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเบิกถอนเงินหรือช าระเงินที่ส านักงานใหญ่และ
ส านักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วแต่ผู้บริโภคเลือกที่จะช าระเงินผ่านตัวแทน ซึ่งท าให้
เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากการเลือกใช้บริการดังกล่าวเอง ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องน าค่าบริการช าระเงินในการ
ใช้บริการตวัแทนที่ผู้บรโิภคจ่ายให้แก่ตัวแทนดังกล่าว มารวมในการค านวณดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ 
หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ 

อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบธุรกิจมิได้มีทางเลือกให้ผู้บริโภคเบิกถอนเงินหรือช าระเงินที่ส านักงานใหญ่และ
ส านักงานสาขาของผู้ประกอบธุรกิจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยให้ผู้บริโภคเบิกถอนเงินหรือช าระเงินผ่านตัวแทน
อย่างไม่มีทางเลือก ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องน าค่าบริการที่ผู้บริโภคจ่ายให้แก่ตัวแทนนั้น มารวมในการค านวณ
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมด้วย 
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9.6 ผู้ประกอบธุรกิจสนิเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

สามารถเรียกเก็บค่ายึดรถ ได้หรือไม่ 
ผู้ประกอบธุรกิจสนิเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสามารถเรยีกเก็บค่ายึดรถได้ อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้อง
น ามาค านวณรวมกับดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ แล้วไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี 
(effective rate) 

9.7 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ตามตารางเอกสารแนบ 2) 
จะเรียกเก็บในกรณีใดได้บ้าง 

 

ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน เมื่อเข้าเงื่อนไข 2 ข้อ ดังนี้  

(1) ได้รับช าระหนี้จากผู้บรโิภคมาเป็นเช็ค แตเ่มื่อน าเช็คไปเข้าบัญชีเพ่ือเรียกเก็บปรากฏเงินในบญัชีไม่พอจ่าย 
ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ได้รับช าระเงินใหม่
กรณีเช็คคืนได้ตามที่มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจริงแต่ต้องไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง และ  

(2) ต้องไม่ใช่กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ผู้บริโภคเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้  
ซึ่งได้เรียกเก็บค่าปรับเช็คคืนได้ในฐานะที่เป็นค่าธรรมเนียมด้านเงินฝากไปแล้ว 

9.8 ค่าขอตรวจสอบรายการส าหรับสินเชื่อสว่นบุคคล
ภายใต้การก ากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกัน (ตามตารางเอกสารแนบ 2) จะเรียกเก็บ
ในกรณีใดได้บ้าง 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บค่าขอตรวจสอบรายการส าหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับท่ีมิใช่
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันได้ หากเป็นการขอตรวจสอบรายการที่นอกเหนือจากการจัดท า statement 
ตามปกติและปรากฏว่ารายการที่ผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบนั้น ผูป้ระกอบธุรกิจได้มีการแจ้งผู้บริโภคถูกต้องอยู่แล้ว 
เช่น กรณีท่ีผู้บริโภคขอให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรในการเบิกถอนเงินกู้
ประเภท revolving credit หรือกรณีอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

9.9 กรณีท่ีผู้บริโภคสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียน
และภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเป็นผู้ให้บริการด าเนินการ
เกี่ยวกับทะเบียนรถแทนผู้บริโภค ได้หรือไม่ 
รวมทั้งสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินการดังกล่าวกับผู้บริโภค ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกแทนผู้บริโภคได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการด าเนินการ
เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถดังกล่าวแบบไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของ 
ผู้ประกอบธุรกิจให้ผู้บริโภคทราบ และต้องได้รับแจ้งความจ านงจากผู้บริโภคก่อนให้บริการ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการข้างต้นได้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวควรมีอัตราที่พอสมควรแก่เหตุ  
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9.10 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าประกันภัย 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต ได้หรือไม่ 

 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันจากผู้บริโภคได้ โดย
เมื่อน ามาค านวณรวมกับดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 
24 ต่อปี (effective rate) เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายตามที่ประกาศก าหนด 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ  
ในกรณีที่ผู้บริโภคประสงค์จะไถ่ถอนสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันก่อนก าหนดทั้งจ านวนหรือบางส่วนได้ 

9.11 กรณีท่ีผู้บริโภคประสงค์จะไถ่ถอนสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับท่ีมิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกันก่อนก าหนด ผู้ประกอบธุรกิจต้องค านวณ
ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมใด ๆ อย่างไร 

กรณีที่ผู้บริโภคประสงค์จะไถ่ถอนสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ก่อนก าหนด ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการด าเนินการค านวณเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ 
ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ่งค านวณรวมกันจนถึงวันที่ผู้บริโภคมาไถ่ถอนสินเชื่อก่อนก าหนดแล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (effective rate) 

นอกจากนี้ ในการเรียกเก็บดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจ
ในแต่ละปี เมื่อคิดค านวณเปน็ effective rate แลว้ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปีตามที่ประกาศฉบับนี้ก าหนดด้วย 

9.12 ผู้ประกอบธุรกิจจะน าดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่
ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ มารวมกับ
จ านวนหนี้ที่ค้างช าระเพ่ือคิดดอกเบี้ยและค่าปรับ
เพ่ิมอีกได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถน าดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ ฯลฯ มารวมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ
เพ่ือคิดดอกเบี้ยและค่าปรับเพ่ิมอีก แม้ว่าจะค้างช าระครบ 1 ปีแล้วก็ตาม 

9.13 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการติดตาม 
ทวงถามหนี้เองหรือว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินการ
แทน (outsourcing) ผู้ประกอบธุรกิจควรเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมติดตามทวงถามหนี้อย่างไร เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เช่น มีการติดตาม

ผู้ประกอบธุรกิจที่ด าเนินการติดตามทวงถามหนี้ด้วยตนเองหรือว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินการติดตามทวงถามหนี้
แทน (outsourcing) จะสามารถเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้จากผู้บริโภคได้ต่อเมื่อมีการติดตามทวงถามหนี้จริง 
และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ผูบ้รโิภคได้รับทราบถึงการติดตามทวงถามหนี้แลว้เท่านั้น ไม่ว่าจะใชว้ิธีการใด โดยต้อง
เรียกเก็บในอัตราที่พอสมควรแก่เหตุและเหมาะสมกับต้นทุนที่เกิดข้ึนจริง โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
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ทวงถามหนี้ผ่านทางโทรศัพท์หรือส่งจดหมายจริง 
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ติดตามทวงถามหนี้จากผู้บริโภคได้หรือไม่ 

ด าเนินการทั่วไปที่เกิดขึ้นเป็นประจ าอยู่แล้ว เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ เงินเดือนพนักงาน ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่ควร
ผลักภาระค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ (outsourcing) ไปยังผู้บริโภค 

10. กำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก (outsourcing) 
10.1  ผู้ให้บริการภายนอกหมายถึงผู้ให้บริการภายนอก

ประเภทไหนบ้าง  
ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวหมายถึงบุคคลอ่ืนซึ่งเข้าท าสัญญา
รับจัดการงานที่โดยปกติผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการเอง รวมถึงผู้ที่เข้าท าสัญญาช่วงเพ่ือรับช่วงจัดการ
งานดังกล่าวทุกทอด  

10.2 ขอบเขตของงำนที่ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับทีมิ่ใช่สถำบันกำรเงนิ
สำมำรถใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก 
ได้ครอบคลุมกลุ่มงำนประเภทใด 

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับท่ีมิใช่สถำบันกำรเงินสำมำรถใช้บริกำรจำก 
ผู้ให้บริกำรภำยนอกได้เฉพำะในส่วนของงำนที่ไม่ใช่งำนหลักท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
(strategic function) ของผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
ที่มิใช่สถำบันกำรเงินสำมำรถพิจำรณำจัดกลุ่มตัวอย่ำงงำนได้ตำมเอกสำรแนบ 3 ของประกำศฉบับนี้ 

10.3 แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) ควรมีลักษณะ
อย่างไร 

การจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการท างานการด าเนินงานเมื่อเกิดเหตุหยุดชะงัก เพ่ือให้ธุรกิจสามารถกลับมา
ด าเนินการไดต้ามปกติโดยเร็วเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น ในการจัดท าแผนรองรับ
การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจะต้องค านึงถึงปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น สถานที่ อุปกรณ์ 
ระบบปฏิบัติงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ  

ทัง้นี้ แผนดังกล่าวควรมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ก าหนดแนวทางและข้ันตอนการด าเนินงาน รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

 ก าหนดระยะเวลาทีร่ะบบงานหรือกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ จะสามารถกลับสู่สภาพการท างานปกติได ้

 สื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงาน 
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10.4 การจัดท าแผนรองรับการด าเนนิธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

(Business Continuity Plan) โดยเฉพาะส าหรับ
กรณีท่ีเกิดการหยุดชะงักของงานส าคัญหรืองาน
ที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในวงกว้างนั้น งานส าคัญ
ดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร 

การจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยเฉพาะส าหรับ 
กรณีท่ีเกิดการหยุดชะงักของงานส าคัญนั้น งานส าคัญดังกล่าวหมายถึงงานที่มีความส าคัญต่อธุรกิจของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ เช่น งานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแก่ผู้บริโภค 
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