
































 

 

ค ำถำม-ค ำตอบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 

ส ำหรับสถำบันกำรเงิน ลงวันที่ 17 กรกฎำคม 2560 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

1 การให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาเพ่ือไปใช้ใน
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ จะถือว่าเป็น
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับหรือไม่ 

การให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ถือเป็น
สินเชื่อสว่นบุคคลภายใต้การก ากับ เนื่องจากถือว่า
เป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุน 

2 การให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาเพ่ือการศึกษาของ
บุตร หรือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ใน
การศึกษา ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับหรือไม่ 

การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แกบุ่ตรหรือซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการศึกษา ไม่เป็น
สินเชื่อสว่นบุคคลภายใต้การก ากับ เนื่องจากถือว่า 
เป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ทั้งนี้ 
สถาบันการเงินจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์
ได้ว่าเป็นการให้สินเชื่อเพ่ือการศึกษาอย่างแท้จริง 

3 หากมีการให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาโดยไม่มี
วัตถุประสงค์ แต่มีหนังสือค้ าประกัน หรือ 
stand by L/C หรือบุคคลค้ าประกัน ต้องอยู่
ในการก ากับของประกาศนี้หรือไม่ 

การให้สินเชื่อโดยมีหนังสือค้ าประกัน หรือ 
standby L/C หรือบุคคลค้ าประกัน ไม่ถือเป็น
การให้สินเชื่อที่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็น
หลักประกันตามประกาศฉบับนี้ 

4 หากสถาบันการเงินให้สินเชื่อโดยมีรถยนต์ที่มี
การจ าน าทะเบียน หรือมีการโอนลอยทะเบียน
รถยนต์ไว้แล้ว จะถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับหรือไม่ 

การให้สินเชื่อโดยมีรถยนต์ที่มีการจ าน าทะเบียน 
หรือมีการโอนลอยทะเบียนรถยนต์ไว้แล้วนั้น 
ไมถ่ือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
เนื่องจากถือเป็นสินเชื่อที่มีทรัพย์หรือทรัพย์สิน
เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องสามารถ
โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ดังกล่าวได้ และสามารถ
ด าเนินการยึดรถได ้เมื่อลูกหนี้มีการผิดนัดช าระหนี้ 

5 หากสถาบันการเงินใหส้ินเชื่อโดยมีสิทธิการเช่า
ที่มีการจดจ านองเป็นหลักประกัน จะถือเป็น
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับหรือไม่ 

การให้สินเชื่อโดยมีสิทธิการเช่าที่มีการจดจ านอง
เป็นหลักประกัน ไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ เนื่องจากสิทธิการเช่าที่ได้มี
การจดจ านองแล้วถือเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สิน 
ที่เป็นหลักประกัน 

6 บริษัทที่ขายสินค้าเงินผ่อนแก่ผู้บริโภคเป็น
การค้าปกต ิจะต้องอยู่ภายใต้การก ากับหรือไม ่

บริษัทที่ขายสินค้าของตนเองเป็นทางการค้าปกติ
และก าหนดให้ผู้บริโภคที่ซื้อของหรือสินค้าของ
บริษัทในลักษณะผ่อนช าระเป็นงวด ๆ จะไม่อยู่
ภายใต้การก ากับ 

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องกำรขอสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
7 ผู้ขอสินเชื่อต้องมีรายได้อย่างนอ้ยเท่าไรถึงจะ

กู้ได้ 
ประกาศ ธปท. ไม่ได้ก าหนดรายได้ขั้นต่ าของ 
ผู้ขอสินเชื่อ แต่ก าหนดให้สถาบันการเงินต้อง
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พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขอสินเชื่อมีฐานะทาง
การเงินเพียงพอส าหรับการช าระหนี้ได้ 

8 ในกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อใหม่ 
สำมำรถใช้ส ำเนำบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับอ่ืนที่ผู้ย่ืนขอสินเชื่อใหม่นั้น
มีอยู่ได้หรือไม่ เช่น ส ำเนำบัญชีสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับทีส่ถำบันกำรเงิน
หรือผู้ประกอบธุรกิจรำยอ่ืนออกให ้เนื่องจำก
ถือว่ำได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสถำบันกำรเงิน
หรือผู้ประกอบธุรกิจรำยอ่ืนแล้ว 

สถำบันกำรเงินไม่สำมำรถใช้ส ำเนำบัญชี
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับทีผู้่ยื่นขอ
สินเชื่อใหม่นั้นมีอยู่ได้ เนื่องจำกส ำเนำบัญชี
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับดังกล่ำว
ไม่ได้ถือเป็นหลักฐำนที่น่ำเชื่อถือเกี่ยวกับ
แหล่งท่ีมำของรำยได้ของผู้ขอสินเชื่อรำยนั้น 
อีกทั้ง สถำบันกำรเงินไม่ได้รับทรำบถึง
แหล่งที่มำของรำยได้ที่จะน ำมำช ำระสินเชื่อ 
ซึ่งจะท ำให้ไม่สำมำรถวิเครำะห์ควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อใหม่ได้อย่ำง
เพียงพอและเหมำะสม 

9 สถำบันกำรเงินสำมำรถอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับใหแ้ก่บุคคลธรรมดำ
ที่เป็นเจ้ำของกิจกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบบรษิัท ห้ำงหุ้นส่วน 
หรือร้ำนค้ำ ซึ่งบุคคลธรรมดำที่เป็นเจ้ำของ 
มีอ ำนำจในกำรควบคุมกิจกำร โดยพิจำรณำ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนจำกรำยได้ของ
กิจกำรได้หรือไม่ 

กำรพิจำรณำกำรให้สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับให้แก่บุคคลธรรมดำที่เป็นเจ้ำของ
และมีอ ำนำจในกำรควบคุมกิจกำร SMEs 
ดังกล่ำวนั้น สถำบันกำรเงินสำมำรถพิจำรณำ
แหล่งที่มำของรำยได้ของผู้ขอสินเชื่อจำก 
(1) งบกำรเงินของกิจกำรย้อนหลังเป็นระยะเวลำ

ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน ซึ่งงบกำรเงินดังกล่ำว
ต้องแสดงให้เห็นว่ำผู้ขอสินเชื่อมีฐำนะ
ทำงกำรเงินเพียงพอส ำหรับกำรช ำระหนี้
ได้ตำมคุณสมบัติข้อ 5.2.1 

(2) กระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝำก
ของกิจกำรย้อนหลังเป็นระยะเวลำ 
ไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน  

ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและ 
กำรก ำหนดวงเงินสินเชื่อนั้น สถำบันกำรเงิน
ต้องมีวิธีกำรค ำนวณรำยได้ของผู้ขอสินเชื่อจำก 
งบกำรเงินของกิจกำร หรือกระแสเงินสดหมุนเวียน
เข้ำบัญชีเงินฝำกของกิจกำร ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
และเหมำะสม เช่น 
(1) พิจำรณำก ำไรสุทธิหลังภำษีในงบกำรเงิน

ของกิจกำร เฉพำะในส่วนของควำมเป็น
เจ้ำของกิจกำรของผู้ขอสินเชื่อ และเฉลี่ย
เป็นรำยได้ต่อเดือน 
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(2) พิจำรณำกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้ำ

บัญชีเงินฝำกของกิจกำร โดยค ำนึงถึง
ปัจจัยท่ีกระทบต่อกระแสเงินสดดังกล่ำว 
(เช่น ก ำไรของกิจกำรแต่ละประเภทธรุกิจ) 
และสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของกิจกำร 

นอกจำกนี้ สถำบันกำรเงินต้องพิสูจน์ได้ว่ำ 
รำยได้ของกิจกำรดังกล่ำวมีควำมเชื่อมโยงหรือ
เป็นรำยได้ของผู้ขอสินเชื่อได้อย่ำงชัดเจน และ
ต้องมีเอกสำรหลักฐำนประกอบเพิ่มเติมที่สำมำรถ
แสดงได้ว่ำ กิจกำรดังกล่ำวมีกำรด ำเนินธุรกิจจริง 
เช่น มีบัญชีเงินฝำกของกิจกำรที่มีกระแสเงินสด
หมุนเวียน ซึ่งสถำบันกำรเงินต้องพึงระวังไม่ให้
ผู้ขอสินเชื่อก่อหนี้เกินควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี้ด้วย 
ทั้งนี้ สถำบันกำรเงินต้องก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับ
กำรอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
ในกรณีนี้เป็นลำยลักษณ์อักษรและสอดคล้อง
กับแนวทำงที่ ธปท. ก ำหนด 

กำรก ำหนดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
10 กำรก ำหนดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้

กำรก ำกับให้แก่ผู้ขอสินเชื่อแต่ละรำยตำม
ข้อ 5.2.2 (1) ให้พิจำรณำวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่ผู้ขอสินเชื่อ
ได้รับจำกสถำบันกำรเงินทุกแห่งรวมกัน
หรือเฉพำะวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับทีผู่้ขอสินเชื่อมีกับสถำบันกำรเงิน
แต่ละแห่ง 

วงเงินรวมของผู้ขอสินเชื่อให้พิจำรณำวงเงินรวม
ทุกประเภทที่ผู้ขอสินเชื่อมีกับสถำบันกำรเงิน
แต่ละแห่ง เช่น สถำบันกำรเงิน ก. ให้สินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับแก่ผู้ขอสินเชื่อ 
รำยหนึ่งจ ำนวน 2 ประเภท วงเงินรวมทั้ง 2 ประเภท
ของผู้ขอสินเชื่อรำยดังกล่ำวกับสถำบันกำรเงิน ก. 
จะต้องไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดตำมข้อ 5.2.2 (1) 
อย่ำงไรก็ตำม ผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับที่มีรำยได้เฉลี่ยน้อยกว่ำ 30,000 บำท 
จะได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำร
ก ำกับจำกสถำบันกำรเงินและผู้ประกอบธุรกิจ
รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง 

11 ประกำศ ธปท. ข้อ 5.2.2 (1) ได้ก ำหนดว่ำ 
“ส ำหรับผู้บริโภคที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับก่อนวันที่ประกำศ
ฉบับนี้มีผลบังคับใช้” ค ำว่ำผู้บริโภคที่มีหรือ
เคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
หมำยถึง ผู้บริโภคที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อ

 ผู้บริโภคที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
หมำยถึง ผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับก่อนวันที่ 1 ก.ย. 60 กับสถำบันกำรเงิน
แห่งใดแห่งหนึ่ง และ ยังไม่ได้ยกเลิกวงเงิน
ดังกล่ำวจนถึงวันที่สถำบันกำรเงินแห่งนั้น
พิจำรณำอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม 
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ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับกับสถำบันกำรเงินใด
หรือผู้ประกอบธุรกิจใดก็ได้ใช่หรือไม่ 
 
 

 ผู้บริโภคที่เคยมีสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ 
กำรก ำกับ หมำยถึง ผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อส่วน
บุคคลภำยใต้กำรก ำกับก่อนวันที่ 1 ก.ย. 60 
กับสถำบันกำรเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง และได้ 
มีกำรยกเลิกวงเงินดังกล่ำวก่อนที่สถำบัน
กำรเงินแห่งนั้นพิจำรณำอนมัุติวงเงินใหม่ 

ในทั้ง 2 กรณีข้ำงต้น สถำบันกำรเงินแห่งนั้น 
สำมำรถคงวงเงินเดิมหรือพิจำรณำให้วงเงินใหม่ได้ 
โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้ำเฉลี่ยต่อ
เดือนในบัญชีเงินฝำก 
ตัวอย่ำงเช่น ในกรณีที่นำย ก. มีหรือเคยมีวงเงิน
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับกับสถำบัน
กำรเงิน A ก่อนวันที่ 1 ก.ย. 60 และประสงค์ ที่จะ
ขอเพิ่มวงเงินดังกล่ำวหรือขอวงเงินใหม่กับ
สถำบันกำรเงิน A จะถือว่ำนำย ก. เป็นผู้ที่มี
หรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ
ก่อนวันทีป่ระกำศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ของ
สถำบันกำรเงิน A ดังนั้น สถำบันกำรเงิน A 
สำมำรถให้วงเงินใหม่แก่นำย ก. ได้โดยรวมแล้ว
ไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแส
เงินสดหมุนเวียนเข้ำเฉลี่ยต่อเดือนในบัญชีเงินฝำก  
อย่ำงไรก็ดี หำกนำย ก. ประสงค์ที่จะขอมีวงเงิน
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับกับสถำบัน
กำรเงิน B ซึ่งตนเองไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อส่วน
บุคคลภำยใต้กำรก ำกับกับสถำบันกำรเงิน B  

มำก่อน จะไม่ถือว่ำนำย ก. เป็นผู้ที่มีหรือเคยมี
วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับก่อน
วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลบังคับของสถำบันกำรเงิน B  

ซึ่งสถำบันกำรเงิน B จะสำมำรถให้วงเงินแก่
นำย ก. ได้ตำมที่ประกำศก ำหนดในข้อ 5.2.2 (1) 

12 กำรพิสูจน์วงเงินของผู้ขอสินเชื่อโดยกำรให้
ผู้ขอสินเชื่อชี้แจงรำยละเอียดวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่ได้รับ และ 
ที่อยู่ระหว่ำงยื่นขอกับสถำบันกำรเงินหรือ
ผู้ประกอบธุรกิจรำยอ่ืนนั้น สถำบันกำรเงิน
สำมำรถพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร

สถำบันกำรเงินสำมำรถก ำหนดให้มีกระบวนกำร
ภำยในเพื่อใหผู้้ขอสินเชื่อแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับ
วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่ได้รับ
และที่อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอตำมข้อ 5.2.2 (1.1) ได้
ตำมดุลยพินิจของสถำบันกำรเงิน ทั้งนี้ กระบวนกำร
ดังกล่ำวต้องครอบคลุมถึงกำรแจ้งใหผู้้ขอสินเชื่อ
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ท ำงำนภำยใน เช่น ก ำหนดเป็นเอกสำรให้
ผู้ขอสินเชื่อชี้แจงแยกต่ำงหำกจำกใบสมัคร
หรือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัครได้หรือไม่ 

รับทรำบเกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำรแจ้งข้อมูล
ดังกล่ำวตำมที่ประกำศก ำหนดด้วย 

กำรขอวงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉิน 
13 กำรให้วงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉินสำมำรถ

ท ำผ่ำนระบบอัตโนมัติ ได้หรือไม่ 
 

ผู้บริโภคสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ผ่ำนระบบ
อัตโนมัติได้ อย่ำงไรก็ดี กำรพิจำรณำอนุมัติ
วงเงินชั่วครำวฉุกเฉินนั้นจะต้องสอดคล้องกับ
นโยบำยกำรพิจำรณำให้วงเงินชั่วครำวกรณี
ฉุกเฉินที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพที่ 
สถำบันกำรเงินได้ก ำหนดไว้เปน็ลำยลักษณ์อักษร 
โดยต้องมีกำรระบุถึงอ ำนำจและหน้ำที่ของ
ผู้รับผิดชอบในกำรอนุมัติวงเงินชั่วครำวกรณี
ฉุกเฉินดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจน 

14 กำรพิจำรณำให้วงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉิน
ที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพ หมำยควำม
รวมถึงเหตุกำรณ์ใดบ้ำง 
 

ประกำศ ธปท. ไม่ได้ก ำหนดลักษณะเหตุกำรณ์ไว้
เป็นกำรเฉพำะ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์ดังกลำ่ว
ควรเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงฉุกเฉิน และ
ผู้บริโภคมีควำมจ ำเป็นต้องกำรใช้เงินเพรำะ
เป็นสิ่งท่ีส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพ 
เช่น กำรจ่ำยช ำระค่ำรักษำพยำบำลฉุกเฉิน 
กำรจ่ำยช ำระ ค่ำซ่อมแซมบ้ำนอันเนื่องมำจำก
เหตุภัยพิบัติ ทั้งนี้ สถำบันกำรเงินต้องก ำหนด
นโยบำยกำรให้วงเงินชั่วครำวกรณีดังกล่ำวไว้
เป็นลำยลักษณ์อักษร  

15 สถำบันกำรเงินสำมำรถพิจำรณำให้วงเงิน
ชั่วครำวกรณีฉุกเฉินที่มีควำมจ ำเป็นต่อ 
กำรด ำรงชีพแก่ผู้บริโภคเกิน 5 เท่ำของรำยได้ 
ได้หรือไม่ 

สถำบันกำรเงินอำจพิจำรณำเพิ่มวงเงินชั่วครำว
ในกรณีฉุกเฉินได้ โดยพิจำรณำตำมควำมจ ำเป็น
และเหมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้
ของผู้บริโภค อย่ำงไรก็ดี เม่ือรวมกับวงเงินที่
ผู้บริโภคมีอยู่แล้วกับสถำบันกำรเงินแห่งนั้น 
ต้องไม่เกิน 5 เท่ำของรำยได้หรือกระแสเงินสด
หมุนเวียนเข้ำในบัญชีเงินฝำกเฉลี่ยต่อเดือน 

กำรคุ้มครองผู้บริโภค 
16 สถำบันกำรเงินสำมำรถอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล

ภำยใต้กำรก ำกับหรือส่งบัตรกดเงินสดไปให้ 
ผู้ขอสินเชื่อก่อน แล้วจึงให้ผู้ขอสินเชื่อ 
รำยดังกล่ำวกรอกใบสมัครกลับมำ  
(pre-approve) ได้หรือไม่ 

สถำบันกำรเงินไม่สำมำรถด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ 
เนื่องจำกถือว่ำเป็นกำรให้สินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับโดยมิได้รับกำรร้องขอจำก 
ผู้ขอสินเชื่อก่อน อีกทั้ง สถำบันกำรเงินยังไม่มี
หลักฐำนที่แน่ชัดเกี่ยวกับแหล่งที่มำของรำยได้
ซึ่งจะใช้ในกำรพิจำรณำก ำหนดวงเงินของ 
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ผู้ขอสินเชื่อ และอำจเป็นกำรส่งเสริมให้ 
ผู้ขอสินเชื่อมีวงเงินสินเชื่อเกินกว่ำควำมจ ำเป็น
และอำจก่อให้เกิดปัญหำหนี้สินล้นพ้นตัวได้ 

17 หากผู้บริโภคต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้
บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับ หรือ
สถาบันการเงินไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
ผู้บริโภคจะต้องท าอย่างไร 

 ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่สถาบันการเงิน
โดยตรง โดยสถาบันการเงินจะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้า รวมทั้งชี้แจง
ขั้นตอนต่อไปให้ผู้บริโภคทราบภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งร้องเรียน รวมทั้งให้
ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จ 
และแจ้งให้ผู้บริโภคนั้นทราบโดยเร็ว 

 กรณีที่ผู้บริโภคร้องเรียนกับสถำบันกำรเงิน
แล้วไม่ได้รับกำรติดต่อกลับหรือไม่ได้รับ 
กำรปฏิบัติที่เหมำะสม ผู้บริโภคสำมำรถ 
ขอค ำปรึกษำหรือร้องเรียนศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริกำรทำงกำรเงิน โทรศัพท์หมำยเลข 
1213 หรือผ่ำนช่องทำงอ่ืน ๆ  ตำมที่ปรำกฏใน 
https://www.1213.or.th    

18 ในกำรจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่ไม่ประสงค์ 
ที่จะรับกำรติดต่อจำกสถำบันกำรเงิน  
(Do not call หรือ Do not contact) นั้น 
สถำบันกำรเงินสำมำรถจัดเก็บผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น ใช้วิธีกำรก ำหนด
รหัสในบัญชีของผู้บริโภคแตล่ะรำยที่อยู่ใน
ระบบคอมพิวเตอร์ของสถำบันกำรเงิน 
โดยรหัสดังกล่ำวจะหมำยถึง ผู้บริโภคที่ไม่
ประสงค์จะรับกำรติดต่อจำกสถำบันกำรเงิน
ได้หรือไม่ 

สถำบันกำรเงินสำมำรถจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำร
ต่ำง ๆ ตำมที่สถำบันกำรเงินก ำหนด แต่วิธีกำร
ดังกล่ำวต้องสำมำรถท ำให้สถำบันกำรเงิน
ระบุได้ว่ำ ผู้บริโภครำยใดที่ไม่ประสงค์ที่จะรับ
กำรติดต่อจำกสถำบันกำรเงิน และสถำบันกำรเงิน
ต้องจัดให้มีกระบวนกำรที่ท ำให้แน่ใจว่ำ มีกำร
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมประสงค์ของผู้บริโภคนั้น 

กำรจัดท ำบัญชีและกำรรำยงำน 
19 ในการรายงานสินเชื่อใหม่นั้น หากเป็นบัญชีเดิม

แต่มีการให้สินเชื่อเพิ่ม สถาบันการเงินต้อง
รายงานอย่างไร 

สถาบันการเงินต้องรายงานในช่องสินเชื่อใหม่
ภายใต้หวัข้อข้อมูลสินเชื่อใหม่ โดยสถาบันการเงิน
ไม่ต้องรายงานจ านวนบัญชีเนื่องจากเป็นบัญชีเก่า
ที่ได้เคยรายงานแล้ว 

20 หากผู้บริโภคมีการเปิดบัญชีในเดือนที่รายงาน
แต่ไม่มีการเบิกใช้เงิน สถาบันการเงินต้อง
รายงานอย่างไร 

สถำบันกำรเงินต้องรำยงำนในช่องจ ำนวนบัญชี
ภำยใต้ช่องข้อมูลสินเชื่อใหม่ โดยยังไม่ต้อง
รำยงำนยอดในช่องสินเชื่อใหม่ เนื่องจำกไม่มี
ยอดกำรใช้สินเชื่อในเดือนนั้น  
อย่างไรก็ดี หากในเดือนถัดมามียอดการใช้สินเชื่อ 

https://www.1213.or.th/
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ให้สถาบันการเงินรายงานเฉพาะยอดสินเชื่อที่
เบิกใช้ของเดือนที่รายงานข้อมูลในช่องสนิเชื่อใหม่ 
โดยไม่ต้องรายงานจ านวนบัญชีภายใต้ช่องข้อมูล
สินเชื่อใหม่ เนื่องจากถือว่าเป็นบัญชีเก่าใน
เดือนก่อนยังไม่มีการเบิกใช้เงิน 

21 กรณีสถาบันการเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับแก่ผู้บริโภคแบบ O/D หรือ
วงเงิน revolving ทีม่ีการเบิกใช้ และช าระคืน
ค่อนข้างถี่ใน 1 เดือน ซึ่งท าให้ไม่สามารถนับ
สินเชื่อใหม่ได้ จะให้รายงานจ านวนสินเชื่อใหม่
อย่างไร 

กรณีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับแบบ O/D 
หรือวงเงิน revolving ให้สถาบันการเงินรายงาน
จ านวนสินเชื่อใหม่ โดยอ้ำงอิงจำกยอดสินเชื่อ
เฉพำะส่วนทีเ่พิ่มขึ้น ณ สิ้นเดือนในเดือนที่รำยงำน
เม่ือเทียบกับยอดสินเชื่อคงค้ำง ณ สิ้นเดือน
ในเดือนก่อน 

ดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้จ่ำยไปจริงและพอสมควรแกเ่หต ุ
22 สถำบันกำรเงินสำมำรถปิดประกำศอัตรำดอกเบี้ย 

ค่ำปรับ ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ 
เป็นอัตรำสูงสุดอัตรำเดียว โดยไม่ประกำศ
จ ำแนกรำยละเอียดตำมประเภทของผลิตภัณฑ์
สินเชื่อหรือวงเงิน ได้หรือไม่ 
 

สถำบันกำรเงินต้องปิดประกำศหรือเผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์เป็นอัตรำรวมที่เป็นอัตรำต่ ำสุด
และสูงสุด ที่สถำบันกำรเงินคิดกับผู้บริโภค
กลุ่มต่ำงๆ ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ที่อำจมีรำยละเอียดดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียม
แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ สถำบันกำรเงินต้องระบุ
อัตรำและค่ำใช้จ่ำยที่จะเรียกเก็บให้ผู้บริโภค
ทรำบอย่ำงชัดเจนไว้ในสัญญำตำมประเภท
สินเชื่อหรือวงเงินที่ผู้บริโภคใช้บริกำร และต้อง
แจ้งเป็นหนังสือเม่ือมีกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ย
ที่คิดกับผู้บริโภครำยนั้น แม้ว่ำอัตรำที่ปรับขึ้น
จะยังไม่เกินอัตรำสูงสุดที่สถำบันกำรเงิน
ประกำศไว้ก็ตำม 

23 ค่าใช้จ่ายประเภทใดที่จะเข้าข่ายค่าใช้จ่าย
ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
 

ค่าใช้จ่ายที่จะเข้าข่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้
จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุนั้น ต้องเข้า
เงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้  
(1)  ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในรายการกลุ่มตามที่ ธปท. 

อนุญาต (ตามที่ปรากฏในตารางแนบท้าย
ประกาศ ธปท.) 

(2)  ต้องมีหลักฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นจ านวน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้บริโภคแต่ละราย 
(ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย) 

(3)  พอสมควรแก่เหตุ อาทิ ไม่น าเงินเดือนพนักงาน 
ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า มาคิดเป็นค่าใช้จ่ายกับผู้บริโภค 
หรือติดตามทวงถามหนี้โดยเลือกใช้วิธีที่มี
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
ค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร เช่น ให้พนักงาน 
นั่งเครื่องบินไปทวงหนี้  

24 ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
(ข้อ 2 - 4 ของของเอกสารแนบ 1 ) จะประกาศ
ค่าใช้จ่ายในรูป “ไม่เกิน x บาท/ครั้ง” หรือเป็น
ช่วงอัตราได้หรือไม่ 

สถาบันการเงินสามารถประกาศเป็นจ านวนเงิน
ต่อครั้งหรือเป็นช่วงอัตราได้ แต่จ านวนเงิน  
ที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากผู้บริโภคต้อง
เป็นไปตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
แก่ผู้บริโภคเฉพาะราย 

25 ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินที่ผู้บรโิภคเป็นผู้จ่าย
ให้แก่จุดช าระเงินต่าง ๆ (เช่น ร้าน 7-11 
เคาน์เตอร์ธนาคารอ่ืน ๆ)  ต้องประกาศไว้ใน
ข้อ 3.1 ของเอกสารแนบ 1 ด้วยหรือไม่   

สถาบันการเงินต้องประกาศค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย 
เนื่องจากเป็นกรณีท่ีสถาบันการเงินได้ไปตกลงกับ 
ผู้ให้บริการรับช าระเงินเพ่ือให้บริการรับช าระเงิน
แก่ผู้บริโภคแทนสถาบันการเงิน จึงเกิดเป็น
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่สถาบันการเงินต้องจ่ายให้
ผู้ให้บริการรับช าระเงินนั้น แต่สถาบันการเงินได้
ผลักภาระค่าใช้จ่ายนั้นให้ผู้บริโภคช าระเงินแทน 

26 ค่าขอตรวจสอบรายการ (ข้อ 4.6 ของ
เอกสารแนบ 1) จะเรียกเก็บในกรณีใดได้บ้าง 

สถาบันการเงินสามารถเรียกเก็บค่าขอตรวจสอบ
รายการได้หำกเป็นกำรขอตรวจสอบรำยกำรที่
นอกเหนือจำกกำรจัดท ำ statement ตำมปกติ
และปรำกฏว่ำรำยกำรที่ผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบนั้น 
สถำบันกำรเงินได้มีกำรแจ้งผู้บริโภคถูกต้องอยู่แล้ว 
เช่น กรณีท่ีผู้บริโภคขอให้สถาบันการเงินตรวจสอบ
รายการที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรในการเบิกถอน
เงินกู้ประเภท revolving credit หรือกรณีอ่ืน ๆ  
เพิ่มเติมจำกกำรจัดท ำ statement ปกติ และเป็น
รำยกำรที่สถำบนักำรเงินไดแ้จง้ผู้บริโภคถูกต้อง
อยู่แล้ว 

27 สถาบันการเงินจะน าดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่าย
ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ  
มารวมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระเพ่ือคิดดอกเบี้ย
และค่าปรับเพ่ิมอีกได้หรือไม่ 

สถาบันการเงินไม่สามารถน าดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ ฯลฯ มารวมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ
เพ่ือคิดดอกเบี้ยและค่าปรับเพ่ิมอีก แม้ว่าจะ
ค้างช าระครบ 1 ปีแล้วก็ตาม  เว้นแต่โอนไป
เป็นหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดแล้ว จึงจะน า
ดอกเบี้ยทบเข้ากับเงินต้นแล้วคิดดอกเบี้ย 
ในจ านวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นได้ 

28 นอกเหนือจากการเปิดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยค่าบริการต่าง ๆ และ
เบี้ยปรับตามตารางที่ ธปท. ก าหนดแล้ว 
สถาบันการเงินจะปิดประกาศรายละเอียด

สถาบันการเงินอาจท าควบคู่กันได้ อาทิ 
 เปิดเผยอัตราดอกเบี้ยในรูป % ต่อเดือน 

หรือในรูป flat rate แต่ต้องเปิดเผยในรูป
effective rate ซึ่งต้องไม่เกิน 28% ต่อปี 
ไว้ด้วย 
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ดังกล่าวในรปูแบบอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจน
ด้วยได้หรือไม่ 

 จ าแนกรายละเอียดของดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมประเภทใด ๆ 
เป็นแต่ละรายการ เพ่ือชี้แจงให้ผู้บริโภคทราบ
รายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น   

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกันและค านวณเป็นอัตราที่
แท้จริงต่อปีแล้วต้องไม่เกิน 28% และสถาบันการเงิน
ต้องเป็นผู้ชี้แจงวิธีการคิดอัตราดังกล่าวเทียบกลับ
เป็น effective rate ให้ผู้บริโภคเข้าใจด้วย 

29 ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ   และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง
และพอสมควรแก่เหตุ ที่สถาบันการเงินต้องแจ้ง
ให้ผู้บริโภคหรือผูป้ระสงค์จะขอสนิเชื่อทราบเพ่ือใช้
ในการตัดสินใจนั้น หากแจ้งเป็นอัตราดอกเบี้ย
เป็น 1% ต่อเดือนถือว่าเพียงพอหรือไม่ 

สถาบันการเงินไม่สามารถเปิดเผยเพียงว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเป็น 1% ต่อเดือนได้ โดยสถาบนัการเงิน
ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้ผู้บริโภคทราบอย่างน้อย 
ดังนี้ 
 สถาบันการเงินต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ  
ตามตารางท่ี ธปท. ก าหนด ซึ่งรวมถึงอัตรา 
ที่แท้จริงต่อปี (effective rate) สูงสุดที่
สถาบันการเงินอาจเรียกจากผู้บริโภคได้  

 สถาบันการเงินต้องชี้แจงให้ผู้บริโภคเข้าใจ 
ได้ว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อเดือนที่ 
สถาบันการเงินก าหนดนั้น เมื่อค านวณเป็น
อัตราที่แท้จริงต่อปี (effective rate) แล้ว
เป็นอัตราเท่าใด เพ่ือให้เทียบเคยีงได้ว่าไม่เกิน
อัตราที่ ธปท. ก าหนด และเพ่ือประโยชน์ 
ในการเปรยีบเทียบกับสถาบันการเงินอ่ืนต่อไป 

30 ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
10 วันก่อนถึงวันก าหนดช าระหรือบัญชีนั้น
กรณทีีม่ีการคิดดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในหนี้
ค้างช าระ สถาบันการเงินจะแสดงรายละเอียด
การค านวณดอกเบี้ยและค่าใช้จา่ยในใบแจง้หนี้
เป็นกรณีตัวอย่างเหมือนกันส าหรับผู้บริโภค
ทุกรายได้หรือไม่  

สถาบันการเงินอาจแสดงเป็นตัวอย่างการค านวณ
ในใบแจ้งหนี้ได้ โดยยกตัวอย่างกรณีค่าใช้จ่าย
ประเภทที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ได้ง่าย 

31 ในกรณีที่สถาบันการเงินด าเนินการติดตาม
ทวงถามหนี้เองหรือว่าจ้างบริษัทภายนอก
ด าเนินการแทน (outsourcing) สถาบันการเงิน 
ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมติดตามทวงถามหนี้
อย่างไร เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 
เช่น มีกำรติดตำมทวงถำมหนี้ผ่ำนทำง

สถาบันการเงินที่ด าเนินการติดตามทวงถามหนี้
ด้วยตนเองหรือว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินการ
ติดตามทวงถามหนี้แทน (outsourcing)  
จะสามารถเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้จาก
ผู้บริโภคได้ต่อเมื่อมีการติดตามทวงถามหนี้จริง 
และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ ผู้บริโภคได้รับทรำบ
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โทรศัพท์หรือส่งจดหมำยจริง สถำบันกำรเงิน
สำมำรถเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมติดตำม
ทวงถำมหนี้จำกผู้บริโภคไดห้รือไม่ 

ถึงกำรติดตำมทวงถำมหนี้แล้วเท่ำนั้น ไม่ว่ำ
จะใช้วิธีกำรใด โดยต้องเรียกเก็บในอัตรา 
ที่พอสมควรแก่เหตุและเหมาะสมกับต้นทุน 
ที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการทั่วไปที่เกิดขึ้นเป็นประจ าอยู่แล้ว 
เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ เงินเดือนพนักงาน ดังนั้น 
สถาบันการเงินจึงไม่ควรผลักภาระค่าใช้จ่ายทั่วไป
ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ 
(outsourcing) ไปยังผู้บริโภค 

 


