
















ค าถาม-ค าตอบเกี่ยวกับประกาศ ธปท. ที่ สนส.83/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได ้

ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 

ค าถาม ค าตอบ 
1. อัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่สถาบันการเงินที่ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับสามารถ
เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการคือเท่าใด 

ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน อาจเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด  ๆ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน  28% ต่อปี 
(Effective Rate) 

2. Effective Rate สูงสุดที่เก็บได้ไม่เกิน 28% 
ต่อปีหมายความว่าอย่างไร  และจะประกอบด้วย
รายการใดและเป็นจ านวนเท่าไร 

-  เป็นการคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ (นอกเหนือ 
จากค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 3 ประเภทตาม
รายการที่ ธปท. อนุญาต) ซึ่งไม่ว่าจะเรียกเก็บจริงจากลูกค้าอย่างใด/
เท่าใด (เช่น บาทต่อครั้ง/ร้อยละ) หรือเรียกเก็บในเวลาใด (เช่น วันแรก 
ที่ขอสินเชื่อ/เมื่อครบก าหนดช าระในแต่ละเดือน) เมื่อรวมกันแล้วต้อง
ค านวณเป็นอัตราที่แท้จริงต่อปี (Effective Rate) ได้และไม่เกิน 28%  
ซึ่งในการค านวณอัตราที่แท้จริงดังกล่าวจะค านวณจากฐานเงินต้นเฉพาะ
ส่วนที่ค้างช าระ  
-  นอกจากนี้ การค านวณเงินที่เรียกเก็บเปน็บาท/คร้ัง ให้เป็นอัตราที่
แท้จริงต่อปี อาจใช้ระยะเวลาแต่ละรอบ 1 ปีนับแต่เริ่มท าสัญญา หรือ
อายุสัญญา หรือระยะเวลาตามจริงที่ลูกค้าผ่อนช าระหนี้ (กรณีลูกค้า
ช าระหนี้ก่อนครบก าหนด) ในการค านวณก็ได ้

3. อัตรารวม 28% ต่อปีจะบังคับใช้เท่ากัน
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงิน 
(ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน) และ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-
Bank) หรือไม่  

เท่ากัน  

4. ค่าธรรมเนียมประเภทใดบ้างที่ต้องรวมอยู่
ภายใต้ 28% ต่อปี 

ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องการเรียกเก็บ นอกเหนือจาก
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุตามที่ ธปท. ก าหนด 
ทั้งนี้ อาจรวมถึงค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียม
การท าสัญญา ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าอนุมัติวงเงิน ค่าปรับช าระหนี้
ล่าช้า ค่าธรรมเนียมในการช าระหนี้ก่อนครบก าหนด  ค่าธรรมเนียม 
การโอนเงินให้สินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า  

5. การปรับลดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้ไม่เกิน 28% ของสัญญาที่
ท าขึ้นก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 (วันที่ประกาศ 
ธปท. ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ มีผลบังคับใช้ครั้งแรก) 
จ าเป็นต้องเรียกลูกค้ามาท าสัญญาใหม่หรือไม่ 

ในกรณีปรับลดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับฯ แม้ลูกค้าจะมิได้มาท าสัญญาใหม่  
อัตราใหม่ก็มีผลใช้บังคับได้โดยถือว่าการปรับลดดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่าวเป็นการสละสิทธิ์ฝ่ายเดียวของ 
ผู้ประกอบธุรกิจและไม่ท าให้ลูกค้าเสียประโยชน ์
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ค าถาม ค าตอบ 
6. จะปิดประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ เป็นอัตรา
สูงสุดอัตราเดียว โดยไม่ประกาศจ าแนก
รายละเอียดตามชนิดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/
วงเงินกู้ ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจอาจปิดประกาศหรือเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ในอัตรารวมที่
เป็นอัตราสูงสุดได้  แต่ในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์หลายประเภทและมี
รายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแตกต่างกัน ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
ระบุอัตราและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนไว้ใน
สัญญาตามประเภทสินเชื่อ/วงเงินกู้ที่ลูกค้าใช้บริการ และต้องแจ้งเป็น
หนังสือเมื่อมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คิดกับลูกค้ารายนั้น (ต้องแจ้ง
แมว้่าอัตราที่เรียกเก็บจากลูกค้าจะยังไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ประกาศไว้ก็ตาม) 

7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ 
เรียกเก็บได้นอกเหนือจากดอกเบี้ย ค่าปรับ
ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ 28% ต่อปี  
คืออะไร 

นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ  
ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควร
แก่เหตุได้เฉพาะตามรายการที่ ธปท. ก าหนดเฉพาะเร่ืองดังต่อไปนี ้
 1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจ่ายให้แก่ราชการ เช่น ค่าอากรแสตมป์ 
 2. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจ่ายให้แก่บุคคลอื่น หรือหน่วยงาน
ภายนอก ได้แก่ 

 ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ (ทั้งนี้ให้หมายรวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ตกลงกับผู้ให้บริการรับช าระเงินให้มี
การรับค่าบริการโดยตรงจากลูกค้าสินเชื่อด้วย) 

 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต  
 ค่าใช้จ่ายในกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีช าระหนี้โดยการหัก

บัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)   
 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี ้

 3. ค่าใช้จ่ายที่ท าให้ต้นทุนในการด าเนินการของผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น 
อันเนื่องมาจากการให้บริการแก่ผู้บริโภค หรือการผิดนัดช าระหนี้ของ
ผู้บริโภค แล้วแต่กรณีเฉพาะราย ได้แก่ 

 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้  
(ไม่สามารถเรียกเก็บซ้ าซ้อนกับรายการตามข้อ 2ได้)   

 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง)   
 ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ช ารุด (กรณีใช้บัตรในการเบิกถอนเงิน)   
 ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 
 ค่าขอรหัสประจ าตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม (กรณีใช้บัตรใน 

การเบิกถอน) 
 ค่าขอตรวจสอบรายการ 

8. ค่าใช้จ่ายประเภทใดที่จะเข้าข่ายค่าใช้จ่าย
ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหต ุ
 

ต้องเข้าเงื่อนไข 3 ข้อดังนี้    
  (1)  ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในรายการ 3 กลุ่มตามที่ ธปท. อนุญาตเท่านั้น  
(ตามที่ปรากฏในตารางแนบท้ายประกาศ ธปท.)    
  (2) ต้องมีหลักฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นจ านวนค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง
ของลูกค้าแต่ละราย (ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย)    
  (3) พอสมควรแก่เหตุ อาทิ ไม่น าเงินเดือนพนักงาน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า  
มาคิดเป็นค่าใช้จ่ายกับลูกค้า หรือติดตามทวงถามหนี้โดยเลือกใช้วิธีที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร เช่น ให้พนักงานนั่งเคร่ืองบินไปทวงหนี้  
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ค าถาม ค าตอบ 
9. ค่าใช้จ่ายประเภทอื่นที่เกิดขึ้นจริง
นอกเหนือจาก 3 กลุ่มที่ ธปท. ก าหนดไว้ใน
ตาราง จะเรียกเก็บได้หรือไม ่

ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมจาก ธปท. 

10. ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่
เหตุ (ข้อ2-4 ของตารางรายละเอียด) จะประกาศ
ค่าใช้จ่ายในรูป “ไม่เกิน x บาท/คร้ัง” หรือเป็น
ช่วงอัตราได้หรือไม่ 

ประกาศได้ แต่จ านวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค้าต้องเป็นไปตามที่ได้จ่าย
จริงและพอสมควรแก่เหตุแก่ลูกค้าเฉพาะราย 

11. ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินที่ลูกค้าเป็นคนจ่าย
ให้แก่จุดช าระเงินต่าง ๆ (เช่น ร้าน 7-11 
เคาน์เตอร์ธนาคารอ่ืน ๆ)  ต้องประกาศไว้ในข้อ 
3.1 ของตารางรายละเอียดด้วยหรือไม่   

ต้องประกาศด้วย  โดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการช าระเงินที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องจ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก  ซึ่งให้หมายความ
รวมถึงกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ไปตกลงกับผู้ให้บริการรับช าระเงิน และ
ผลักภาระให้ลูกค้าต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการรับช าระเงินแทน 
 

12. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต  
(ข้อ 3.2 ของตารางรายละเอียด) หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายประเภทใดบ้าง 

เฉพาะค่าใช้จ่ายที่จ่ายส าหรับลูกค้าแต่ละรายให้แก่เครดิตบูโรเท่านั้น  

13. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ข้อ 4.2 ของตาราง
รายละเอียด) จะเรียกเก็บในกรณีใดได้บ้าง 

ต้องเข้าเงื่อนไข 2 ข้อ ดังนี้   
1) ได้รับช าระหนี้จากลูกค้ามาเป็นเช็ค แต่เมื่อน าเช็คไปเข้าบัญชีเพื่อเรียก
เก็บปรากฏเงินในบัญชีไม่พอจ่าย  ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับช าระเงินใหม่กรณีเช็คคืน
ได้ตามที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงแต่ต้องไม่เกิน 200 บาท/คร้ัง  และ  
(2) ต้องไม่ใช่กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็น ธพ. ที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันไว้ ซึ่งได้เรียกเก็บค่าปรับเช็คคืนได้ในฐานะที่เป็น
ค่าธรรมเนียมด้านเงินฝากไปแล้ว 

14. ค่าขอตรวจสอบรายการ (ข้อ 4.6 ของตาราง
รายละเอียด) จะเรียกเก็บในกรณีใดได้บ้าง 

เช่น กรณีลูกค้าขอให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นจาก 
การใช้บัตรในการเบิกถอนเงินกู้ประเภท revolving credit หรือกรณีอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากการจัดท า Statement ให้ลูกค้าตามปกติ และปรากฏว่า
รายการที่ลูกค้าขอตรวจสอบนั้นผู้ประกอบธุรกิจได้แจ้งลูกค้าถูกต้องอยู่
แล้ว  (แต่หากผู้ประกอบธุรกิจแจ้งผิดก็จะเรียกเก็บค่าขอตรวจสอบ
รายการจากลูกค้าไม่ได)้ 

15. ผู้ประกอบธุรกิจจะน าดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่าย
ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ  
มารวมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระเพื่อคิดดอกเบี้ย
และค่าปรับเพิ่มอีกได้หรือไม่ 

ไม่ได้แม้ว่าจะค้างช าระครบ 1 ปีแล้วก็ตาม  เว้นแต่โอนไปเป็นหนี้ตาม
สัญญาบัญชีเดินสะพัดแล้ว จึงจะเอาดอกเบี้ยทบเข้ากับเงินต้นแล้วคิด
ดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ทบเข้ากันนัน้ได้ 
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การประกาศเผยแพร่ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 

ค าถาม ค าตอบ 
16. นอกเหนือจากการประกาศตามแบบ
มาตรฐานที่ ธปท. ก าหนด ผู้ประกอบธุรกิจจะ
ประกาศรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ในรูปแบบอื่น
ที่เคยปฏิบัติประกอบเพื่อความชัดเจนด้วยได้
หรือไม่ 

อาจท าควบคู่กันได้ อาทิ   
  - การประกาศดอกเบี้ยในรูป % ต่อเดือน หรือในรูป flat rate  แต่ต้อง
ประกาศ Effective Rate ไม่เกิน 28% ต่อปีไว้ด้วย   
  - จ าแนกรายละเอียดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียม
ประเภทใด ๆ เป็นแต่ละรายการ เพื่อชี้แจงให้ลูกค้าทราบรายละเอียดที่
ชัดเจนขึ้น อาทิ แยกเป็นดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียม
รายปี ค่าท าสัญญา ค่ายื่นกู้ ค่าอนุมัติวงเงิน ค่าปรับช าระหนี้ล่าช้า 
ค่าธรรมเนียมในการช าระหนี้กอ่นครบก าหนด หรือค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บในชื่อใด ๆ  อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกันและค านวณเป็นอัตราที่แท้จริง
ต่อปีแล้วต้องไม่เกิน 28% และผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นผู้ชี้แจงวิธีการคิด
อัตราดังกล่าวเทียบกลับเป็น Effective Rate ให้ลูกค้าเข้าใจด้วย 

17. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ  หรือค่าใช้จ่ายตาม 
ที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ผู้ประกอบ
ธุรกิจยังต้องท าอะไรอีกบ้าง นอกเหนือจาก 
  - ปิดประกาศตามตารางรายละเอียดที่ ธปท. 
ก าหนด ไว้ที่ส านักงานทุกแห่งภายในวันเดียวกบั
วันที่ออกประกาศ และ 
  - เผยแพร่ลง Website ก่อนวันที่รายละเอียด
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ 

ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึง 
 - การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ 
(ตามข้อ 1 ของตารางรายละเอียด) ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นหนังสือ
ภายในเวลาอันควร (ไม่จ าเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า และอาจแจ้งไปพร้อมกับ
ใบแจ้งหนี้ของเดือนนั้นก็ได)้    
 - การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
(ตามข้อ 2-4 ของตารางรายละเอียด)  ซึ่งท าให้ลูกค้าเสียประโยชน์ต้อง
ประกาศล่วงหน้า 30 วันก่อนมีผลใช้บังคับ  

18. ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการแจ้งรายละเอียด
เก่ียวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ  และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่าย
ไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคหรือผู้ประสงค์จะขอสินเชื่อ
ทราบเพื่อใช้ในการตัดสินใจนั้น  หากแจ้งเป็น
อัตราดอกเบี้ยเป็น 1% ต่อเดือนถือว่าเพียงพอ
หรือไม่ 

ไม่เพียงพอ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้บริโภคทราบ 
อย่างน้อย ดังนี ้
  1. แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม
ใด ๆ ตามแบบที่ ธปท. ก าหนด ซึ่งรวมถึงการแสดงอัตราที่แท้จริงต่อปี 
(Effective Rate) สูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกจากลูกค้าได้  
  2. ต้องชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อเดือนที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจก าหนดนั้น เม่ือค านวณเป็นอัตราที่แท้จริงต่อปี (Effective Rate) 
แล้วเป็นอัตราเท่าใด  เพื่อให้เทียบเคียงได้ว่าไม่เกินอัตราที่ ธปท. ก าหนด 
และเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นต่อไป 

19. ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
10 วัน กรณีมีการคิดดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในหนี้
ค้างช าระ จะแสดงรายละเอียดการค านวณ
ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในใบแจ้งหนี้เป็นกรณีตัวอย่าง
เหมือนกันกับลูกค้าทุกราย ท าได้หรือไม่  

อาจแสดงเป็นตัวอย่างการค านวณในใบแจ้งหนี้ได้ (เช่นเดียวกับบัตร
เครดิต) โดยยกตัวอย่างกรณีค่าใช้จ่ายประเภทที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพื่อให้
ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย 

20. Hard copy ของประกาศรายละเอียดตาม 
ที่ ธปท. ก าหนด ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งให้ 
ธปท. หรือไม่ 

ไม่ต้องส่งให้ แต่ต้องปิดประกาศที่ส านักงานและเผยแพร่ใน website  
ของผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งจัดเก็บไว้ที่ส านักงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

21. ในกรณีทีส่ถาบันการเงินด าเนินการเอง
หรือว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินการแทน 
(outsourcing) ควรเรียกเก็บค่าติดตามทวง

สถาบันการเงิน ที่ด าเนินการติดตามทวงถามหนี้ด้วยตนเอง หรือ
ว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินการติดตามทวงถามหนี้แทน  
(outsourcing) นั้น จะเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้จากผู้บริโภคได้
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ค าถาม ค าตอบ 
ถามหนี้อย่างไร เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ผู้บริโภค 
(เพ่ิมเติมเมื่อ 22  มกราคม 2556) 

ต่อเมื่อมีการติดตามทวงถามหนี้จริงเท่านั้น  โดยจะต้อง เรียกเก็บ  
ในอัตราที่เหมาะสมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการทั่วไปท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าอยู่แล้ว เช่น ค่าน้ าค่าไฟ 
เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น ดังนั้น สถาบันการเงินจึงไม่ควรผลักภาระ
ค่าใช้จ่ายทั่วไป ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ ติดตามทวงถามหนี้แทน  
(outsourcing) ไปยังผู้บริโภค 

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

 
ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 




