




















































 

 

ค ำถำม – ค ำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 80/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย ส่วนลด ค่ำบริกำรต่ำง ๆ และเบี้ยปรับส ำหรับธนำคำรพำณิชย์ 

ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2551 

ข้อ ค ำถำม แนวค ำตอบ 
1. การคิดเบี้ยปรับเงินให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคาร

พาณิชย์ควรค านวณเบี้ยปรับจากวงเงินใด 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 9 กันยายน 2553) 

ธนาคารพาณิชย์ควรคิดเบี้ยปรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยจาก
ยอดหนี้คงค้าง (outstanding) ไม่ควรคิดจากวงเงิน 
ในสัญญา 

2. ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อ 5.9.2 
การประกาศก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าบริการต่าง ๆ 
เบี้ยปรับ สูตรและวิธีการค านวณ ตลอดจนเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งท าให้ลูกค้า
ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์ ธนาคารพาณิชย์ต้องได้รับ
ความยินยอมจากลูกค้าก่อน เว้นแต่ลูกค้าเลือกท่ีจะ
ให้ธนาคารพาณิชย์ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน อย่างไร 
ก็ตาม ไม่ว่าจะมีการตกลงใด ๆ ไว้ ธนาคารพาณิชย์
ต้องปิดประกาศการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลง
ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย 
ณ ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขาของธนาคาร
พาณิชย์แต่ละแห่งที่ให้บริการ เพ่ือให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนจะมีผลใช้บังคับ 
และต้องเผยแพร่ในเว็บไซต์ (website) ของธนาคาร
พาณิชย์ไปในคราวเดียวกันด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้อนี้
ไม่ใช้บังคับกับสัญญาที่เป็นการเฉพาะรายกับลูกค้า
รายใหญ่ หมายความว่าอย่างไร  
(เพ่ิมเติมเม่ือ 30 มีนาคม 2554) 

เจตนารมณ์ในการก าหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้ เพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีเป็นลูกค้าทั่วไปของธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น 
ส าหรับสัญญาที่เป็นการเฉพาะกับลูกค้ารายใหญ่ 
ธนาคารพาณิชย์ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ข้อ 5.9.2 

3. ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อ 5.3.4 
การให้ของก านัลแก่ลูกค้าในโอกาสอันเป็นประเพณี
นิยมที่ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป หมายความรวมถึง
ประเพณีใดบ้าง 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 13 กรกฎาคม 2554) 

ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการท ากลยุทธ์
ต่าง ๆ เพื่อจูงใจลูกค้าให้เลือกใช้บริการ ให้ธนาคาร
พาณิชย์เปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ยรายปี (Annual 
Percentage Rate : APR) ที่สามารถเปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนของสถาบันการเงินอ่ืน และลูกค้าต้อง
สามารถพิจารณาเลือกใช้บริการได้โดยไม่มีข้อมูลที่
ซับซ้อน เว้นแต่เป็นการให้ของก านัลแก่ลูกค้าในโอกาส
อันเป็นประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป ให้
หมายความถึงเทศกาลปีใหม่ และกรณีเปิดสาขาใหม่ 
ซึ่งกรณีเปิดสาขาใหม่ให้แจกได้เฉพาะสาขาที่เปิด
เท่านั้น โดยธนาคารพาณิชย์ไม่ต้องน าของก านัล
ดังกล่าวมาค านวณเป็นอัตราดอกเบี้ยรายปี (APR) 



2 
 

 

ข้อ ค ำถำม แนวค ำตอบ 
4. ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อ 5.6 

ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ  
ที่ก าหนดว่า “ค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ให้สินเชื่อให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยหรือ
ส่วนลด เว้นแต่ค่าบริการต่าง ๆ ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด” หมายถึงอย่างไร 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 18 พฤษภาคม 2555) 

- ค่าบริการต่าง ๆ ส าหรับ consumer loan เช่น  
ค่า Front end fee ค่าธรรมเนียมการจัดการ
สินเชื่อที่อยู่นอกเหนือจาก 3 รายการที่ระบุไว้ข้อ 
5.6.2 สามารถเรียกเก็บได้โดยให้รวมค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ย และต้องไม่เกิน
เพดานอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ประกาศ
ก าหนด 

- ค่าบริการต่าง ๆ ส าหรับ commercial loan 
สามารถเรียกเก็บต่างหากได้ แต่ต้องประกาศ
ประเภท จ านวน หรืออัตราไว้อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ
ข้อมูลส าหรับเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ 

5. ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อ 5.7 
ค่าบริการอ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวเนื่องกับการให้สินเชื่อ  
ที่ก าหนดว่า “ค่าบริการใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการ
ให้สินเชื่อ เช่น ค่าบริการการใช้เช็คหรือการโอนเงินนั้น 
ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกเก็บได้อยู่แล้ว แต่ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ” หมายถึง
ค่าบริการประเภทใดบ้าง 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 18 พฤษภาคม 2555) 

ค่าบริการอ่ืน ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ระบุ
เงื่อนไขเฉพาะไว้ในหลักเกณฑ์ ซึ่งธนาคารพาณิชย์
สามารถเรียกเก็บได้ แต่ต้องเปิดเผยให้สอดคล้องกับ
หลักการในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคท่ีควรได้รับข้อมูล
อย่างชัดเจนและโปร่งใส (Right to be informed) 
และสิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างอิสระ 
(Right to choose) โดยต้องพิจารณาเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมอย่างสมเหตุสมผล มีความเป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค (Fairness to customer) และค านึงถึง
ต้นทุนที่แท้จริงด้วย 

6. ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อ 5.8  
เบี้ยปรับที่เก่ียวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
กรณีสินเชื่อที่ท าสัญญาอัตราดอกเบี้ยผสมระหว่าง
ดอกเบี้ยลอยตัวและดอกเบี้ยคงท่ี ธนาคารพาณิชย์
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใด 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 18 พฤษภาคม 2555) 

- กรณีท่ีลูกค้าเลือกท าสัญญาเป็นสินเชื่อหรือเงินกู้ยืม
เพ่ือที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยแบบผสม กล่าวคือ 
เป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงท่ีในช่วงระยะเวลา
เริ่มต้นของสัญญาและต่อมามีการเปลี่ยนแปลง
สินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
หรือเป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวในช่วงระยะ 
เวลาเริ่มต้นของสัญญาและต่อมามีการเปลี่ยนแปลง
สินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงท่ี ให้ใช้
หลักการว่า สถาบันการเงินสามารถเรียกเก็บเบี้ย
ปรับได้ในช่วง 3 ปีแรกนับจากวันท าสัญญา 

- อย่างไรก็ดี หากเป็นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงท่ีที่มี
ระยะเวลาสัญญารอบแรกเกินกว่า 3 ปี สถาบัน
การเงินสามารถเรียกเก็บเบี้ยปรับตามระยะเวลา
ของสัญญาในรอบแรกนั้นได้ แต่ไม่เกิน 5 ปีนับจาก
วันท าสัญญา 
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ข้อ ค ำถำม แนวค ำตอบ 
ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะเรียกเก็บเบี้ยปรับได้เฉพาะ
กรณีท่ีเป็นการไถ่ถอนเพื่อไปใช้บริการกับสถาบัน
การเงินอ่ืน หรือกรณีท่ีลูกค้าที่ท าสัญญาแบบคงที่แต่
ประสงค์จะขอเปลี่ยนไปใช้อัตราแบบลอยตัวก่อนครบ
ก าหนดตามสัญญาเท่านั้น 

7. ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อ 5.9 การ
เปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ 
และเบี้ยปรับ กรณคี่าบริการอ่ืนใดที่มีลักษณะธุรกรรม
คล้ายกัน เช่น ค่าขอส าเนา statement เงินฝากและ
ค่าตรวจสอบรายการเงินฝากย้อนหลังควรเปิดเผย
ข้อมูลและรายงานข้อมูลมายังธนาคารแห่งประเทศไทย
อย่างไร 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 18 พฤษภาคม 2555) 

ให้ธนาคารพาณิชย์ประกาศเปิดเผยข้อมูลค่าบริการ 
อ่ืนใดที่มีลักษณะธุรกรรมคล้ายกันส าหรับผลิตภัณฑ์
หลักเดียวกัน เช่น ค่าขอส าเนา statement และค่า
ตรวจสอบรายการย้อนหลังส าหรับผลิตภัณฑ์เงินฝาก 
เป็นต้น ไว้ในหมวดเดียวกัน แม้ว่าเป็นการให้บริการ
ลูกค้าต่างกลุ่มหรือต่างช่องทางการให้บริการ เช่น 
ลูกค้าบัญชีเงินฝากที่ใช้บริการทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
ลูกค้าบัญชีเงินฝากปกติ เป็นต้น และใช้มาตรฐาน
เดียวกันนี้ในการรายงานข้อมูลดังกล่าวมายังธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยด้วย 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ
ข้อมูลส าหรับเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ 

8. ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ด าเนินการเองหรือว่าจ้าง
บริษัทภายนอกด าเนินการแทน (outsourcing) ควร
เรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้อย่างไร เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 22 มกราคม 2556) 
 

ธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินการติดตามทวงถามหนี้ด้วย
ตนเองหรือว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินการติดตาม
ทวงถามหนี้แทน (outsourcing) นั้น จะเรียกเก็บค่า
ติดตามทวงถามหนี้จากผู้บริโภคได้ต่อเมื่อมีการติดตาม
ทวงถามหนี้จริงเท่านั้น โดยจะต้องเรียกเก็บในอัตราที่
เหมาะสมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั่วไปที่เกิดขึ้นเป็นประจ า
อยู่แล้ว เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น 
ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์จึงไม่ควรผลักภาระค่าใช้จ่าย
ทั่วไปที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้
แทน (outsourcing) ไปยังผู้บริโภค 

9.  ในการให้สินเชื่อเพ่ือผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็น
หลักประกัน ธนาคารพาณิชย์สามารถเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยและค่าบริการประเภทใดได้บ้าง 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
 

ให้ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าบริการต่าง ๆ 
ได้ตามหลักการที่ก าหนดในประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่อง
ดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์ และไม่ไห้ธนาคารพาณิชย์น าดอกเบี้ย
และค่าบริการต่าง ๆ มารวมกับมูลหนี้ที่ยังไม่ได้ช าระ
เพ่ือคิดดอกเบี้ยหรือค่าบริการต่าง ๆ อีก 
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ข้อ ค ำถำม แนวค ำตอบ 
10. ในการให้สินเชื่อเพ่ือผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็น

หลักประกัน ธนาคารพาณิชย์สามารถให้ผู้กู้ท าประกัน
ความเสียหายของสินทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย) ได้หรือไม่ 
และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการกู้ด้วยหรือไม่ 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
 

ธนาคารพาณิชย์สามารถให้ผู้กู้ท าประกันความเสียหาย
ของทรัพย์สิน (ท่ีอยู่อาศัย) ได้ โดยธนาคารพาณิชย์
ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้กู้ รวมถึงเปิดเผย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าประกันภัยดังกล่าวหากมี
การเรียกเก็บจากผู้กู้เพ่ิมเติม ซึ่งควรแยกออกเป็น
รายการต่างหาก และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสินเชื่อ
เพ่ือผู้สูงอายุโดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน 

11. ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์มีการให้สินเชื่อเพ่ือผู้สูงอายุ
โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน เมื่อสิ้นสุดสัญญา
หรอืเมื่อลูกค้าเสียชีวิต ธนาคารพาณิชย์จะมีการน า 
ที่อยู่อาศัยไปขายทอดตลาด ธนาคารพาณิชย์สามารถ
คิดดอกเบี้ยในช่วงเวลาระหว่างวันสิ้นสุดสัญญาจนถึง
วันขายทอดตลาดได้หรือไม่ 
(เพ่ิมเติมเม่ือ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 

ในช่วงเวลาระหว่างสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันขายทอดตลาด 
ธนาคารพาณิชย์สามารถคิดดอกเบี้ยได้ หากมีการ 
ตกลงกันไว้ในสัญญาและเปิดเผยข้อมูลการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยดังกล่าวแก่ผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจน 

12. หากธนาคารพาณิชย์จัดกิจกรรมทางการตลาดหรือ
การท ากลยุทธ์ต่าง ๆ ในลักษณะที่ให้ลูกค้าชวนเพ่ือน
หรือคนรู้จักมาสมัครเปิดบัญชีเงินฝากตามที่ก าหนด 
หรือเปิดบัญชีเงินฝากตามที่ก าหนดพร้อมระบุเงื่อนไข
อ่ืนเพ่ิมเติม โดยลูกค้าและ/หรือผู้ที่ได้รับการชักชวน
จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
หากชวนเพ่ือนสมัครบัญชีเงินฝากตามที่ก าหนด ผู้ที่
ชักชวนจะได้รับเงินเข้าบัญชี 50 บาทต่อการแนะน า
ลูกค้าใหม่ 1 ราย หรือหากชวนเพ่ือนสมัครบัญชีเงิน
ฝากและคงเงินฝากไว้ในบัญชีตามที่ก าหนด ผู้ที่ชักชวน
จะได้รับเงินเข้าบัญชี 300 บาท ธนาคารพาณิชย์
สามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือการท ากลยุทธ์
ในลักษณะดังกล่าวได้หรือไม่ 
(เพ่ิมเติมเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สนับสนุนให้ธนาคาร
พาณิชย์จัดกิจกรรมทางการตลาดหรือการท ากลยุทธ์
ในลักษณะที่ให้ลูกค้าชวนเพื่อนหรือคนรู้จักมาสมัคร
เปิดบัญชีเงินฝากทั้งในกรณีการสมัครเปิดบัญชี 
เงินฝากเพียงอย่างเดียว หรือสมัครเปิดบัญชีเงินฝาก
โดยก าหนดเงื่อนไขอ่ืนเพ่ิมเติม รวมถึงการสมัคร
ผลิตภัณฑ์อ่ืนโดยมีเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
บัญชีเงินฝาก เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวเข้าข่าย
ท าให้ลูกค้าแต่ละรายได้รับผลตอบแทนที่ไม่เท่ากัน 
นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการชักชวนอาจไม่ได้มีความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ได้เข้าใจลักษณะ 
เงื่อนไข สิทธิประโยชน์หรือข้อควรระวังในการใช้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างแท้จริง รวมถึงอาจได้รับข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ที่บิดเบือนหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การบริหารจัดการดา้นการใหบ้ริการแก่ลูกค้าอย่างเป็น
ธรรม (Market conduct) ด้วย 

13. ตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดวิธีกำรคิด
อัตรำดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้ตำมที่ระบุในประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรคิดดอกเบี้ย 
ผิดนัดช ำระหนี้และกำรตัดช ำระหนี้นั้น ธนำคำร
พำณิชย์จะต้องประกำศข้อมูลอัตรำดอกเบี้ยผิดนัด

เนื่องจำกวิธีกำรคิดอัตรำดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้
ตำมที่ระบุในประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วย
กำรคิดดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้และกำรตัดช ำระหนี้
เปน็กำรก ำหนดวิธีกำรคิดอัตรำดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้
ส ำหรับลูกค้ำแต่ละรำย แต่กำรประกำศอัตรำดอกเบี้ย
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ข้อ ค ำถำม แนวค ำตอบ 
ช ำระหนี้ดังกล่ำวตำมตำรำงที่ 2 แนบท้ำยประกำศ
ฉบับนี้อย่ำงไร 
(เพ่ิมเติมเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

สูงสุดกรณีผิดนัดช ำระหนี้ตำมตำรำงท่ี 2 แนบท้ำย
ประกำศฉบับนี้เป็นกำรประกำศอัตรำดอกเบี้ยสูงสุด
กรณีผิดนัดช ำระหนี้ส ำหรับสินเชื่อแต่ละประเภทท่ี
ธนำคำรพำณิชย์มีให้บริกำร ดังนั้น ธนำคำรพำณิชย์
สำมำรถประกำศอัตรำดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัด
ช ำระหนี้ของสินเชื่อแต่ละประเภทโดยอ้ำงอิงจำก
อัตรำดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติที่ธนำคำรพำณิชย์
ประกำศ ซึ่งธนำคำรพำณิชย์สำมำรถคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้เพิ่มขึ้นจำกอัตรำดอกเบี้ย
สูงสุดกรณีปกติได้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งนี้ ส ำหรับ
ระยะเวลำในกำรประกำศก ำหนดหรือเปลี่ยนแปลง
อัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำว ให้ธนำคำรพำณิชย์ถือปฏิบัติ
ตำมที่ก ำหนดในข้อ 5.9.1 
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