


























































































ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  กิจการทีต่้องขออนุญาตตามขอ้  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวตัิ  ฉบับที ่ ๕๘ 

(เรื่อง  สนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้การก ากับ)  (ฉบบัที่  ๓) 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๕  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๑๔  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕  ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือผาสุกแห่งสาธารณชน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศก าหนดให้การให้สินเชื่อ  
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับอันเป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการธนาคาร  ซึ่งมีลักษณะตามที่ระบุไว้ 
ในประกาศนี้  เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกค านิยามของค าว่า  “สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ”  ในข้อ  ๑   
ของประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบั)  ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิ
โดยประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

““สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ”  หมายความว่า  สินเชื่อส่วนบุคคลเฉพาะที่ไม่มีทรัพย์
หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน  และเพื่อประโยชน์แห่งประกาศฉบับนี้  ให้รวมถึงสินเชื่อ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งในสินค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจ 
มิได้จ าหน่ายเป็นทางการค้าปกติ   ยกเว้นในสินค้าประเภทรถ  เครื่องจักร  และทรัพย์อื่นใด 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

(๒) สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 
ทั้งนี้  ไม่รวมถึง  สินเชื่อเพ่ือการศึกษา  สินเชื่อเพ่ือการเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  

สินเชื่อเพ่ือรักษาพยาบาล  สินเชื่อเพ่ือสวัสดิการพนักงาน  และสินเชื่อตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนด” 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมค านิยามดังต่อไปนี้  ระหว่างค านิยามของค าว่า  “สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การก ากับ”  และ  “ผู้บริโภค”  ในข้อ  ๑  ของประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนญุาต
ตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัตฉิบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)  ลงวันที่  
๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘   

““สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน”  หมายความว่า  การให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในรถ  โดยผู้ประกอบธุรกิจมีการรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  หรือจัดให้มีสัญญา  เอกสาร   
หรือหลักฐานอื่นใดเพื่อให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถโอนทะเบยีนรถไว้ล่วงหน้า  เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้  
หรือจัดให้มีสัญญา  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นใด  เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถน ารถที่เป็นกรรมสิทธิ์

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๒



ของลูกหนี้ไปขายหรือด าเนินการอื่นใดเพื่อการช าระหนี้นั้น  ทั้งนี้  ลูกหนี้ยังคงสามารถครอบครองรถและ
ใช้ประโยชน์ในฐานะเจ้าของรถได้ตามปกติ   

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

กับผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้สินเชื่อสวัสดิการกับพนักงานของตน  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัด 
มีการก าหนดนโยบายสินเชื่อสวสัดิการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ  
หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของหน่วยงานต้นสังกัดนั้น” 

ข้อ ๓ ให้เพ่ิมค านิยามดังต่อไปนี้  ต่อท้ายค านิยามของค าว่า  “สถาบันการเงิน”  ในข้อ  ๑  
ของประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่   ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

““ผู้มีอ านาจในการจัดการ”  หมายความว่า   
(๑) ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ  หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่ง

เทียบเท่าที่เรียกชื่ออื่น   
(๒) บุคคลซึ่งผู้ประกอบธรุกิจท าสัญญาให้มีอ านาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือ 
(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรอืครอบง าผู้จัดการหรือกรรมการหรือการจัดการ

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

บริษัทเดียวหรือหลายบริษัท  หรือ 
(๒) กลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจ  แต่มีผู้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลูก  

โดยจะมีบริษัทลูกเพียงบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทเป็นบริษัทร่วมก็ได้ 
“บริษัทแม่”  หมายความว่า  บริษัทที่มีอ านาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่น  ไม่ว่าโดยทางตรง

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

กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในบริษัทหนึ่ง  หรือ 
(๔) มีอ านาจการควบคุมกิจการในลักษณะอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ประกาศก าหนด 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๒



การมีหุ้นในบริษัทหนึ่งตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม  ให้สันนิษฐานไว้กอ่นว่ามีอ านาจควบคุมกิจการ  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีอ านาจควบคุมกิจการ 

“บริษัทลูก”  หมายความว่า 
(๑) บริษัททีม่ีบริษัทอื่นเป็นบริษัทแม่  หรือ 
(๒) บริษัทลูกของบริษัทตาม  (๑)  ต่อไปทุกทอด 
“บริษัทร่วม”  หมายความว่า  บริษัทลูกที่มีบริษัทแม่ร่วมกัน 
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สมรส 
(๒) เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(๓) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีอ านาจในการจัดการ 
(๔) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีอ านาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(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 

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  หมายความว่า  บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจ 
เกินร้อยละห้าของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  และให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒  ของประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัตฉิบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)  ลงวันที่  
๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๒  ให้การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) สถาบันการเงิน 
(๒) ผู้ประกอบการที่ให้สินเชื่อที่มีลักษณะเดียวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ   

แก่ผู้บริโภคเพ่ือช าระค่าสินค้า  ค่าบริการ  หรือค่าอื่นใด  อันเป็นธุรกิจของตนเองหรือกลุ่มธุรกิจ 
ของตนเอง 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๒



ในกรณีที่จ านวนผู้บริโภคหรือปริมาณสินเชื่อหรือขอบเขตการใช้สินเชื่อที่ออกตามวรรคสอง  
อาจมีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดให้สินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต ้
การก ากับที่ต้องขออนุญาตตามประกาศฉบับนี้ก็ได้   และให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อตามที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยประกาศก าหนดด าเนินการยื่นขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การก ากับตามประกาศฉบับนี้   ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนด  เมื่อได้ยื่นค าขอแล้ว  ให้บุคคลดังกล่าวประกอบธุรกิจตอ่ไปไดใ้นระหวา่งที่มีการพิจารณา
ค าขอรับใบอนุญาต” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  ของประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัตฉิบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)  ลงวันที่  
๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนญุาตตาม
ข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่   ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)   
(ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์  ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับและรวมถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของผู้ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
(๒) การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ 
(๓) ดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียมใด ๆ  เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ   
 อย่างไรก็ดี  ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง  และพอสมควร 

แก่เหตุจากผู้บริโภคได้  นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในวรรคหนึ่งตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
(๔) การจัดการ  การเก็บรักษา  การเปิดเผยข้อมูล  หรือการกระท าใด ๆ  เกี่ยวกับข้อมูล

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  ทั้งนี้  ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้วย   
(๕) การตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกบัสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  รวมถงึ

ระบบการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
(๖) การบริหารจัดการดา้นการให้บรกิารแก่ผูบ้ริโภคอย่างเป็นธรรม  การเรียกให้ช าระหนี ้ และ

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

(๑๐) การก าหนดนโยบาย  แผนงาน  และการประชาสัมพันธ์ 
(๑๑) การใช้บริการจากบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ 
(๑๒) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดของผู้ประกอบธุรกิจ 
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(๑๓) เรื่องอื่น ๆ  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าจ าเป็นในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ” 

ข้อ ๖ ให้ เ พ่ิมเติมความดังต่อไปนี้ เป็นข้อ   ๘/๑  และ  ข้อ  ๘/๒  ของประกาศ
กระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  ๕๘  
(เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)  ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘   

“ข้อ  ๘/๑  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจ
ประกาศก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การประกอบธุรกิจอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นด าเนินการได้ 
(๒) การท านิติกรรมหรือสัญญากับประชาชนหรือผู้บริโภค  ในการประกอบธุรกิจของ 

ผู้ประกอบธุรกิจตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  ไม่ว่าจะเป็นในเนื้อหาสาระ  วิธีการค านวณ
ผลประโยชน์  หรือแบบสัญญา 

(๓) ข้อที่ต้องปฏิบัติหากนิติกรรมหรือสัญญาที่ท าขึ้นนั้นให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ฝ่ายเดียว 

(๔) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจ   
ข้อ  ๘/๒  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจเปิดเผย

ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามประกาศฉบับนี้และประกาศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง”   

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  ของประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัตฉิบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)  ลงวันที่  
๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนญุาตตาม
ข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่   ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)   
(ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๙  กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่มีคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท า 

โดยทุจริต 
(๓) เคยเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธรุกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้

การก ากับ  ที่รัฐมนตรีสั่งเพิกถอนการอนุญาตตามข้อ  ๑๐ 
(๔) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดคุณสมบัติอื่นใด  ทั้งนี้  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศก าหนด 
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง  กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ   
ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเป็นหนังสือ  หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดในคู่มือประชาชน  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่มี 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว” 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมเติมความดังต่อไปนี้เป็นข้อ  ๙/๑  ของประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ)  ลงวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘   

“ข้อ  ๙/๑  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
ในคู่มือประชาชน  ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งเป็นหนังสือ  หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในคู่มือประชาชน  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายในสิบห้าวันท าการ
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  ของประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัตฉิบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)  ลงวันที่  
๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  เมื่อปรากฏว่า 
(๑) ผู้ประกอบธรุกจิฝ่าฝืนหรอืละเลยไมป่ฏิบัตติามเงื่อนไขในการด าเนินงานประการใดประการหนึ่ง 
(๒) ฐานะการเงินหรือการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  

แก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง 
(๓) ผู้ประกอบธุรกิจ  กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ  เป็นบุคคล

ล้มละลาย  หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต   
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นแก้ไขการที่ฝ่าฝืน   ละเลย   

หรือแก้ไขฐานะการเงินหรือการด าเนินงานให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด   และให้รายงาน 
ให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการและผลการด าเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า   แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินกว่า
สามสิบวันนับแต่วันสั่งการหรือทราบผลการด าเนินการ 

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 
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หากผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนไม่ด าเนินการตามค าสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามความในวรรคสอง  หรือไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาสองปีติดต่อกัน   รัฐมนตรี 
โดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทย  อาจมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับของผู้ประกอบธุรกิจนั้น  ในการนี้  รัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือ
เงื่อนไขใด ๆ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติด้วยก็ได้” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๔  ของประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัตฉิบับที่  ๕๘  (เรื่อง  สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)  ลงวันที่  
๙  มิถุนายน  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๔  เพ่ือให้การก ากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
หลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดตามข้อ  ๘  และ  ข้อ  ๘/๑   
ต่อรัฐมนตรี  และให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งส าเนารายงานตามที่รายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 
แก่กระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี” 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการนั้น
ต่อไปให้ยื่นค าขอรับอนุญาตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  และให้ผู้ยื่นค าขออนุญาต
ประกอบธุรกิจต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาค าขอรับอนุญาต 

เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับค าขอรับอนุญาต  และเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว  
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี   เพ่ือพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง 

ข้อ ๑๒ หากผู้ที่ยื่นค าขอรับอนุญาตตามข้อ  ๑๑  มีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วต่ ากว่าจ านวนเงิน
ที่ระบุไว้ในข้อ  ๔  เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับแล้ว  ต้องจดทะเบียน
เพิ่มทุนและเรียกช าระทุนเพ่ิมให้ครบถ้วนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๓ ประกาศนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  27  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
อภิศักดิ ์ ตันติวรวงศ ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๖๒



  

  
 

ค ำถำม-ค ำตอบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 

ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สถำบันกำรเงิน 
ลงวันที่ 3 มกรำคม 2562  

(ปรับปรุงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2562) 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1. ขอบเขตธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
1.1 ขอบเขตธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้

กำรก ำกับที่ต้องขออนุญำตตำมประกำศ
กระทรวงกำรคลัง ครอบคลุมถึงสินเชื่อ 
ที่เข้ำลักษณะค ำนิยำมสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับที่มีกำรคิดอัตรำดอกเบี้ย
และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องไม่เกินอัตรำ 
ทีป่ระมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ก ำหนด
หรือไม่  

ในกำรก ำกับดูแลสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ 
กำรก ำกับนั้น จะเป็นกำรก ำกับดูแลธุรกิจเปน็หลัก 
ไม่ว่ำผู้ประกอบธุรกิจจะมีกำรเรียกเก็บอัตรำ
ดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมเท่ำใด (product 
based) ดังนั้นหำกผู้ประกอบธุรกิจมีกำรให้
สินเชื่อที่เข้ำข่ำยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ 
กำรก ำกับตำมนิยำมที่ก ำหนดไว้ก็จะอยู่ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลตำมประกำศฉบบันี้ โดยแนวทำง
กำรก ำกับดูแลตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง
และประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยครอบคลุม
ประเด็นอ่ืนนอกเหนือจำกอัตรำดอกเบี้ยและ
ค่ำธรรมเนียมที่สำมำรถเรียกเก็บได้ด้วย เช่น 
กำรจ ำกัดปริมำณกำรก่อหนี้มิให้เกินควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนี้ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำร
แก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (เช่น กำรจัดท ำตำรำง
แสดงภำระหนี้ กำรปฏิบัติและกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
ข้อมูลของผู้บริโภค)  
   ดังนั้น แม้ว่ำผู้ประกอบธุรกิจข้ำงต้นจะมี 
กำรคิดอัตรำดอกเบี้ยไม่เกินอัตรำที่ประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ก ำหนดก็อยู่ในข่ำยที่จะ 
ต้องขออนุญำตตำมประกำศกระทรวงกำรคลังด้วย  

1.2 การให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาเพ่ือไปใช้ในการ
ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ จะถือว่าเป็นสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับหรือไม่ 

การให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ถือ
เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ เนื่องจาก
ถือว่าเป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการลงทุน 

1.3 การให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาเพ่ือการศึกษา
ให้แก่บุตร หรือซื้อคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ใน
การศึกษา ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การก ากับหรือไม่ 

การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่บุตรหรือซื้อ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการศึกษาถือว่าเป็นสินเชื่อ
ที่มีวัตถุประสงคเ์พ่ือการศึกษาซึ่งได้รับกำรยกเว้น
ไม่รวมอยู่ในนิยำม “สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับ” ภำยใต้ประกำศฉบับนี้ ทั้งนี ้ 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า
เป็นการให้สินเชื่อเพ่ือการศึกษาอย่างแท้จริง 

1.4 สินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจปล่อยกู้เป็นสวัสดิกำร
แก่พนักงำนของผู้ประกอบธุรกิจเอง ถือเป็น
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับหรือไม่ 
 

ไม่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
เนื่องจำกเป็นสินเชื่อเพื่อสวัสดิกำรพนักงำน 
ซึ่งได้รับกำรยกเว้นไม่รวมอยู่ในนิยำม “สินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ” ภำยใต้ประกำศ
ฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือพิธีปฏิบัติที่ระบุกำรให้สวัสดิกำร
ดังกล่ำว 

1.5 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อสวัสดิกำร
แก่พนักงำนของหน่วยงำนต้นสังกัดที่ตนได้
ท ำสัญญำไว้ อย่ำงไรก็ดี หำกต่อมำพนักงำน
ของหน่วยงำนดังกล่ำวได้ลำออกจำกงำน 
ที่หน่วยงำนดังกล่ำวแล้ว แต่ยังคงมียอดคงค้ำง
สินเชื่อดังกล่ำวอยู่ จะถือว่ำสินเชื่อดังกล่ำว
เป็นสินเชื่อเพื่อสวัสดิกำรพนักงำน หรือไม่ 

กรณีที่มีกำรให้สินเชื่อสวัสดิกำรพนกังำนแล้ว
พนักงำนดังกล่ำวพ้นสภำพกำรเป็นพนักงำน
ของหน่วยงำนต้นสังกัดในภำยหลัง สินเชื่อ
ดังกล่ำวจะเป็นสินเชื่อประเภทใดนั้นเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของสัญญำว่ำในกรณีที่พนักงำน 
พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำนแล้ว กำรปฏิบัติตำม
สัญญำจะให้คงปฏิบัติตำมเงื่อนไขของสัญญำ
สินเชื่อสวัสดิกำรเช่นเดิม หรือจะเปลี่ยนเป็น
สัญญำสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ  
ทั้งนี้ หำกข้อตกลงก ำหนดว่ำกรณีดังกล่ำว 
ถือว่ำเป็นกำรให้สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ 
กำรก ำกับ ผู้ประกอบธุรกิจต้องด ำเนินกำร 
ให้สินเชื่อดังกล่ำวเปน็ไปตำมเงื่อนไขของสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับด้วย เช่น เงื่อนไข
ปริมำณกำรก่อหนี้  

1.6 หากมีการให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาโดยไม่มี
วัตถุประสงค์ แต่มีหนังสือค้ าประกัน หรือ 
standby L/C หรือบุคคลค้ าประกัน ต้องอยู่
ภายใต้การก ากับของประกาศนี้หรือไม่ 

ต้องอยู่ภายใต้การก ากับของประกาศนี้ 
เนื่องจากการให้สินเชื่อโดยมีหนังสือค้ าประกัน 
หรือ standby L/C หรือบุคคลค้ าประกัน ไม่
ถือเป็นการให้สินเชื่อที่มทีรัพย์หรือทรัพย์สิน
เป็นหลักประกันตามประกาศฉบับนี้ 

1.7 หากผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยมีที่ดิน 
หรือสิทธิการเช่าที่มีการจดจ านองเป็นหลักประกัน 
จะถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
หรือไม่ 

การให้สินเชื่อโดยมีที่ดินหรือสิทธิการเช่าที่มี
การจดจ านองเป็นหลักประกัน ไม่ถือเป็นสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ เนื่องจากที่ดินหรือ
สิทธิการเช่าที่ได้มีการจดจ านองแล้วถือเป็นทรัพย์
หรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน 
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1.8 หากบริษัทที่ขายสินค้าเงินผ่อนแก่ผู้บริโภค

เป็นการค้าปกติจะอยู่ภายใต้การก ากับหรือไม่ 
บริษัทที่ขายสินค้าของตนเองเป็นทางการค้าปกติ
และให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าของบริษัทสามารถเลือก
ผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ได้ จะไม่ถือเป็นสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

1.9 หำกผู้ประกอบธุรกิจให้เช่ำซื้อในสินค้ำ
ประเภทเครื่องมือกำรแพทย์ จะถือเป็น
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับหรือไม่ 

เนื่องจำกประกำศกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
ให้ขอบเขตสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ
รวมถึงกำรใหเ้ช่ำซื้อและกำรให้เช่ำแบบลีสซิ่ง 
ในสินค้ำที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จ ำหน่ำยเป็น
ทำงกำรค้ำปกติ ยกเว้นในสินค้ำประเภทรถ 
เครื่องจักร และทรัพย์อ่ืนใดที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยประกำศก ำหนดเพิ่มเติม 
ดังนั้น หำก (1) ผู้ประกอบธุรกิจจ ำหน่ำย
เครื่องมือทำงกำรแพทย์ดังกล่ำวเป็นทำงกำรค้ำปกติ 
หรือ (2) ผู้ประกอบธุรกิจไม่ไดจ้ ำหน่ำยเครื่องมือ
ทำงกำรแพทย์ดังกล่ำวเป็นทำงกำรค้ำปกติ แต่
เครื่องมือทำงกำรแพทย์ดังกล่ำวเข้ำลักษณะเป็น
เครื่องจักรหรือทรัพย์อ่ืนใดตำมทีธ่นำคำรแห่ง
ประเทศไทยก ำหนด ก็จะไม่ถือว่ำกำรให้เช่ำซื้อ 
กำรให้เช่ำแบบลีสซิ่ง (ซึ่งครอบคลุมถึงกรณี
กำรขำยและเช่ำกลับคนื sale and lease back) 
ในสินคำ้ประเภทเครื่องมือทำงกำรแพทย์ดังกล่ำว
เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ  

1.10 หำกผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเกษตร ท ำสัญญำ
กำรผลิตผลิตผลหรือบริกำรทำงกำรเกษตรกับ
บุคคลธรรมดำซึ่งประกอบอำชพีเกษตรกรรม 
(“เกษตรกร”) ที่มีเงื่อนไขในกำรผลิต จ ำหน่ำย 
หรือจ้ำงผลิตผลิตผลทำงกำรเกษตร โดย 
ผู้ประกอบธุรกิจทำงกำรเกษตรมีกำรรับ
สมุดคู่มือจดทะเบียนรถที่เกษตรกรเป็น
เจ้ำของกรรมสิทธิ์ จัดให้มีสัญญำ เอกสำร 
หรือหลักฐำนอ่ืนใด เพื่อโอนทะเบียนรถ
ดังกล่ำวล่วงหน้ำ หรือให้ผู้ประกอบธุรกิจ
สำมำรถน ำรถที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร
ไปขำยหรือด ำเนินกำรอ่ืนใด เพื่อเป็นประกัน
ว่ำเกษตรกรจะผลิต จ ำหน่ำย หรือรับจ้ำงผลิต
ผลิตผลทำงกำรเกษตรตำมจ ำนวน คุณภำพ 
รำคำ หรือระยะเวลำที่ได้ตกลงกันไว้นั้น  

หำกสัญญำกำรผลิตผลิตผลหรือบริกำร 
ทำงกำรเกษตรดังกล่ำว เป็นสัญญำที่คู่สัญญำ 
มีเจตนำจัดท ำขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจกำรผลิต 

แปรรูป จ ำหน่ำย หรือกำรส่งออกผลิตผล
ทำงกำรเกษตร หรือให้บริกำรด้ำนระบบกำร
ผลิตสินค้ำ หรือปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร
ในระบบเกษตรพันธสัญญำ ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตรพันธสัญญำ
ก ำหนด และมีกำรน ำทะเบียนรถที่เกษตรกรเป็น
เจ้ำของกรรมสิทธิ์มำเป็นประกันนั้น เป็นกำร
ประกันว่ำเกษตรกรจะผลิต จ ำหน่ำย หรือ
รับจ้ำงผลิตผลิตผลทำงกำรเกษตรตำมจ ำนวน 
คุณภำพ รำคำ หรือระยะเวลำที่ได้ตกลงกันไว้ 
ดังนั้น กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว จึงไม่ถือว่ำเป็น
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
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จะถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ
หรือไม่ 

 

1.11 ตำมที่ประกำศกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
ให้ขอบเขตสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
รวมถึง “กำรให้เช่ำซื้อและกำรให้เช่ำแบบลีสซิ่ง
ในสินค้ำที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จ ำหน่ำย 
เป็นทำงกำรค้ำปกต ิยกเว้นในสินค้ำประเภท
รถ เครื่องจักร และทรัพย์อ่ืนใดที่ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยประกำศก ำหนดเพิ่มเติม” นั้น 
กำรให้เช่ำซื้อและกำรให้เช่ำแบบลีสซ่ิงใน
สินค้ำที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จ ำหน่ำยเป็น
ทำงกำรค้ำปกติ จะหมำยถึงกรณีใด 

กำรทีก่ฎหมำยก ำหนดขอบเขตของสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับใหห้มำยควำมรวมถึง 
“กำรให้เช่ำซื้อและกำรให้เชำ่แบบลีสซิ่งในสินค้ำ 
ที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จ ำหน่ำยเป็นทำงกำรค้ำปกติ” 
มีเจตนำรมณ์ที่จะให้สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับหมำยรวมถึงกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ 
ให้เช่ำซื้อหรือให้เช่ำแบบลีสซิ่ง โดยมิใช่เพื่อ 
กำรส่งเสริมกำรจ ำหนำ่ยหรืออ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของตน 

1.12 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่ำซื้อ เช่ำแบบ 
ลีสซ่ิง หรือขำยและเช่ำกลับคืน (Sale and 
Lease Back) ในสินค้ำประเภทรถ จะถือเป็น
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับหรือไม่ 

ประกำศกระทรวงกำรคลังก ำหนดให้ขอบเขต
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับรวมถึง 
กำรให้เช่ำซื้อและกำรให้เช่ำแบบลีสซิ่งในสินค้ำ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจมิได้จ ำหน่ำยเป็นทำงกำรค้ำปกติ 
ยกเว้นในสินค้ำประเภทรถ เครื่องจักร และ
ทรัพย์อ่ืนใดที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยประกำศ
ก ำหนดเพิ่มเติม ดังนัน้ กำรใหเ้ช่ำซื้อ กำรให้เช่ำ
แบบลีสซิ่ง (ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีกำรขำยและ
เช่ำกลับคืน sale and lease back) ในสินค้ำ
ประเภทรถ ไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับ 

1.13 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้ำ
เพื่อน ำไปซื้อรถ จะถือเป็นสินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกันหรือไม่ 
 

เนื่องจำกเจตนำรมณ์ในกำรก ำกับดูแลธุรกิจ
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนั้น มุ่งเน้น 
ในกำรก ำกับดูแลกำรให้สินเช่ือแก่กลุ่มลูกค้ำ
บุคคลธรรมดำที่มีกรรมสิทธิ์ในรถอยู่แล้ว   
จึงได้ก ำหนดขอบเขตสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ 
เป็นประกัน ให้หมำยรวมถึง กำรให้กู้ยืมเงิน 
แก่บุคคลที่เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในรถ โดย 
ผู้ประกอบธุรกิจมีกำรรับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 
หรือจัดให้มีสัญญำ เอกสำร หรือหลักฐำนอ่ืนใด
เพื่อให้เจ้ำของกรรมสิทธิ์ในรถโอนทะเบียนรถ
ไว้ล่วงหน้ำ เพื่อเป็นประกันกำรช ำระหนี้ หรือ
จัดให้มีสัญญำ เอกสำร หรือหลักฐำนอ่ืนใด 
เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถน ำรถที่เป็น 
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กรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ไปขำยหรอืด ำเนนิกำรอ่ืนใด
เพื่อกำรช ำระหนี้นั้น ดังนั้น กำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำ
เพื่อน ำไปซ้ือรถนั้น จึงไม่เข้ำข่ำยเป็นสินเชื่อ 
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันตำมเจตนำรมณ์และ
นิยำมดังกล่ำว  

1.14 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ โดยมี 
กำรน ำรถมำเป็นหลักประกันตำมกฎหมำย 
เช่น จ ำน ำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ หรือจดทะเบียนหลักประกันทำงธุรกิจ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันทำงธุรกิจ 
จะถือว่ำเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ
หรือไม่ 

กำรให้กู้ยืม โดยกำรน ำรถมำเป็นหลักประกัน
ตำมกฎหมำย ไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับ เนื่องจำกถือว่ำเป็นสินเชื่อที่มีทรัพย์
หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 

1.15 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อแก่บุคคล
ธรรมดำ โดยมีกำรรับสมุดคู่มือทะเบียนรถ
ที่บุคคลอ่ืนเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ เพื่อเป็น
ประกันกำรช ำระหนี้ จะถือเป็นสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับหรือไม่ 
 

ประกำศกระทรวงกำรคลังก ำหนดใหส้ินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับรวมถึง “สินเชื่อ 
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน” ซึ่ง “สินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกัน” หมำยควำมถึงกำรให้กู้ยืม
แก่บุคคลธรรมดำที่เป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในรถ 
โดยผู้ประกอบธุรกิจมีกำรรับสมุดคู่มือ 
จดทะเบียนรถ หรือจัดให้มีสัญญำ เอกสำร หรือ
หลักฐำนอ่ืนใดเพื่อให้เจ้ำของกรรมสิทธิ์ในรถ
โอนทะเบียนรถไว้ล่วงหน้ำ หรือจัดให้มีสัญญำ 
เอกสำร หรือหลักฐำนอ่ืนใด เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
สำมำรถน ำรถที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ไปขำย
หรือด ำเนินกำรอ่ืนใด เพื่อกำรช ำระหนี้นั้น 
ดังนั้น กำรให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดำโดยมีกำร
รับสมุดคู่มือทะเบียนรถที่บุคคลอ่ืนเป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์ จึงไม่เข้ำข่ำยเป็นสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกัน และไม่ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับ 

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับและแนวทำงกำรขออนุญำต 
2.1 การขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

ภายใต้การก ากับ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องยื่น
เอกสารใดมายังธนาคารแห่งประเทศไทยบ้าง 
 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถศึกษาวิธีการยื่นแบบ 
ค าขอรับใบอนุญาตประกอบสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ หรือเอกสารประกอบการยื่น
ขออนุญาตได้จากคู่มือการขออนุญาตของ
สถาบันการเงินและ Non–Bank (คู่มือส าหรับ 
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ประชาชนเรื่องประกอบธรุกิจสินเชื่อสว่นบุคคล
ภายใต้การก ากับ) ซึ่งปรากฏใน website ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ www.bot.or.th/ 
Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/ 
Doc_Form/Pages/PeopleManual.aspx  

2.2 บุคคลธรรมดาไมส่ามารถประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับรวมถึง
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันได้  
ใช่หรือไม่ 

ใช่ ประกำศกระทรวงกำรคลังก ำหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชน จ ำกัด ซึ่งได้รับ
อนุญำตจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
เท่ำนั้น เพื่อใหผู้้ประกอบธุรกิจสำมำรถปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลในเรื่องกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรม 
(Market conduct) ได้อย่ำงเหมำะสม เนื่องจำก
ธุรกิจดังกล่ำวมีควำมเกี่ยวข้องกับประชำชน
รำยย่อยจ ำนวนมำก 

2.3 ตำมที่ประกำศกระทรวงกำรคลัง ก ำหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีทุนจดทะเบียน ซึ่ง
ช ำระแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 50 ล้ำนบำทนั้น  
ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถช ำระค่ำหุ้น 
ด้วยทรัพย์สินอย่ำงอ่ืนนอกจำกตัวเงิน 
ได้หรือไม ่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถช ำระทุนจดทะเบียนด้วย
ทรัพย์สินอย่ำงอ่ืนนอกจำกตัวเงิน เช่น ที่ดิน ได้ 
ตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องก ำหนด  
 

2.4 หำกผู้ประกอบธุรกิจที่ปัจจุบันประกอบธุรกิจ
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันก่อนวันที่
ประกำศมีผลบังคับใช้ แต่มีทุนจดทะเบียน
ที่ช ำระแล้วไม่ถึง 50 ล้ำนบำท แต่คำดว่ำ
สำมำรถเพิ่มทุนให้ถึงตำมที่กฎหมำยก ำหนดได้
ภำยใน 1 ปี จะสำมำรถยื่นขออนุญำต
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ 
กำรก ำกับ ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ปัจจุบันประกอบธุรกิจ
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และยังไม่ได้
รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับ หำกยังประสงค์ที่จะ 
ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 
แม้ว่ำจะมีทุนจดทะเบียนที่ช ำระแล้วต่ ำกว่ำที่ 
กฎหมำยก ำหนด กส็ำมำรถยื่นค ำขอรับอนุญำต
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ
ได้ภำยใน 60 วัน  
อย่ำงไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจต้องด ำเนินกำร 
จดทะเบียนเพิ่มทุนและเรียกช ำระทุนเพิ่ม 
ให้ครบถ้วนภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกำศ
ประกำศกระทรวงกำรคลังมีผลบังคับใช้ 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
2.5 หำกผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อท่ีมีทะเบียน

รถเป็นประกัน ท ำธุรกิจซึ่งเข้ำลักษณะเป็น
สินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ 
(Pico Finance) และปัจจุบันได้รับอนุญำต
ประกอบธุรกิจ Pico Finance แล้ว จ ำเป็น
ที่จะต้องยื่นค ำขอขอรับอนุญำตประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับอีกหรือไม่  

หำกผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกัน ซึ่งเข้ำลักษณะเป็นสินเชื่อรำยย่อยระดับ
จังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ (Pico Finance) และ
ปัจจุบันได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจ  
Pico Finance แล้ว หำกยังคงประกอบธุรกิจ
เพียงภำยใต้ขอบเขตของ Pico Finance  
ก็ไม่จ ำเป็นต้องยื่นค ำขอรับอนุญำตประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับอีก 
อย่ำงไรก็ดี หำกภำยหลังผู้ประกอบธุรกิจประสงค์
จะให้บริกำรสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ทีไ่ม่เข้ำลักษณะเป็นสินเชื่อ Pico Finance 
แต่เข้ำลักษณะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับ เช่น ประสงค์ขยำยกำรประกอบธุรกิจ
จำกระดับจังหวัดเป็นระดับประเทศ ก็ต้อง
ด ำเนนิกำรยื่นค ำขอรับอนุญำตประกอบธรุกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับก่อนเริ่ม
กำรประกอบธุรกิจดังกล่ำว 

2.6 หำกผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันก่อนวันที่ประกำศมีผลบังคับใช้ 
และไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่ำว
อีกต่อไป จ ำเป็นที่จะต้องขอยื่นค ำขอ 
รับอนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับอีกหรือไม่ 
 
 

หำกผู้ประกอบธุรกิจไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถอีกต่อไป ก็ไม่จ ำเป็นต้อง
ยื่นค ำขอรับอนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ  
ทั้งนี้ ส ำหรับสินเชื่อที่ยังมีผลผูกพันตำมสัญญำอยู่ 
ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องถือปฏิบัติตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์  

2.7 หำกผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันก่อนวันที่ประกำศมีผลบังคับใช้ 
แต่ได้รับอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจสินเชื่อ
รำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก ำกับ 
(Nano Finance) แล้ว ยังมีควำมจ ำเป็น 
ที่จะต้องขอใบอนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับอีกหรือไม่ 

ผู้ที่จะประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ 
เป็นประกันจะต้องได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับจำกรัฐมนตร ี
ว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ดังนั้น หำกผู้ประกอบธุรกิจ
ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเช่ือที่มีทะเบียนรถ
ต่อไป แม้จะได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อ 
Nano Finance อยู่แล้ว ก็จะต้องยื่นค ำขอ 
รับอนุญำตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับด้วย 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
3. วันที่มีผลบังคับใช้ 
3.1 ผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น

ประกันก่อนหน้ำวันที่ประกำศมีผลบังคับใช้ 
และผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถต้องมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร 
เมื่อประกำศมีผลบังคับใช้ 

1. ส ำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อท่ีมี 
ทะเบียนรถเป็นประกันก่อนหน้ำวันที่ประกำศ
มีผลบังคับใช้ :  
1.1 ผู้ทีป่ระกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ

เป็นประกันซึ่งได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับแล้ว :  
 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งกำร 

ประกอบธุรกิจภำยใน 60 วันนบัแต่
วันทีป่ระกำศฉบับนี้มีผลบังคับใช้  

 ผู้ประกอบธุรกิจยังคงสำมำรถ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันต่อไปได้ โดยต้องถือปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับตั้งแต่วันที่ประกำศมีผล
บังคับใช้ 

1.2 ผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันซึ่งยังไม่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับ :  
 ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นค ำขอรับอนุญำต

ประกอบธุรกิจภำยใน 60 วันนับแต่
วันทีป่ระกำศกระทรวงกำรคลังมีผล
บังคับใช้ 

 ผู้ประกอบธุรกิจยังคงสำมำรถ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันต่อไปได้ในระหว่ำงกำร
พิจำรณำค ำขอรับอนุญำต จนกว่ำ
จะได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำค ำขอ 
รับอนุญำต โดยต้องถือปฏิบัติตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

 เมื่อได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับแล้ว 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องถือปฏิบัติตำม
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับส ำหรับทุกสัญญำที่ยังคงมี 
ยอดคงค้ำงอยู่ในวันที่ได้รับอนุญำต
ให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับเฉพำะส่วนของ 
ยอดคงค้ำงที่เหลืออยู่ตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุญำตเป็นต้นไป 

2. ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่ได้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันก่อนหน้ำ
วันที่ประกำศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และ
ประสงค์ประกอบธุรกิจดังกล่ำว :  
2.1 ผู้ทีป่ระกอบธุรกิจซึ่งได้รับอนุญำตให้

ประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับแล้ว :  
 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งควำมประสงค์

ประกอบธุรกิจล่วงหน้ำ 60 วันก่อน
กำรเริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกัน 

 ผู้ประกอบธุรกิจต้องถือปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย 
ทีเ่กี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับตั้งแต่วันที่จะเริ่ม
ประกอบธุรกิจ 

2.2 ผู้ที่ประกอบธุรกิจซ่ึงยังไม่ได้รับอนุญำต
ให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับ :  
 ให้ผู้ประกอบธุรกิจยื่นค ำขอรับอนุญำต

ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับก่อนกำรเริ่มประกอบธุรกิจ
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 

 เมื่อได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับแล้ว 
ผู้ประกอบธุรกิจจึงสำมำรถประกอบธุรกิจ
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันได้ 
โดยต้องถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ 
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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
ที่ก ำหนดในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 

3.2 หำกผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันอยู่เดิม แต่ไม่สำมำรถเพิ่ม 
ทุนจดทะเบียนให้ถึง 50 ล้ำนบำทภำยใน 1 ปี
นับจำกวันที่ประกำศกระทรวงกำรคลังมีผล
บังคับใช้ ภำยหลังจำกที่ได้รับอนุญำตเป็นกำร
ชั่วครำวให้สำมำรถประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับแล้ว  
ผู้ประกอบธุรกิจยังคงสำมำรถให้สินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกันต่อไปได้หรือไม่ 

หำกผู้ประกอบธุรกิจไม่สำมำรถเพิ่มทุนจดทะเบียน
ใหค้รบ 50 ลำ้นบำทภำยใน 1 ปนีับจำกวันที่
ประกำศกระทรวงกำรคลังมีผลบังคับใช้  
ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สำมำรถให้สินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกันเพิ่มเติมได้  

3.3 ตำมทีผู่้ที่ประกอบธุรกิจสินเชือ่ที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันและได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับอยู่แล้ว
ก่อนวันที่ประกำศมีผลบังคับใช้ จะต้อง 
ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้ 
กำรก ำกับทันทีนับแต่วันที่ประกำศมีผล
บังคับใช้ ให้พิจำรณำถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
ดังกล่ำวเฉพำะสัญญำใหม่ทีมี่ผลผูกพัน 
ตำมกฎหมำยตั้งแต่วันที่ประกำศมีผลบังคับใช้ 
ใช่หรือไม ่ 

ผู้ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ 
เป็นประกันและได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับอยู่แล้วต้อง
ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศ
ฉบับนี้ส ำหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกนั
ทุกสัญญำทีย่ังคงมียอดคงค้ำงอยู่ในวันที่ประกำศ
มีผลบังคับใช้เฉพำะส่วนของยอดคงค้ำง 
ที่เหลืออยูต่ั้งแต่วันที่ประกำศมีผลบังคับใช้
เป็นต้นไป 

4. คุณสมบัติของผู้ที่ต้องกำรขอสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
4.1 ผู้ขอสินเชื่อต้องมีรายได้อย่างน้อยเท่าไร 

ถึงจะกู้ได้ 
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ก าหนด
รายได้ข้ันต่ าของผู้ขอสินเชื่อ แต่ก าหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ขอสินเชื่อ
มีฐานะทางการเงินเพียงพอส าหรับการช าระหนี้ได้  

4.2 ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อใหม่
สามารถใช้ส าเนาบัญชีสนิเชื่อสว่นบุคคลภายใต้
การก ากับอ่ืนที่ผู้ขอสินเชื่อใหม่นั้นมีอยู่ 
แทนหลักฐานแสดงรายได้ ได้หรือไม่ เช่น 
ส าเนาบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
ที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจออกให้ 

ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถใช้ส าเนาบัญชี
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับซึ่งแสดงถึง
ภาระการเป็นหนี้กับผู้ประกอบธุรกิจอ่ืนที่ผู้ยื่นขอ
สินเชื่อใหม่นั้นมีอยู่ได้ เนื่องจากส าเนาบัญชี
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับดังกล่าว 
ไม่ได้ถือเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับแหล่งที่มา
ของรายได้ของผู้ยื่นขอสินเชื่อรายนั้น อีกท้ัง  
ผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้รับทราบถึงแหล่งที่มา 
ของรายได้ที่จะน ามาช าระสินเชื่อ ซึ่งจะท าให้ 
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ไม่สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้
ของผู้ขอสินเชื่อใหม่ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4.3 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกันและมิไดมี้วัตถุประสงค์
เพื่อกำรประกอบอำชีพ ให้แก่บุคคลธรรมดา
ที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วน 
หรือร้านค้า โดยพิจารณาความสามารถในการ
ช าระคืนจากรายได้ของกิจการได้หรือไม่ 

การพิจารณาการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบอำชีพ 
แก่บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของและมีอ านาจในการ
ควบคุมกิจการ ดังกล่าวนั้น ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
พิจารณาแหล่งที่มาของรายได้ของผู้ขอสินเชื่อจาก 
(1) งบการเงินของกิจการย้อนหลังเป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 
(2) กระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝาก

ของกิจการย้อนหลังเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและ 
การก าหนดวงเงินสินเชื่อนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องมีวิธีการค านวณรายได้ของผู้ขอสินเชื่อจาก 
งบการเงินของกิจการ หรือกระแสเงินสดหมุนเวียน
เข้าบัญชีเงินฝากของกิจการ ได้อย่างน่าเชื่อถือ
และเหมาะสม เช่น 
(1) พิจารณาก าไรสุทธิหลังภาษีในงบการเงิน

ของกิจการ เฉพาะในส่วนของความเปน็
เจ้าของกิจการของผู้ขอสินเชื่อ และเฉลี่ย
เป็นรายได้ต่อเดือน 

(2) พิจารณากระแสเงินสดหมุนเวียนเข้า
บัญชีเงินฝากของกิจการ โดยค านึงถึง
ปัจจัยที่กระทบต่อกระแสเงินสดดังกล่าว 
(เช่น ก าไรของกิจการแต่ละประเภทธุรกิจ) 
และสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการ 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิสูจน์ได้ว่า 
รายได้ของกิจการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงหรือ
เป็นรายได้ของผู้ขอสินเชื่อได้อย่างชัดเจน และ
ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบเพ่ิมเติมที่สามารถ
แสดงได้ว่า กิจการดังกล่าวมีการด าเนินธุรกิจจริง 
เช่น มีบัญชีเงินฝากของกิจการที่มีกระแสเงินสด
หมุนเวียน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณาว่า 
ผู้ขอสินเชื่อมีรายได้เพียงพอในการช าระหนี้และ 
พึงระวังไม่ให้ผู้ขอสินเชื่อก่อหนี้เกินความสามารถ 
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ในการช าระหนี้ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับวงเงินตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ด้วย 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนดนโยบายในการ
อนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
ทีส่อดคล้องกับแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด 

4.4 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับหรือส่งบัตรกดเงินสดไปให้ 
ผู้ขอสินเชื่อก่อน แล้วจึงให้ผู้ขอสินเชื่อรายดังกล่าว
กรอกใบสมัครกลับมา (pre-approve) ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ 
เนื่องจากถือว่าเป็นการให้สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับโดยมิได้รับการร้องขอจาก 
ผู้ขอสินเชื่อก่อน อีกทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่มี
หลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้
ซึ่งจะใช้ในการพิจารณาก าหนดวงเงินของ 
ผู้ขอสินเชื่อ และอาจเป็นการส่งเสริมให้ 
ผู้ขอสินเชื่อมีวงเงินสินเชื่อเกินกว่าความจ าเป็น
และอาจก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวได้ 

4.5 ในกรณีทีผู่้ประกอบธุรกิจมีกำรใช้ปัจจัยอ่ืน 
ในกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้
เพื่อรองรับ information based lending นั้น 
นอกเหนือจำกที่ต้องถือปฏิบัติตำมเอกสำรแนบ 1 
ของประกำศฉบับนี้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้อง 
ถือปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติว่ำด้วยแนวทำง 
กำรเข้ำร่วมทดสอบและพัฒนำนวัตกรรมที่ 
น ำเทคโนโลยีใหม่มำสนับสนนุกำรให้บริกำร 
ทำงกำรเงิน (Regulatory Sandbox) ด้วย 
หรือไม่ 
(ปรับปรุงเพิ่มเติมเม่ือวันที่ 7 มิถุนำยน 2562) 

หำกผู้ประกอบธุรกิจมีกำรใช้ปัจจัยอ่ืนในกำร
พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ เพื่อ
รองรับ information based lending ต้อง
ถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
รวมถึงแนวปฏิบัติของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยแนวทำงกำรเข้ำร่วมทดสอบและพัฒนำ
นวัตกรรมที่น ำเทคโนโลยีใหม่มำสนับสนุนกำร
ให้บริกำรทำงกำรเงิน (Regulatory Sandbox) 
ที่ก ำหนดใหผู้้ประกอบธุรกิจสำมำรถทดสอบ
บริกำรทำงกำรเงินหรือนวัตกรรม FinTech 
ภำยใต้สภำพแวดล้อมของกำรประกอบธุรกิจ
และกำรให้บริกำรที่จ ำกัดขอบเขต โดยเข้ำร่วม
กำรทดสอบใน Regulatory Sandbox ของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือผ่ำน Own 
Sandbox ของผู้ประกอบธุรกิจเองตำมเงื่อนไข 
ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด  

5 กำรก ำหนดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ 
5.1 การก าหนดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 

การก ากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำร
ประกอบอำชีพ ให้แกผู่้ขอสินเชื่อแต่ละราย

วงเงินรวมของผู้ที่ขอสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบอำชีพ 
ให้พิจารณาวงเงินรวมทุกประเภทที่ผู้ขอสินเชื่อมีกับ
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ตามข้อ 5.3.2 (1.1) ให้พิจารณาวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับทีผู่้ขอสินเชื่อได้รับ
จากผู้ประกอบธรุกิจทุกแห่งรวมกันหรือเฉพาะ
วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่ 
ผู้ขอสินเชื่อมีกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่ง 

ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่ง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจ ก. 
ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สินเชื่อ
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อกำรประกอบอำชีพแก่ผู้ขอสินเชื่อรายหนึ่ง
จ านวน 2 ประเภท วงเงินรวมทั้ง 2 ประเภท
ของผู้ขอสินเชื่อรายดังกล่าวกับผู้ประกอบธุรกิจ ก. 
จะต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามข้อ 5.3.2 (1.1)  
อย่างไรก็ตาม ผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
ซึ่งมิใช่สนิเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและ
มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบอำชีพ ที่มี
รายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท จะได้รับวงเงิน
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับจากสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบธุรกิจรวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง 
ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำจ ำนวนสถำบันกำรเงิน
และผู้ประกอบธุรกิจนั้น ให้นับเฉพำะกรณีที่มีกำร 
ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับซ่ึงมิใช่
สินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบอำชีพเท่ำนั้น 

5.2 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยข้อ 5.3.2 
(1.1) ได้ก าหนดว่า “ส าหรับผู้บริโภคที่มีหรือ
เคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
ก่อนวันที่ 1 ก.ย. 60” ค าว่าผู้บริโภคท่ีมีหรือ
เคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
หมายถึง ผู้บริโภคท่ีมีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกันและมิไดมี้วัตถุประสงค์
เพื่อกำรประกอบอำชีพใด กับผู้ประกอบธุรกิจ
หรือสถาบันการเงินใดก็ได้ ใช่หรือไม่  

 ผู้บริโภคที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
หมายถึง ผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การก ากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำร
ประกอบอำชีพก่อนวันที่ 1 ก.ย. 60 กับ 
ผู้ประกอบธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง และยังไม่ได้
ยกเลิกวงเงินดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ประกอบธุรกิจ
แห่งนั้นพิจารณาอนุมัติวงเงินเพ่ิมเติม 

 ผู้บริโภคท่ีเคยมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การก ากับ หมายถึง ผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สินเชื่อ 
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบอำชีพ 
ก่อนวันที่ 1 ก.ย. 60 กับผู้ประกอบธุรกิจแห่งใด
แห่งหนึ่ง และได้มีการยกเลิกวงเงินดังกล่าว
ก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจแห่งนั้นพิจารณา
อนุมัติวงเงินใหม ่

ในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
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และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบอำชีพ
ทั้ง 2 กรณีข้างต้น ผู้ประกอบธุรกิจแห่งนั้น 
สามารถคงวงเงินเดิมหรือพิจารณาให้วงเงินใหม่ได้ 
โดยรวมแล้วต้องไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าเฉลี่ย
ต่อเดือนในบัญชีเงินฝาก 
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่นาย ก. มีหรือเคยมี 
วงเงินสนิเชื่อสว่นบุคคลภายใตก้ารก ากับที่มิใช่
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบอำชีพกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจ A ก่อนวันที่ 1 ก.ย. 60 และ
ประสงค์ท่ีจะขอเพ่ิมวงเงินดังกล่าวหรือขอวงเงินใหม่
กับผู้ประกอบธุรกิจ A จะถือว่านาย ก. เป็นผู้ที่มี
หรือเคยมีวงเงนิสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ A ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ A 
สามารถให้วงเงินใหม่แก่นาย ก. ได้โดยรวมแล้ว 
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือ
กระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าเฉลี่ยต่อเดือนใน 
บัญชีเงินฝาก  
อย่างไรก็ดี หากนาย ก. ประสงค์ท่ีจะขอมี 
วงเงินสนิเชื่อสว่นบุคคลภายใตก้ารก ากับที่มิใช่
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบอำชีพกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจ B ซึ่งตนเองไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับดังกล่ำวกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจ B มาก่อน จะไม่ถือว่านาย ก. 
เป็นผู้ที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก ากับก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ
ของผู้ประกอบธุรกิจ B ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ B  
จะสามารถให้วงเงินแก่นาย ก. ได้ตามที่ประกาศ
ก าหนดในข้อ 5.3.2 (1.1) 

5.3 การพิสูจน์วงเงินของผู้ขอสินเชือ่โดยการให ้
ผู้ขอสินเชื่อชี้แจงรายละเอียดวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่ได้รับและ 
ที่อยู่ระหว่างยื่นขอกับสถาบันการเงินหรือ 
ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถก าหนดให้มีกระบวนการ
ภายในเพ่ือให้ผู้ขอสินเชื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่ได้รับ
และที่อยู่ระหว่างการยื่นขอตามข้อ 5.3.2 (1.1.1) ได้
ตามดุลยพินิจของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ กระบวนการ
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สามารถพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการ
ท างานภายใน เช่น ก าหนดเป็นเอกสารให้ 
ผู้ขอสินเชื่อชี้แจงโดยแยกต่างหากจาก 
ใบสมัครหรือเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัคร 
ได้หรือไม่ 

ดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการแจ้งให้ผู้ขอสินเชื่อ
รับทราบเกี่ยวกับความส าคัญของการแจ้งข้อมูล
ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ต้องปรับลดวงเงิน
หรือยกเลิกวงเงินสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากบัได้ 
หากพบภายหลังวา่ข้อมูลดังกลา่วไม่ครบถ้วนหรือ 
ไม่ถูกต้อง 

5.4 สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเปน็ประกันมีกำรจ ำกัด
เพดำนวงเงินหรือไม่ 

ไม่จ ำกัดเพดำนวงเงินส ำหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกัน อย่ำงไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
ก ำหนดวงเงินสินเชื่อแก่ผู้บริโภคที่เหมำะสม 
และสอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 
โดยผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถพิจำรณำจำก
กระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับจำกมูลค่ำรถ 
ที่มีกำรน ำทะเบียนมำเป็นประกันและสภำพคล่อง
ในกำรจ ำหน่ำยรถดังกล่ำวได้ 

5.5 กรณีที่ผู้บริโภคที่มีรำยได้น้อยกว่ำ 30,000 บำท 
ได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ
ที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและ
มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบอำชีพ
กับผู้ประกอบธุรกิจแห่งอ่ืนแล้ว 3 แห่ง  
ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถให้สินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันและมีวัตถุประสงค์เพื่อกำร
ประกอบอำชีพ หรือสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันเพิ่มอีกส ำหรับผู้บริโภครำยดังกล่ำว 
ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถให้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกัน หรือสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ
ที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบอำชีพแก่
ผู้บริโภคที่มีรำยได้น้อยกว่ำ 30,000 บำทได้  
โดยพิจำรณำก ำหนดวงเงินให้เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผู้บริโภค 
ในแต่ละกรณี  

6. กำรขอวงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉินส ำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถ
เป็นประกันและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบอำชีพ 
6.1 การให้วงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถ

ท าผ่านระบบอัตโนมัติ ได้หรือไม่ 
ผู้บริโภคสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ
อัตโนมัติได้ อย่างไรก็ดี การพิจารณาอนุมัติ
วงเงินชั่วคราวฉุกเฉินนั้นจะต้องสอดคล้องกับ
นโยบายการพิจารณาให้วงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้ก าหนดไว้แล้ว โดยต้องมีการระบุถึงอ านาจ
และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการอนุมัติวงเงิน
ชั่วคราวกรณีฉุกเฉินดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 
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6.2 การพิจารณาให้วงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน 

ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ หมายความ
รวมถึงเหตุการณ์ใดบ้าง 
 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ก าหนด
ลักษณะเหตุการณ์ไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์ดังกล่าวควรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน
อย่างฉุกเฉิน และผู้บรโิภคมีความจ าเป็นต้องการ
ใช้เงินเพราะเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพ เช่น การจ่ายช าระค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน 
การจ่ายช าระค่าซ่อมแซมบ้านอันเนื่องมาจาก
เหตุภัยพิบัติ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนด
นโยบายการให้วงเงินชั่วคราวกรณีดังกล่าวไว้
อย่างชัดเจน และมีแนวทำงในกำรพิสูจน์ 
กำรใช้วงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉินของผู้บริโภค
ว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด 

6.3 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาให้วงเงิน
ชั่วคราวกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพแก่ผู้บริโภคได้เท่าใดและมีเพดานวงเงิน
หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจอาจพิจารณาเพ่ิมวงเงินชั่วคราว 
ในกรณีฉุกเฉินได้ โดยพิจารณาตามความจ าเป็นและ 
เหมาะสมกับความสามารถในการช าระหนี้ของ
ผู้บริโภค อย่างไรก็ดี เมื่อรวมกับวงเงินที่ผู้บริโภค
มีอยู่แล้วกับผู้ประกอบธุรกิจรายนั้น ๆ ต้องไม่เกิน 
5 เท่าของรายได้หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้า
ในบัญชีเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน 

7. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market conduct) 
7.1 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกาศอัตราดอกเบี้ย 

ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ 
เป็นอัตราสูงสุดอัตราเดียว โดยไม่ประกาศจ าแนก
รายละเอียดตามประเภทของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
หรือวงเงิน ได้หรือไม่ 
 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ  ณ สถานที่ท าการ
หรือเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์เป็นอัตรารวมที่เป็น
อัตราต่ าสุดและสูงสุด ที่ผู้ประกอบธุรกิจคิด 
กับผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 
ทุกประเภทที่อาจมีรายละเอียดดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียมแตกต่างกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องระบุอัตราและค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บให้
ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจนไว้ในสัญญาตามประเภท
สินเชื่อหรือวงเงินที่ผู้บริโภคใช้บริการ และต้อง
ปฏิบัติตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำร 
แก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market Conduct) 
เมื่อมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่คิดกับผู้บริโภค
รายนั้น แม้ว่าอัตราที่ปรับขึ้นจะยังไม่เกินอัตราสูงสุด
ที่ผู้ประกอบธุรกิจประกาศไว้ก็ตาม 



17 

  

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
7.2 นอกเหนือจากการเปิดเผยรายละเอียด

เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ 
หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ  ตามตารางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนดแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวในรูปแบบอ่ืน
เพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจนด้วย ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจอาจเปิดเผยข้อมูลควบคู่กัน อาทิ 
 เปิดเผยอัตราดอกเบี้ยในรูป % ต่อเดือน  

หรือในรูป flat rate แต่ต้องเปิดเผยในรูป
effective rate ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
ไว้ด้วย 

 จ าแนกรายละเอียดของดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมประเภทใด ๆ 
เป็นแต่ละรายการ เพ่ือชี้แจงให้ผู้บริโภค
ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น  

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกันและค านวณแล้วต้อง
ไม่เกินร้อยละ 28 และผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็น
ผู้ชี้แจงวิธีการคิดอัตราดังกล่าวในรูป effective rate 
ให้ผู้บริโภคเข้าใจด้วย 

7.3 ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ   และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง
และพอสมควรแก่เหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้ง 
ให้ผู้บริโภคหรือผู้ประสงค์จะขอสินเชื่อทราบเพ่ือ
ใช้ในการตัดสินใจนั้น หากแจ้งเป็นอัตราดอกเบี้ย
เป็นร้อยละ 1 ต่อเดือนถือว่าเพียงพอหรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถเปิดเผยเพียงว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 1 ต่อเดือนได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้ผู้บริโภคทราบอย่างน้อย 
ดังนี้ 
 รายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าบริการ 

และค่าธรรมเนียมใด ๆ  ตามตารางที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ย 
ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนยีมใด ๆ สูงสุด
ที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกจากผู้บริโภคได้  

 ชี้แจงให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อเดือนที่ผู้ประกอบธุรกิจก าหนดนั้น 
เมื่อค านวณเป็น effective rate แล้วเป็น
อัตราเท่าใด เพ่ือให้เทียบเคียงได้ว่าไม่เกิน
อัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
และเพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น 

7.4 ผู้ประกอบธุรกิจต้องค ำนวณอัตรำดอกเบี้ย 
ค่ำปรับ ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ 
(effective rate) เป็นรำยวันหรือรำยเดือน  
 

เนื่องจำกในทำงปฏิบัติผู้บริโภคอำจช ำระหนี้ 
ไม่ตรงกับวันที่ครบก ำหนดตำมสัญญำ ดังนั้น 
เพื่อให้ม่ันใจว่ำกำรเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่ำปรับ 
ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
ในกำรค ำนวณ effective rate ผู้ประกอบธุรกิจ
พึงพิจำรณำค ำนวณเงินต้น ดอกเบี้ย ค่ำปรับ 
ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ ที่ผู้บริโภค 
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ได้ช ำระมำตำมวันที่ผู้บริโภคได้มีกำรช ำระจริง
เป็นรำยวัน โดยตัวอย่ำงตำรำงแสดงภำระหนี ้
ที่เผยแพร่ตำมเอกสำรแนบ 4 ของประกำศ
ฉบับนี้นั้น เป็นกำรค ำนวณดอกเบี้ยรำยเดือน
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจเท่ำนั้น  
ทั้งนี้ ในกำรเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำบริกำร 
หรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ ของผู้ประกอบธุรกิจ 
ในแต่ละปี เม่ือคิดค ำนวณเป็น effective rate แล้ว 
ต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปีตำมที่ประกำศฉบับนี้
ก ำหนด  

7.5 ในกรณีที่ผู้บริโภคน ำเงินมำช ำระหนี้ก่อนถึงวันที่
ครบก ำหนด (prepayment) ผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องด ำเนินกำรหักเงินงวดหรือเงินต้นคงค้ำง
อย่ำงไร  
 

ผู้ประกอบธุรกิจพึงแจ้งให้ผู้บริโภคทรำบและ
เข้ำใจถึงสิทธิของผู้บริโภคในกำรเลือกบริหำร 
จัดกำรเงินที่ตนได้น ำมำช ำระล่วงหน้ำ และผลของ 
แต่ละทำงเลือก เช่น หักค่ำเงินต้นคงค้ำงทันที 
ณ วันที่ช ำระเงิน หรือ หักเงินค่ำงวดคงค้ำงท่ี
จะครบก ำหนดในงวดต่อไป รวมทั้งจ ำนวนเงิน
ที่ต้องช ำระเงินในงวดถัดไป เพื่อให้ผู้บริโภค 
มีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ 
ตลอดจนมีกำรด ำเนินกำรตำมที่ผู้บริโภคไดแ้จ้ง
ควำมประสงค์ไว้  

7.6 ผู้ประกอบธุรกิจต้องด ำเนินกำรจัดส่งใบแจ้งหนี้
ให้แก่ผู้บริโภคได้รับทรำบอย่ำงไร  

ในกำรจัดส่งใบแจ้งหนี้นั้น ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ถือปฏิบัติตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่
ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม (Market Conduct)  
ซึ่งตำมข้อ 4.2.3 ของประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยที่ สกส. 1/2561 เรื่อง กำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม 
ลงวันที่ 12 ม.ค. 61 ก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องแจ้งผู้บริโภคทุกครั้งเกี่ยวกับรำยกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องช ำระหรือจะมีกำรเรียกเก็บ
เพื่อให้ผู้บริโภคทรำบล่วงหน้ำก่อนถึงวันครบ
ก ำหนดช ำระ รวมทั้งมีระยะเวลำที่เพียงพอให้
ผู้บริโภคตรวจสอบและโต้แย้งรำยกำรดังกล่ำว 
โดยแจกแจงรำยละเอียดรำยกำรที่จะต้องช ำระ
หรือจะมีกำรเรียกเก็บให้ผู้บริโภคทรำบ  
กรณีผู้ประกอบธุรกิจก ำหนดแนวปฏิบัติ 
ส ำหรับสินเชื่อบำงประเภทที่ไม่ต้องมีกำรแจ้ง
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ผู้บริโภคล่วงหน้ำทุกครั้งที่จะต้องช ำระค่ำงวด  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกระบวนกำรที่ม่ันใจว่ำ
ผู้บริโภคได้ทรำบและเข้ำใจในเงื่อนไขของกำรช ำระ
และหน้ำที่ของผู้บริโภคครบถ้วนแล้ว และหำก
จะมีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่ไม่ใช่ค่ำงวด 
ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทรำบล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน
รวมถึงผลของกำรไม่จ่ำยช ำระด้วย 

7.7 กำรเรียกให้ช ำระหนีแ้ละกำรตดิตำมทวงถำม 
ให้ช ำระหนี้ กรณีที่มีการคิดดอกเบี้ยและ
ค่าใช้จ่ายในหนี้ค้างช าระ ผู้ประกอบธุรกิจ 
จะแสดงรายละเอียดการค านวณดอกเบี้ย 
และค่าใช้จ่ายในใบแจ้งหนีเ้ป็นกรณีตัวอย่าง
เหมือนกันส าหรับผู้บรโิภคทุกราย ได้หรือไม ่

ผู้ประกอบธุรกิจอาจแสดงตัวอย่างการค านวณ
ในใบแจ้งหนี้ได้ โดยยกตัวอย่างส าหรับค่าใช้จ่าย
ประเภทที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งนี้ ตัวอย่ำงต้อง
ครอบคลุมรำยละเอียดกำรค ำนวณดอกเบี้ย 
และค่ำใช้จ่ำยในหนี้ที่ค้ำงช ำระตลอดจน 
ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ อย่ำงอย่ำงครบถ้วนและ
ครอบคลุมสถำนกำรณ์ที่อำจแตกต่ำงกัน 
เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่าย 

7.8 ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถจัดท ำ จัดเก็บ และ
จัดส่งข้อมูลรวมทั้งเอกสำรที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องเปิดเผยหรือแจ้งแก่ผู้บริโภค เช่น ใบแจ้งหนี้ 
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้หรือไม่ 
 

ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถจัดท ำ จัดเก็บและ
จัดส่งข้อมูลรวมทั้งเอกสำรต่ำง ๆ ในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ หำกผู้ประกอบธุรกิจ
ประสงค์จะเริ่มมีกำรแจ้งข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลง
กำรแจ้งข้อมูลดังกล่ำวให้เป็นรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกำรตกลง
ร่วมกับผู้บริโภคก่อนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 
และให้ผู้บริโภคมีสิทธิตัดสินใจเลือกรูปแบบ
กำรแจ้งด้วยตนเอง รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องมีกระบวนกำรที่ท ำใหค้วำมม่ันใจว่ำผู้บริโภค
ได้รับข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนและภำยใน
ระยะเวลำที่เหมำะสม เช่น ผู้บริโภคได้รับทรำบ
ถึงกำรแจ้งหนี้ล่วงหน้ำก่อนถึงวันครบก ำหนดช ำระ 
และมีระยะเวลำที่เพียงพอให้ผู้บริโภคตรวจสอบ
และโต้แย้งรำยกำรดังกล่ำวได้ 

7.9 หากผู้บริโภคต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้
บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับ หรือ
ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ 
ผู้บริโภคจะต้องท าอย่างไร 

 ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
โดยตรง โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้ารวมทั้งชี้แจง
ขั้นตอนต่อไปให้ผู้บริโภคทราบภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งร้องเรียน รวมทั้งให้
ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จ 
และแจ้งให้ผู้บริโภคนั้นทราบโดยเร็ว 
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 กรณีท่ีผู้บริโภคร้องเรียนกับผู้ประกอบธุรกิจ

แล้วไม่ได้รับการชี้แจงหรือไม่ได้รับการปฏิบัติ
ทีเ่หมาะสม ผู้บรโิภคสามารถขอค าปรึกษาหรือ
ร้องเรียนกับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงนิ 
โทรศัพท์หมายเลข 1213 หรือผ่านช่องทางอ่ืน ๆ  
ตามท่ีปรากฏใน https://www.1213.or.th 

8. กำรจัดท ำบัญชีและกำรรำยงำน 
8.1 ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถ download ไฟล์

ส ำหรับกรอกแบบรำยงำนตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดได้จำกช่องทำงใด  

ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถ download ไฟล ์
แบบรำยงำน ผ่ำน website ของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (www.bot.or.th) โดยเข้ำไปท่ี
หัวข้อ : สถิติ > กำรรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > 
แบบรำยงำนและเอกสำรชี้แจงข้อมูลสถำบันกำรเงิน 
> รำยงำนสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ  
(Link : www.bot.or.th/Thai/Statistics/ 
DataManagementSystem/ReportDoc/ 
Pages/default.aspx) 

8.2 ในการรายงานสินเชื่อใหม่นั้น หากเป็นบัญชีเดิม
แต่มีการให้สินเชื่อเพ่ิม ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
รายงานอย่างไร 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานในช่องสินเชื่อใหม่
ภายใต้หัวข้อข้อมูลสินเชื่อใหม่ โดยผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่ต้องรายงานจ านวนบัญชีเนื่องจากเป็นบัญชีเก่า
ที่ได้เคยรายงานแล้ว 

8.3 กรณีผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับแก่ผู้บริโภคแบบ revolving 
ที่มีการเบิกใช้ และช าระคืนค่อนข้างถี่ใน 1 เดือน 
ซึ่งท าให้ไม่สามารถนับสินเชื่อใหม่ได้ จะให้
รายงานจ านวนสินเชื่อใหม่อย่างไร 

กรณีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับแบบ 
revolving ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานในช่องข้อมูล
สินเชื่อใหม่ โดยรายงานยอดสินเชื่อเฉพาะ 
ส่วนที่เพ่ิมข้ึน ณ สิ้นเดือนในเดือนที่รายงาน 
เมื่อเทียบกับยอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือน 
ในเดือนก่อน 

8.4 
 

ในการรายงานข้อมูลผู้บริโภครวมนั้น ให้รำยงำน
ทั้งจ านวนบัญชีและสนิเชื่อคงคา้งซึ่งรวมข้อมูล
ผู้บริโภครายใหม่ที่เพ่ิมขึ้นในเดือนนั้นด้วย 
ใช่หรือไม่ 

ใช่ ให้ผู้ประกอบธุรกิจรวมข้อมูลผู้บริโภครายใหม่ 
ที่เพ่ิมขึ้นด้วยในการรายงานข้อมูลผู้บริโภครวม 
โดยในช่องดังกล่าวให้รายงานข้อมูลจ านวนบัญชี 
ที่มียอดสินเชื่อคงค้าง และยอดสินเชื่อคงค้าง  
ณ สิ้นเดือนนั้น  
(ไม่รวมรายที่มีการตัดหนี้สูญในเดือนนั้น ซึ่งต้อง
รายงานในช่องสุดท้ายอยู่แล้ว) 

8.5 หากผู้บริโภคมีการเปิดบัญชีในเดือนที่รายงาน
แต่ไม่มีการเบิกใช้เงิน ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
รายงานอย่างไร 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานในช่อง (1) จ านวนบัญชี 
(2) วงเงินต่อรำยได้รวม และ (3) อัตรำดอกเบี้ย 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรที่เรียกเก็บภายใต้ช่อง

https://www.1213.or.th/
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ข้อมูลสินเชื่อใหม่ โดยยังไม่ต้องรายงานยอดสินเชื่อ
ในช่องสินเชื่อใหม่ เนื่องจากไม่มียอดการใช้สินเชื่อ
ในเดือนนั้น  
อย่างไรก็ดี หากในเดือนถัดมามียอดการใช้สินเชื่อ 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานเฉพาะยอดสินเชื่อ 
ที่เบิกใช้ของเดือนที่รายงานข้อมูลในช่องสินเชื่อใหม่ 
โดยไม่ต้องรายงาน (1) จ านวนบัญชี (2) วงเงิน
ต่อรำยได้รวม และ (3) อัตรำดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียม 
และค่ำบริกำรที่เรียกเก็บ ภายใต้ช่องข้อมูล
สินเชื่อใหม่ เนื่องจากถือว่าเป็นบัญชีเก่า 
ในเดือนก่อนยังไม่มีการเบิกใช้เงิน 

8.6 หำกผู้ประกอบธุรกิจมีกำรปรับเพิ่มวงเงินแก่
ผู้บริโภคในภำยหลัง โดยไม่ได้ปรับอัตรำดอกเบี้ย 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรที่เรียกเก็บ  
ต้องรำยงำนอย่ำงไร 
 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องรำยงำนในช่องวงเงินต่อ
รำยได้รวม ภำยใต้ช่องข้อมูลสินเชื่อใหม่ โดย 
ไม่ต้องรำยงำนจ ำนวนบัญชใีนช่องสินเชื่อใหม่  
ทั้งนี้ ในกำรค ำนวณวงเงินเฉลี่ยต่อรำยได้รวม 
ให้ค ำนวณจำกผลรวมของอัตรำส่วนของวงเงิน
สินเชื่อต่อรำยได้รวมของผู้บริโภคแต่ละบัญชี  
(รวมถึงวงเงินสินเชื่อทีป่รับเพิ่มต่อรำยได้รวม) 
หำรด้วยจ ำนวนบัญชทีั้งหมด (รวมถึงบัญชขีอง
วงเงินสินเชื่อที่ปรับเพิ่มด้วย) 

8.7 กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีกำรพิจำรณำให้สินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มี
ทะเบียนรถเป็นประกันและมิไดมี้วัตถุประสงค์
เพื่อกำรประกอบอำชีพแกผู้่บริโภค โดยพิจำรณำ
จำกทั้งรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนและกระแสเงินสด
หมุนเวียนเข้ำเฉลี่ยต่อเดือนในบัญชีเงินฝำก 
จะต้องรำยงำนข้อมูลอย่ำงไร  

ให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจำรณำว่ำมีกำรใช้
แหล่งข้อมูลใดเป็นหลัก ในกำรพิจำรณำ 
ให้สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและมิได้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบอำชีพแกผู้่บริโภค 
แล้วให้รำยงำนข้อมูลดังกล่ำวเพียงช่องเดียว 

8.8 ในกำรรำยงำนข้อมูลรำยจังหวัดตำม 
แบบรำยงำน 2.1 แบบรำยงำน 2.2 และ
แบบรำยงำน 2.3 ให้พิจำรณำรำยงำน
ข้อมูลรำยจังหวัดตำมที่ตั้งของสำขำที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจจัดตั้งไว้ ใช่หรือไม่  

ใช่ ผู้ประกอบธุรกิจต้องรำยงำนแบบรำยงำน 
2.1 แบบรำยงำน 2.2 และแบบรำยงำน 2.3 
จ ำแนกตำมสำขำที่ผู้ประกอบธุรกิจได้จัดตั้งขึ้น 

8.9 ในกำรรำยงำนข้อมูลจ ำนวนพนักงำนรวม 
ทุกสำขำในจังหวัด หำกพนักงำนประจ ำ 
อยู่หลำยสำขำในหลำยจังหวัด จะต้อง
รำยงำนข้อมูลอย่ำงไร  

ให้ผู้ประกอบธุรกิจพิจำรณำว่ำพนักงำน
ดังกล่ำวประจ ำอยู่ท่ีจังหวัดใดเป็นหลัก ใหร้วม
รำยงำนเป็นจ ำนวนพนักงำนที่จังหวัดนั้น  
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8.10 ในกำรรำยงำนข้อมูลแบบรำยงำน 3.1 

และแบบรำยงำน 3.2 หำกผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่ได้ปิดงวดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
จะต้องรำยงำนและจัดส่งข้อมูล อย่ำงไร 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจรำยงำนข้อมูลตำมแบบ
รำยงำน 3.1 และแบบรำยงำน 3.2 ทุกสิ้นงวดบัญชี 
และจัดส่งแบบรำยงำนดังกล่ำวมำยังธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยภำยใน 5 เดือนนับจำกวันสิ้นงวดบัญชี
ดังกล่ำว 

8.11 ในกำรรำยงำนข้อมูลแบบรำยงำน 3.1 
และแบบรำยงำน 3.2 หำกผู้ประกอบธุรกิจ
มิได้ประกอบธุรกิจเฉพำะสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับจะต้องรำยงำนข้อมูลอย่ำงไร  
  

แบบรำยงำน 3.1 และแบบรำยงำน 3.2 เป็น
แบบรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะและผลกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรผู้ประกอบธุรกิจทั้งกิจกำร 
โดยมีกำรจ ำแนกรำยกำรเฉพำะส่วนที่ประกอบธุรกิจ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับเฉพำะบำงรำยกำร
เท่ำนั้น ดังนั้น ในกำรรำยงำนตำมแบบรำยงำน
ดังกล่ำว ผู้ประกอบธุรกิจจึงรำยงำนฐำนะและ
ผลกำรด ำเนินกำรของกิจกำรทั้งหมด มิใช่เฉพำะ
ส่วนที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้
กำรก ำกับ ตำมรูปแบบที่ประกำศก ำหนด 

9. ดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ  และค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้จ่ำยไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
9.1 

 
การปรับลดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้ไม่เกินร้อยละ 28 ของ
สัญญาที่ท าขึ้นก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ 
จ าเป็นต้องเรียกผู้บริโภคมาท าสัญญาใหม่
หรือไม่ 

ในกรณีปรับลดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมใด ๆ แม้ผู้บริโภคจะมิได้มาท า
สัญญาใหม่ ผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถกระท าได้ 
เนื่องจากการปรับลดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่าวเป็นการสละสิทธิ์
และไม่ท าให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์ 

9.2 ค่าใช้จ่ายประเภทใดที่จะเข้าข่ายค่าใช้จ่าย
ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ
ส ำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ
ที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 
 

ค่าใช้จ่ายที่จะเข้าข่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้
จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุส ำหรับกรณี
สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันนั้น ต้อง 
เข้าเงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้  
(1)  ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในกลุ่มรายการตามที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต (ตามที่
ปรากฏในตารางแนบท้ายประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย) 

(2)  ต้องมีหลักฐานหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นจ านวน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้บริโภคแต่ละราย 
(ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย) 

(3)  พอสมควรแก่เหตุ อาทิ ไม่น าเงินเดือนพนักงาน 
ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า มาคิดเป็นค่าใช้จ่ายกับผู้บริโภค 
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หรือติดตามทวงถามหนี้โดยเลือกใช้วิธีที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร เช่น ให้พนักงาน 
ใช้บริการการเดินทางที่มีค่าใช้จ่ายสูงไปทวงหนี้ 

9.3 ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
(ข้อ 2 - 4 ของเอกสารแนบ 2 และข้อ 2 - 5 
ของเอกสำรแนบ 3) จะประกาศค่าใช้จ่ายในรูป 
“ไม่เกิน x บาท/ครั้ง” หรือเป็นช่วงอัตราได้
หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกาศเป็นจ านวนเงิน
ต่อครั้งหรือเป็นช่วงอัตราได้ แต่จ านวนเงินที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บจากผู้บริโภคต้อง
เป็นไปตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ
แก่ผู้บริโภคเฉพาะราย 

9.4 ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินที่ผู้บริโภคเป็นคนจ่าย
ให้แก่จุดช าระเงินต่าง ๆ (เช่น ร้าน 7-11 
เคาน์เตอร์ธนาคารอ่ืน ๆ) ต้องประกาศไว้ใน 
ข้อ 3.1 ของเอกสารแนบ 2 และข้อ 2 ของ
เอกสำรแนบ 3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรช ำระเงิน
ของเอกสำรแนบ ด้วยหรือไม่   

ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกาศค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย 
เนื่องจากเป็นกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจได้ไปตกลงกับ 
ผู้ให้บริการรับช าระเงิน เพ่ือให้บริการรับช าระเงิน
แก่ผู้บริโภคแทนผู้ประกอบธุรกิจ จึงเกิดค่าใช้จ่ายที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องจ่ายให้ผู้ให้บริการรับช าระเงินนั้น 
ซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจสามารถผลักภาระค่าใช้จ่ายนั้น 
ให้ผู้บริโภคเป็นผู้ช าระเงินแทนได้ 

9.5 ในกรณีที่ผู้บริโภคเลือกช ำระเงินผ่ำนตัวแทน
รับช ำระเงินที่ผู้บริโภคต้องจ่ำยค่ำบริกำร
ช ำระเงินให้แก่ตัวแทนดังกล่ำวนั้น  
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกันต้องน ำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวมำรวมใน
กำรค ำนวณดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำบริกำร 
ค่ำธรรมเนียมใด ๆ ด้วยหรือไม่ 
 

กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ด ำเนินกำรให้ผู้บริโภค
มีทำงเลือกในกำรช ำระเงินที่ส ำนักงำนใหญ่และ
ส ำนักงำนสำขำของผู้ประกอบธุรกิจได้ โดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรช ำระเงินแล้วแต่ผู้บริโภคเลือก 
ที่จะช ำระเงินผ่ำนตัวแทนรับช ำระเงิน ซึ่งท ำให้
เกิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมจำกกำรเลือกใช้บริกำร
รับช ำระเงินโดยผู้บริโภคเอง ผู้ประกอบธุรกิจ
ไม่ต้องน ำค่ำบริกำรช ำระเงินในกำรใช้บริกำร
ตัวแทนรับช ำระเงินที่ผู้บริโภคจ่ำยให้แก่ตัวแทน
รับช ำระเงินดังกล่ำว มำรวมในกำรค ำนวณ
ดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ  
อย่ำงไรก็ดี หำกผู้ประกอบธุรกิจมิได้มีทำงเลือก
ให้ผู้บริโภคช ำระเงินที่ส ำนักงำนใหญ่และ
ส ำนักงำนสำขำของผู้ประกอบธุรกิจโดย 
ไม่คิดค่ำใช้จ่ำยในกำรช ำระเงิน โดยให้ผู้บริโภค
ช ำระเงินผ่ำนตัวแทนรับช ำระเงินอย่ำงไม่มี
ทำงเลือก ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องน ำค่ำบริกำร 
ที่ผู้บริโภคจ่ำยให้แก่ตัวแทนรับช ำระเงินนั้น  
มำรวมในกำรค ำนวณดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำบริกำร 
หรือค่ำธรรมเนียมด้วย 
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9.6 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถ 

เป็นประกันสำมำรถเรียกเก็บค่ำยึดรถ  
ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
สำมำรถเรียกเก็บค่ำยึดรถได้ อย่ำงไรก็ดี ค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวต้องน ำมำค ำนวณรวมกับดอกเบี้ย ค่ำปรับ 
ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ แล้วไม่เกิน
ร้อยละ 28 ต่อปี (effective rate) 

9.7 ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ข้อ 4.2 ของเอกสารแนบ 2 
และข้อ 5 ของเอกสำรแนบ 3) จะเรียกเก็บ
ในกรณีใดได้บ้าง 
 

ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน 
เมื่อเข้าเงื่อนไข 2 ข้อ ดังนี้  
(1) ได้รับช าระหนี้จากผู้บริโภคมาเป็นเช็ค แต่เมื่อ

น าเช็คไปเข้าบัญชีเพ่ือเรียกเก็บปรากฏเงิน
ในบัญชีไม่พอจ่าย ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้รับช าระเงินใหม่กรณีเช็คคืนได้
ตามท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจริงแต่ต้องไม่เกิน 
200 บาท/ครั้ง และ  

(2) ต้องไม่ใช่กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็น
ธนาคารพาณิชย์ที่ผู้บริโภคเปิดบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันไว้ ซึ่งได้เรียกเก็บค่าปรับเช็คคืนได้
ในฐานะที่เป็นค่าธรรมเนียมด้านเงินฝากไปแล้ว 

9.8 ค่าขอตรวจสอบรายการ (ข้อ 4.6 ของ
เอกสารแนบ 2) ส ำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล
ภำยใต้กำรก ำกับท่ีมิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียน
รถเป็นประกัน จะเรียกเก็บในกรณีใดได้บ้าง 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บค่าขอตรวจสอบ
รายการส ำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ
ที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันได ้
หากเป็นการขอตรวจสอบรายการที่นอกเหนือจาก
การจัดท า statement ตามปกติและปรากฏว่า
รายการที่ผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ
ได้มีการแจ้งผู้บริโภคถูกต้องอยู่แล้ว เช่น กรณีท่ี
ผู้บริโภคขอให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบรายการ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรในการเบิกถอนเงินกู้ประเภท 
revolving credit หรือกรณีอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

9.9 กรณีทีผู่้บริโภคสินเชื่อที่มีทะเบียนรถ 
เป็นประกันมีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำร
เกี่ยวกับทะเบียนและภำษีรถตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ผู้ประกอบธรุกิจ
สำมำรถเป็นผู้ให้บริกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
ทะเบียนรถแทนผู้บริโภค ได้หรือไม่ รวมทั้ง
สำมำรถเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวกับผู้บริโภค ได้หรือไม่ 
 

ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถท ำหน้ำที่เป็น 
ผู้ให้บริกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับทะเบียนและ
ภำษีรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
แทนผู้บริโภคได้  
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องด ำเนินกำรให้ผู้บริโภค 
มีทำงเลือกในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับทะเบียน
และภำษีรถดังกล่ำวแบบไม่มีค่ำใช้จ่ำยพร้อม
แจ้งรำยละเอียดค่ำใช้จำ่ยในกำรให้บริกำรของ 
ผู้ประกอบธุรกิจให้ผู้บริโภคทรำบ และต้อง



25 

  

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
ได้รับแจ้งควำมจ ำนงจำกผู้บริโภคก่อนให้บริกำร 
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
จำกกำรด ำเนินกำรข้ำงต้นได ้ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวควรมีอัตรำที่พอสมควรแก่เหตุ  

9.10 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถ 
เป็นประกนัสำมำรถเรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  
เช่น ค่ำประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบ
ข้อมูลเครดิต ได้หรือไม่ 
 

ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 
ทีเ่กี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ
ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันจำก
ผู้บริโภคได้ โดยเม่ือน ำมำค ำนวณรวมกับดอกเบี้ย 
ค่ำปรับ ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ แล้ว
ต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (effective rate) 
เว้นแต่เป็นค่ำใช้จ่ำยตำมที่ประกำศก ำหนด 
อย่ำงไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจไม่สำมำรถเรียกเก็บ
ดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมใดๆ 
ในกรณีที่ผู้บริโภคประสงค์จะไถ่ถอนสินเชื่อ 
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันก่อนก ำหนดทั้งจ ำนวน
หรือบำงส่วนได้ 

9.11 กรณีที่ผู้บริโภคประสงค์จะไถ่ถอนสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สินเชื่อ 
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันก่อนก ำหนด  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องค ำนวณดอกเบี้ย ค่ำปรับ 
ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ อย่ำงไร 

กรณีที่ผู้บริโภคประสงค์จะไถ่ถอนสินเชื่อ 
ส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับที่มิใช่สินเชื่อ 
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกันก่อนก ำหนด  
ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีกำรด ำเนินกำรค ำนวณ
เพื่อให้ม่ันใจว่ำมีกำรเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่ำปรับ 
ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ ซึ่งค ำนวณ
รวมกันจนถึงวันที่ผู้บริโภคมำไถ่ถอนสินเชื่อ
ก่อนก ำหนดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี 
(effective rate) 
นอกจำกนี้ ในกำรเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่ำปรับ 
ค่ำบริกำร หรือค่ำธรรมเนียมใด ๆ ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละปี เม่ือคิดค ำนวณเป็น 
effective rate แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
ตำมที่ประกำศฉบับนี้ก ำหนดด้วย 

9.12 ผู้ประกอบธุรกิจจะน าดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่าย
ตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ  
มารวมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระเพ่ือคิดดอกเบี้ย
และค่าปรับเพ่ิมอีกได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถน าดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ ฯลฯ มารวมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ
เพ่ือคิดดอกเบี้ยและค่าปรับเพ่ิมอีก แม้ว่าจะ 
ค้างช าระครบ 1 ปีแล้วก็ตาม   
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9.13 ในกรณีทีผู่้ประกอบธุรกิจด าเนินการติดตาม

ทวงถามหนี้เองหรือว่าจ้างบริษัทภายนอก
ด าเนินการแทน (outsourcing) ผู้ประกอบธุรกิจ 
ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมติดตามทวงถามหนี้
อย่างไร เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 
เช่น มีการติดตามทวงถามหนี้ผ่านทางโทรศัพท์
หรือส่งจดหมายจริง ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมติดตามทวงถามหนี้
จากผู้บริโภคได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ด าเนินการติดตามทวงถามหนี้
ด้วยตนเองหรือว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินการ
ติดตามทวงถามหนี้แทน (outsourcing) จะสามารถ
เรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้จากผู้บริโภคได้
ต่อเมื่อมีการติดตามทวงถามหนี้จริง และสามารถ
พิสูจน์ได้ว่า ผู้บริโภคได้รับทราบถึงการติดตาม
ทวงถามหนี้แล้วเท่านั้น ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด โดย
ต้องเรียกเก็บในอัตราที่พอสมควรแก่เหตุและ
เหมาะสมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั่วไปที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ าอยู่แล้ว เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ เงินเดือนพนักงาน  
ผู้ประกอบธรุกิจจึงไม่ควรผลักภาระค่าใช้จ่ายทัว่ไป
ที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ 
(outsourcing) ไปยังผู้บริโภค 

10. กำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก (outsourcing) 
10.1  ผู้ให้บริกำรภำยนอกมีขอบเขตหมำยถึง 

ผู้ให้บริกำรภำยนอกประเภทไหน  
 

ในกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก  
ผู้ให้บริกำรภำยนอกดังกล่ำวมีขอบเขตหมำยถึง
บุคคลอ่ืนซึ่งเข้ำท ำสัญญำรับจัดกำรงำนที่โดยปกติ
ผู้ประกอบธุรกิจต้องด ำเนินกำรเอง รวมถึงผู้ที่
เข้ำท ำสัญญำช่วงเพื่อรับช่วงจัดกำรงำนดังกล่ำว
ทุกทอด  

10.2 แผนรองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) ควรมีลักษณะ
อย่ำงไร 

กำรจัดท ำแผนรองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) มีวัตถุประสงค์
เพื่อก ำหนดขั้นตอนและกระบวนกำรท ำงำน
กำรด ำเนินงำนเม่ือเกิดเหตุหยุดชะงัก เพื่อให้
ธุรกิจสำมำรถกลับมำด ำเนินกำรได้ตำมปกติโดยเร็ว
เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนั้น 
ในกำรจัดท ำแผนรองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) จะต้อง
ค ำนึงถึงปัจจัยทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น 
สถำนที่ อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติงำน ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้อง ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
บุคลำกรของผู้ประกอบธุรกิจ  
ทั้งนี้ แผนดังกล่ำวควรมีลักษณะที่ส ำคัญ ดังนี้ 
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 ก ำหนดแนวทำงและขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำน 

รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่ำง
ชัดเจน 

 ก ำหนดระยะเวลำที่ระบบงำนหรือกระบวนกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ จะสำมำรถกลับสู่สภำพ
กำรท ำงำนปกติได้ 

 สื่อสำรให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทรำบและเข้ำใจ
ถึงแนวทำงและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

10.3 กำรจัดท ำแผนรองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง (Business continuity plan) 
โดยเฉพำะส ำหรับกรณีที่เกิดกำรหยุดชะงัก
ของงำนส ำคัญหรืองำนที่มีผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริกำรในวงกว้ำงนั้น งำนส ำคัญดังกล่ำว
มีลักษณะอย่ำงไร 

กำรจัดท ำแผนรองรับกำรด ำเนนิธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง (Business continuity plan) 
โดยเฉพำะส ำหรับกรณีที่เกิดกำรหยุดชะงัก 
ของงำนส ำคัญนั้น งำนส ำคัญดังกล่ำวหมำยถึง 
งำนหลักท่ีมีควำมส ำคัญต่อธุรกิจของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ เช่น งำนที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรให้บริกำรแก่ผู้บริโภค 

 


