






























ค ำถำม-ค ำตอบเกี่ยวกับประกำศ ธปท. ที่ สนส. 1/2558  
เรื่อง กำรก ำหนด หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย 
เพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถำบันกำรเงิน  

ลงวันที่ 22 มกรำคม 2558  

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
วัตถุประสงค์ 

1. 
 

วัตถุประสงค์ของการมีสินเชื่อรายย่อยเพ่ือ
การประกอบอาชีพคืออะไร 

เพ่ือช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนและ 
ลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ  

คุณสมบัติผู้ย่ืนค ำขอประกอบธุรกิจ 
2. 
 

ใครจะประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือ
การประกอบอาชีพภายใต้การก ากับได้บ้าง 

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่
สถาบันการเงินโดยต้องเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัดที่มีคุณสมบัติตามท่ีประกาศกระทรวงการคลังและ
ประกาศ ธปท. ก าหนด เช่น มีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้ว
ไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมทั้งสิ้น
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ไม่เกินกว่า 7 เท่า 

3. 
 

ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดาสนใจ 
จะประกอบธุรกิจนี้ จะต้องด าเนินการอย่างไร 

บุคคลธรรมดาที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือ
การประกอบอาชีพภายใต้การก ากับต้องจดทะเบียนจัดตั้ง
เป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด โดยต้องมีทุน
จดทะเบียนซึ่งช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท และมี
อัตราส่วนหนี้สินรวมทั้งสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 
ไม่เกินกว่า 7 เท่า 

4. 
 

ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินที่สนใจ
จะประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

สามารถยื่นค าขอรับอนุญาตได้ โดยจะเริ่มท าธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับได้
เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 

5. 
 

หากต้องการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 
ในหลายจังหวัด จะต้องแยก 1 บริษัทต่อ  
1 จังหวัดหรือไม่ อย่างไร 

ไม่ต้องจัดตั้งบริษัทแยกต่างหาก เมื่อผู้ประกอบธุรกิจ
ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว 
สามารถประกอบธุรกิจสนิเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับได้ทุกจังหวัด  

6. 
 

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การก ากับท่ีต้องการประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
รายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การ
ก ากับเพ่ิมเติมด้วย ต้องยื่นค าขออนุญาตใหม่
หรือไม่ และต้องจดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้ว
อีก 50 ล้านบาทด้วยหรือไม่ รวมทั้งสามารถ
ใช้ชื่อนิติบุคคลเดิมในการประกอบธุรกิจ

ผู้ประกอบธุรกิจสนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้การก ากับที่ต้องการ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับเพ่ิมเติม จะต้องยื่นค าขออนุญาตใหม่ 
โดยไม่ต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วอีก 50 ล้านบาท 
และสามารถใช้ชื่อนิติบุคคลเดิมในการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับได ้
อย่างไรก็ดี 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก ากับได้หรือไม่ 

1. ในกรณีทีม่ีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ ากว่า 50 ล้านบาท เช่น  
มีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้ว 50 ล้านบาท หักขาดทุน
สะสมแล้วมีมูลค่ารวมต่ ากว่า 50 ล้านบาท ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องด าเนินการให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท 
เช่น เพ่ิมทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแล้ว  
2. ในกรณีทีม่ีอัตราส่วนหนี้สินรวมทั้งสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(D/E Ratio) เกิน 7 เท่า ผูป้ระกอบธุรกิจต้องด าเนินการแก้ไข 
เช่น เพ่ิมทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแล้วเพ่ือให้มีอัตราส่วน
ดังกล่าวไม่เกิน 7 เท่า ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่  
24 มกราคม 2558 (คือ ภายในวันที่ 23 มกราคม 2559)  

7. 
 

กรณีผู้สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับเป็น
บริษัทต่างชาติ มีข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ
หรือไม่ 

ประกาศกระทรวงการคลังก าหนดให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 
ต้องเป็นนิติบุคลประเภทบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด
ที่จดทะเบียนในประเทศไทย อย่างไรก็ด ีผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
นิติบุคคลดังกล่าวอาจเป็นต่างชาติก็ได้ โดยนิติบุคคลนั้น
ต้องปฏิบัติตามกฏหมายธุรกิจต่างด้าวด้วย  

กำรยื่นค ำขออนุญำตประกอบธุรกิจ 
8. 
 

การยื่นขออนุญาตประกอบธรุกิจสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ
สามารถยื่นได้ตั้งแต่เมื่อไร 

สามารถยื่นค าขออนุญาตประกอบธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่   
26 มกราคม 2558 
 

9. 
 

การขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน 
จะต้องยื่นเอกสารใดมายัง ธปท. บ้าง 
 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาต โดยสามารถ 
download ใบสมัครได้จาก Website : www.bot.or.th 
และมีเอกสารประกอบแบบค าขอรับใบอนุญาตอย่างน้อย 
ดังนี้ 
(1)  ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน 
(2)  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
(3)  ส าเนาข้อบังคับ 
(4)  ส าเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น 
(5)  หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด 
(6)  ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ที่มีมติเห็นชอบให้บริษัทประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ   
(7) แบบรับรองคุณสมบัติของกรรมการ ผู้จัดการ หรือ
พนักงานผู้มีอ านาจในการจัดการ (ทุกราย) พร้อมส าเนา
บัตรประชาชน ทั้งนี้ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หมายถึง 
ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท  
(8)  นโยบายและแผนการด าเนินธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อย
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ รวมทั้ง แนวทาง 
การคัดกรองลูกค้า และกระบวนการติดตามทวงหนี้ 
(9)  ผังโครงสร้างองค์กร 
(10)  เอกสารแสดงฐานะการเงิน หรืองบการเงินที่รับรอง 
โดยผู้สอบบัญชีปีล่าสุด 
(11)  รายชื่อ ประวัติการท างาน และคุณวุฒิของผู้สอบบัญชี  

10. 
 

แนวนโยบายและแผนการด าเนนิธุรกิจการให้
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก ากับ ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง  
 

แนวนโยบายและแผนการด าเนินธุรกิจอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยแนวทางการคัดเลือกลูกค้า การก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยและวงเงินส าหรับลูกค้าแต่ละราย กระบวนการ
ติดตามทวงถามหนี้ และการรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณี
เกิดข้อร้องเรียน เป็นต้น  

11. 
 

หากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่และ
ยังไม่มีงบการเงิน จะต้องด าเนินการอย่างไร  

กรณีเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่ ให้ยื่นเอกสาร
แสดงฐานะการเงินโดยเฉพาะหลักฐานจ านวนเงินที่น ามา
เป็นทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท เช่น 
สมุดบัญชี Bank statement  

12. 
 

การยื่นค าขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ
สามารถยื่นค าขอผ่าน ธปท. ที่ส านักงานใด
ได้บ้าง 
 

การยื่นค าขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือ
การประกอบอาชีพภายใต้การก ากับสามารถด าเนินการได้  
ดังนี้ 
1. น าส่งค าขออนุญาตที่ ธปท. ส านักงานใหญ่ หรือ
ส านักงานภาคของ ธปท. ทุกแห่ง ได้แก่ ส านักงานภาคเหนือ 
(เชียงใหม่) ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) 
และส านักงานภาคใต้ (สงขลา) ในวันและเวลาท าการ คือ 
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. หรือ 
2. ส่งเอกสารค าขออนุญาตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ 273 ถนนสามเสน 
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   
ทั้งนี้ เพ่ือความรวดเร็ว สามารถยื่นค าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ 
email address :  NanoAppFID@bot.or.th (ขนาดไฟล์
ไม่เกิน 25 MB) มายัง ธปท. ก่อนได้ และขอให้น าส่งเอกสาร
ฉบับจริงมาตามแนวทางข้างต้น 

13. 
 

ผลการพิจารณาค าขออนุญาตประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก ากับจะสามารถทราบได้เมื่อใด 

ผู้ยื่นค าขอสามารถทราบผลการพิจารณาอนุญาตและ
รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (License) ไดภ้ายใน 60 วัน
ท าการ นับแต่วันที่ ธปท. ได้รับค าขอและเอกสารประกอบ 
การพิจารณาถูกต้องและครบถ้วน 

นิยำมของสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ 
14. 

 
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพคืออะไร สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ คือ การให้สินเชื่อ

แก่บุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ในการ



- 4 - 

 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
ประกอบอาชีพและไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 
ทั้งนี้ การให้สินเชื่อ หมายรวมถึง การให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ 
ซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด 
การให้เช่าซื้อ และการให้เช่าแบบลีสซิ่ง 

15. 
 

การให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ แต่มีบุคคล
ค้ าประกัน ถือเป็นสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพหรือไม่  

การให้สินเชื่อลักษณะดังกล่าวถือเป็นสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพ เนื่องจากการมีบุคคลค้ าประกัน 
ไม่ถือเป็นการมีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 

16. 
 

สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก ากับแตกต่างจากสินเชื่อรายย่อยประเภทอ่ืน 
อย่างไร 

สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 
เป็นสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพที่ มีวงเงิน
สินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อลูกหนี้แต่ละราย
และมีกระบวนการพิจารณาให้สินเชื่อที่ยืดหยุ่นกว่าสินเชื่อ
ประเภทอ่ืนซึ่งจะสอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มลูกหนี้ 
เช่น ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่  

17. 
 

สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ประเภทใดบ้างที่ไม่อยู่ภายใต้การก ากับ 

สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพที่ไม่อยู่ภายใต้
การก ากับ ได้แก่ 
 การให้สินเชื่อจ าน าทะเบียนรถและรถจักรยานยนต์ 
 การให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งในสินค้าที่ 

ผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายเป็นทางการค้าปกติ  
 การให้เช่าซื้อและการขายแล้วเช่ากลับคืน (Sale and 

lease back) ในสินค้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
 สินเชื่อเพ่ือการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ 

18. 
 

การจัดประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
เพ่ือพิจารณาว่าเป็นสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับหรือไม่  
ให้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ใด เช่น กรณีรถแทรกเตอร์  

ให้จัดประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งรถแทรกเตอร์
ไมถ่ือเป็น “รถยนต์” ตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 

19. 
 

การขายสินค้าเงินผ่อนแก่ลูกค้าเป็นการค้าปกติ
เพ่ือให้ลูกค้าน าไปประกอบอาชีพจะอยู่ภายใต้
การก ากับหรือไม่ 

การขายสินค้าของตนเองซึ่งขายเป็นทางการค้าปกติ 
(ผู้ขายเป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวเอง หรือไม่ได้เป็นผู้ผลิต 
แต่เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว เช่น การซื้อมาเพ่ือจ าหน่าย
ต่อไป) เพ่ือให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าน าสินค้าดังกล่าวไปประกอบ
อาชีพโดยมีการผ่อนช าระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ จะไม่อยู่
ภายใต้การก ากับ  

ทั้งนี้ หากเป็นกรณีท่ีมิได้เป็นการขายสินค้าของตนเอง 
เช่น ผู้ขายเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า และมีการให้บริการ
เพ่ือให้ลูกค้าซื้อสินค้าดังกล่าวเป็นเงินผ่อนจะเข้าข่าย
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 
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20. 

 
บุคคลธรรมดาหรือบริษัทที่มีการให้สินเชื่อที่
เข้านิยามสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับเป็นทางการค้าปกติ แต่มีการ
คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปีตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบ
อาชีพภายใต้การก ากับหรือไม่ 

บุคคลธรรมดาหรือบริษัทดังกล่าวต้องขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ
แม้จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี เนื่องจาก
ประกาศกระทรวงการคลังก าหนดให้การประกอบธุรกิจ
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ
เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต 

21. 
 

การให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ 
โดยมีวงเงินมากกว่า 100,000 บาท ถือเป็น
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก ากับหรือไม่ 

การให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีวงเงิน
มากกว่า 100,000 บาท ไม่ถือเป็นสินเชื่อรายย่อยเพ่ือ
การประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ  

คุณสมบัติผู้กู้ยืม 
22. 

 
ใครขอสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับได้บ้าง 

ประชาชนรายย่อยที่เริ่มประกอบธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจ
อยู่แล้วแต่ต้องการเงินทุนเพ่ิมเติม กลุ่มคนที่มีรายได้ 
ไม่แน่นอน และอาจมีหลักฐานทางการเงินไม่เพียงพอ เช่น  
ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่เคยมีการเดินบัญชีกับธนาคาร 

23. 
 

ผู้ประสงค์จะขอสินเชื่อสินเชื่อรายย่อยเพ่ือ
การประกอบอาชีพภายใต้การก ากับต้องมี
รายได้ข้ันต่ าเท่าไร 

ธปท. ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณารายได้ขั้นต่ าของ 
ผู้ขอสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 
ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจะเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเอง 

24. 
 

หลักฐานส าคัญที่ใช้ในการขอสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับมี
อะไรบ้าง 

การก าหนดประเภทเอกสารหลักฐานที่ส าคัญที่ใช้ในการขอ
สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ
จะเป็นไปตามนโยบายการพิจารณาให้สินเชื่อที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจก าหนด 

กำรก ำหนดวงเงินสินเชื่อรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ 
25. 

 
วงเงินรวมสนิเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อลูกหนี้
แต่ละราย หมายถึง วงเงินทั้งหมดที่กู้ยืมจาก
ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายใช่หรือไม่ 

วงเงินรวมสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาท เป็นการจ ากัด
วงเงินของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายต่อลูกหนี้แต่ละราย 
ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ 1 รายสามารถให้สินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับแก่ลูกหนี้รายหนึ่ง ๆ 
ไดไ้ม่เกิน 100,000 บาท 

กำรเรียกช ำระหนี้และกำรติดตำมทวงถำมให้ช ำระหนี้ 
26. 

 
ธปท. มีการก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
ระยะเวลาการผ่อนช าระหรืออัตราการผ่อน
ช าระหนี้ขั้นต่ าหรือไม่ 

ธปท. ไมไ่ด้ก าหนดระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้หรืออัตรา
การผ่อนช าระหนี้ขั้นต่ า ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจะเป็น 
ผู้พิจารณาก าหนดตามความสามารถในการช าระหนี้ของ
ลูกหนี้เอง  
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อัตรำดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียม  

27. 
 

Effective rate สูงสุดที่เก็บได้ไม่เกิน 36% 
ต่อปีหมายความว่าอย่างไร  และจะประกอบด้วย
รายการใดและเป็นจ านวนเท่าไร 

Effective rate เป็นการคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ่งไม่ว่าจะเรียกเก็บจริงจากลูกค้าอย่างใด 
/เท่าใด (เช่น คิดเป็นจ านวนเงินบาทต่อครั้งหรือคิดเป็น
อัตราร้อยละ หรือเรียกเก็บในเวลาใด เช่น วันแรกที่ขอสินเชื่อ
หรือเมื่อครบก าหนดช าระในแต่ละเดือน) เมื่อรวมกันแล้ว
ต้องค านวณเป็นอัตราที่แท้จริงต่อปี (Effective rate) ได้
และไม่เกิน 36% ต่อปี ซึ่งในการค านวณอัตราที่แท้จริง
ดังกล่าวจะค านวณจากฐานเงินต้นเฉพาะส่วนที่ค้างช าระ  

28. 
 

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับสามารถ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 
หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นจริงจากกรณี
ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกิน 36% ต่อปี 
(Effective rate) เท่านั้น จึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ในการติดตามทวงถามหนี้ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม
จากลูกหนี้ได้อีก 

29. 
 

เหตุใดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บส าหรับสินเชื่อ 
รายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ
จึงสูงกว่าอัตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ก าหนดที่ 15 % ต่อปี 

เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับถือเป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 จึงสามารถ
คิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมสูงกว่า 15 % ต่อปีได้ 

30. 
 

เพราะเหตุใดสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบ
อาชีพภายใต้การก ากับจึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ 
สูงกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

เนื่องจากผู้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับเป็นบุคคล
ที่มีฐานะทางการเงินเพียงพอในการช าระหนี้ มีรายได้ประจ า 
และมีหลักฐานหรือเอกสารที่มาของแหล่งรายได้อย่างชัดเจน 
รวมทั้งอาจมีข้อมูลเครดิตจากแหล่งข้อมูลกลางที่เชื่อถือได้ 
ในขณะที่ผู้กู้สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก ากับนั้น เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงกว่า 
เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานหรือเอกสารในการพิสูจน์
แหล่งรายได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า  

31. 
 

ผู้ประกอบธุรกิจจะปิดประกาศอัตราดอกเบี้ย 
ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ 
เป็นอัตราสูงสุดอัตราเดียว โดยไม่ประกาศจ าแนก
รายละเอียดตามชนิดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/
วงเงินกู้ ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจอาจปิดประกาศหรือเผยแพร่ไว้ใน Website  
ในอัตราที่เป็นอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้ (ไม่เกิน 
36% ต่อปี) ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับมีหลายประเภท
และมีรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ แตกต่างกัน ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุ
อัตราที่จะเรียกเก็บให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนไว้ในสัญญา
ตามประเภทสินเชื่อ/วงเงินกู้ท่ีลูกค้าใช้บริการ และเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราที่คิดกับลูกค้าซึ่งอาจท าให้ลูกค้า
เสียประโยชน์ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ไปยังลูกค้าด้วย  
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กำรประกำศเผยแพร่ดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ  

32. 
 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ผู้ประกอบธุรกิจ
ยังต้องท าอะไรอีกบ้าง นอกเหนือจากการ 
  - ปิดประกาศตามตารางรายละเอียดที่ ธปท. 
ก าหนดไว้ที่ส านักงานทุกแห่งภายในวันเดียวกับ
วันที่ออกประกาศ และ 
  - เผยแพร่ลง Website ก่อนวันที่รายละเอียด
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ 

หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบ และ
ต้องปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานทุกแห่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ 
 
  

33. 
 

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้ง
ให้ผู้บริโภคหรือผู้ประสงค์จะขอสินเชื่อทราบ
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจนั้น  หากแจ้งเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยเป็น 1% ต่อเดือนถือว่าเพียงพอหรือไม่ 

ไม่เพียงพอ โดยรายละเอียดที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้
ผู้บริโภคทราบเป็นอย่างน้อย ได้แก่ ดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามแบบที่ ธปท. ก าหนด 
ซึ่งเป็นการแสดงอัตราที่แท้จริงต่อปี (Effective rate) 
สูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกจากผู้บริโภค ทั้งนี้  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่าอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อเดือนที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดนั้น เมื่อค านวณ
เป็นอัตราที่แท้จริงต่อปี (Effective rate) แล้วเป็นอัตรา
เท่าใด เพื่อให้เทียบเคียงได้ว่าไม่เกินอัตราที่ ธปท. ก าหนด 
และเพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจ
รายอ่ืน 

กำรให้บริกำร/สำขำ/ที่ท ำกำร 
34. 

 
การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับมีการก าหนด
เรื่องจ านวนของส านักงานสาขาหรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับสามารถเปิดส านักงานสาขาได้โดย 
ไม่จ ากัดจ านวน โดยการเปิด/ปิด/ย้าย ต้องปฏิบัติตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลังและประกาศ ธปท. 
โดยเคร่งครัดด้วย 

35. 
 

หากในระยะเริ่มแรก ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ประสงค์
ที่จะมีส านักงานสาขาในการให้บริการได้หรือไม่ 

สามารถด าเนินการได้ โดยขึ้นกับแผนธุรกิจของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ
แต่ละแห่ง 

อ่ืน ๆ  
36. 

 
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับถือเป็น
สถาบันการเงินหรือไม่ 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การก าหนดสถาบันการเงิน
และอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557  
ได้ก าหนดว่า ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับถือเป็นสถาบันการเงิน
ภายใตพ้ระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม พ.ศ. 2523 
เท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นสถาบันการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
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37. 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับสามารถหาได้
จากทีใ่ดบ้าง  

ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบ
อาชีพภายใต้การก ากับสามารถหาได้จาก Website: 
www.bot.or.th โดยผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือ
การประกอบอาชีพภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงิน 
ต้องศึกษาประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 
(เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก ากับ) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 
2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 1/2558 
เรื่อง การก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก ากับส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 

 
ฝ่ายนโยบายการก ากับสถาบันการเงิน 
 โทร. 0-2283-7339, 0-2283-5305, 0-2283-5834 

 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘ 

(เร่ือง  สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ) 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๕  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๑๔  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕  ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย 
หรือผาสุกแห่งสาธารณชน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศกําหนดให้การให้สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบอาชีพอันเป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการธนาคาร  ซึ่งมีลักษณะตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศนี้  เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ”  หมายความว่า  การให้กู้ยืมเงิน  การรับซื้อ  ซื้อลด

หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน  หรือตราสารเปล่ียนมืออื่นใด  การให้เช่าซื้อ  การให้เช่าแบบลีสซิ่งแก่บุคคลธรรมดา 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 

“สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ”  หมายความว่า  สินเชื่อรายย่อย 
เพื่อการประกอบอาชีพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ  โดยมีกระบวนการให้สินเชื่อ 
ที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มลูกหนี้  เช่น  ผู้ที่เร่ิมต้นธุรกิจใหม่  เป็นต้น  ทั้งนี้  โดยมีวงเงินรวม
สินเชื่อไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อลูกหนี้แต่ละราย  และมีระยะเวลาการให้สินเชื่อตามที่ผู้บริโภค 
และผู้ประกอบธุรกิจได้ตกลงกัน 

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับไม่รวมถึงสินเชื่อรายย่อยเพื่อ 
การประกอบอาชีพที่เกิดจากการให้เช่าซื้อและการขายแล้วเช่ากลับคืน  (Sale  and  Lease  Back)  ในสินค้า
ประเภทรถยนต์  รถจักรยานยนต์  การให้สินเชื่อจํานําทะเบียนรถ  (Car  for  Cash)  การให้สินเชื่อจํานํา
ทะเบียนรถจักรยานยนต์  การให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจจําหน่าย 
เป็นทางการค้าปกติ  สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ  และสินเชื่ออื่นตามที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 

“ผู้บริโภค”  หมายความว่า  ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
“ผู้ประกอบธุรกิจ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

ภายใต้การกํากับเป็นทางการค้าปกติ 
“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า 
(๑) ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุน  และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบันการเงิน 
(๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
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หมวด  ๑ 
การขออนุญาต 

 
 

ข้อ ๒ ให้การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับเป็นกิจการ 
ที่ต้องขออนุญาต 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) สถาบันการเงิน 
(๒) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพแก่ผู้บริโภคเพื่อชําระค่าสินค้า  

ค่าบริการ  หรือค่าอื่นใดอันเป็นธุรกิจของตนเอง 
ข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ในการอนุญาตดังกล่าวรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ์
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

การย่ืนคําขอรับอนุญาตให้ย่ืนผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และแบบที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกําหนด   

ข้อ ๔ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้วไม่ต่ํากว่าห้าสิบล้านบาท 

หมวด  ๒ 
เง่ือนไขในการดําเนินงาน 

 
 

ข้อ ๕ อัตรารวมสูงสุดของดอกเบ้ีย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  และค่าธรรมเนียมใด ๆ  ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
อาจเรียกเก็บรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสามสิบหกต่อปี  (Effective  rate) 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุรายละเอียดค่าธรรมเนียม  ดอกเบ้ีย  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
อันเนื่องจากสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับให้ชัดเจนครบถ้วนในเอกสารชี้ชวนใบสมัคร  
และสัญญา  ทั้งนี้  ตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบธุรกิจต้อง 
(๑) แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการเปิดสํานักงานสาขาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

ก่อนเปิดทําการสํานักงานสาขานั้น  ทั้งนี้  สํานักงานสาขาให้หมายความถึงสํานักงานสาขาตามท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 

(๒) รักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ  เว้นแต่ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) การเปิดเผยโดยได้รับคํายินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภค 
 (ข) การเปิดเผยตามหน้าที่  หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
 (ค) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจนั้น 
 (ง) การจัดส่งข้อมูลเครดิตให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต 
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 (จ) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 (ฉ) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
ข้อ ๘ ห้ามผู้ประกอบธุรกิจกระทําการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดหาเงินทุนจากประชาชนเว้นแต่การออกต๋ัวเงินและเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจํากัด  

(Private  Placement : PP)  และการออกหุ้นกู้  โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(๒) ลดทุน  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
(๓) ย้ายที่ตั้งสํานักงานใหญ่หรือย้ายหรือปิดสํานักงานสาขาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร 

แห่งประเทศไทย 
(๔) โอนหนี้ที่เกิดจากสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับไปเป็นหนี้ 

ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภคก่อน  หนี้อันเกิดจาก
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับที่ยังมิได้โอนไปเป็นหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด
จะเอาดอกเบี้ยนั้นทบเข้ากับต้นเงินแล้วคิดดอกเบ้ียในจํานวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นไม่ได้ 

(๕) หยุดหรือระงับการดําเนินกิจการเก่ียวกับธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การกํากับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

ในการขออนุญาตตามความในข้อ  ๘  (๒)  หรือข้อ  ๘  (๕)  ของวรรคหน่ึงให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
ย่ืนหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย  และให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีโดยไม่ชกัช้า 

ข้อ ๙ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์  ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ
รายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับและรวมถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของผู้ใช้บริการสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ 
(๒) ดอกเบ้ีย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียมใด ๆ  เก่ียวกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

ภายใต้การกํากับ   
อย่างไรก็ดี  ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง  และพอสมควรแก่เหตุจาก

ผู้บริโภคได้  นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในวรรคหน่ึงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด 
(๓) การตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

ภายใต้การกํากับ 
(๔) การเรียกให้ชําระหนี้และการติดตามทวงถามให้ชําระหนี้ 
(๕) การจําหน่ายและโอนหน้ี 
(๖) การปฏิบัติและจัดการเกี่ยวกับข้อมูลผู้บริโภค   
(๗) การปฏิบัติเม่ือมีข้อร้องเรียน 
(๘) การจัดทําบัญชีและรายงาน   
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(๙) การกําหนดนโยบาย  แผนงาน  และการประชาสัมพันธ์ 
(๑๐) เร่ืองอื่น ๆ  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าจําเป็นในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ

สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ 
ข้อ ๑๐ กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือพนักงานผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่มี

คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๒) เคยได้รับโทษจําคุก  โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทจุริต 
(๓) เคยเป็นกรรมการ  ผู้จัดการ  หรือพนักงานผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ 

ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนการอนุญาตตามข้อ  ๑๑ 
(๔) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด  ทั้งนี้  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๑ เม่ือปรากฏว่า 
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการดําเนินงานประการใดประการหนึ่ง 
(๒) ฐานะการเงินหรือการดําเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย 

แก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้น
แก้ไขการที่ฝ่าฝืนละเลยหรือแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการดําเนินงานให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
และให้รายงานให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการและผลการดําเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า  แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินกว่าสามสิบวันนับแต่วันสั่งการหรือทราบผลการดําเนินการ 

หากผู้ประกอบธุรกิจมิได้ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจ 
ระงับการดําเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนด  เพื่อดําเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง  ในการนี้รัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขใด ๆ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติด้วยก็ได้ 

หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนไม่ดําเนินการตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามความในวรรคสอง  
รัฐมนตรีอาจมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้
การกํากับของผู้ประกอบธุรกิจนั้น  และให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ขอ้ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีความประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อ 
การประกอบอาชีพภายใต้การกํากับหรือหยุดประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้ 
การกํากับเป็นการชั่วคราว  ให้แจ้งรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ 

  เม่ือได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึงธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีโดยไม่ชกัช้าแต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาและอาจมีคําสั่งว่า 
จะควรอนุญาตให้เลิกหรือหยุดประกอบธุรกิจได้เม่ือใด  ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการอย่างใด   
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ข้อ ๑๓ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  
มกราคม  ๒๕๑๕  และประกาศฉบับนี้  รวมทั้งตรวจสอบการดําเนินงานของกิจการตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศฉบับนี้  และการดําเนินคดีสําหรับความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  
๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕   

ข้อ ๑๔ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ  กรรมการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้สอบบัญชีของ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมาให้ถ้อยคําหรือแสดงสมุดบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่น  อันเก่ียวกับกิจการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจนั้น  ตามความประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ข้อ ๑๕ เพื่อให้การกํากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
แจ้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดตามข้อ  ๙  ต่อรัฐมนตรี  และให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจส่งสําเนารายงานตามที่รายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทยแก่กระทรวงการคลัง   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
สมหมาย  ภาษี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 


