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ในการประกอบธุรกจิบัตรเครดิต ใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงินปฏิบัติตามที่กําหนด
ในประกาศฉบบัน้ี 

3. ประกาศและหนังสือเวียนท่ียกเลิก 

3.1 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 12/2560 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 

3.2 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส. 13/2560 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสําหรับผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงิน 
ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 

3.3 หนังสือเวียนท่ี ฝนส.(21)ว. 17/2563 เรื่อง ซักซอมความเขาใจหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563 

4. ขอบเขตการบังคับใช 

ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับกับธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินและ 
ผูประกอบธุรกิจบตัรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลงัวาดวยกิจการที่ตองขออนุญาต
ตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต)  

5. เน้ือหา 

5.1 คําจํากัดความ 

5.1.1 “บัตรเครดิต” หมายความวา บัตรอิเล็กทรอนิกสที่ผูประกอบธุรกิจออกใหแก
ผูบรโิภคตามหลกัเกณฑและวิธีการทีผู่ประกอบธุรกจิกําหนด เพื่อใชชําระคาสนิคา คาบรกิาร หรอืคาอื่นใด 
แทนการชําระดวยเงินสด หรือเพ่ือใชเบิก ถอน โอน หรือทําธุรกรรมอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับเงิน และผูประกอบธุรกิจ
จะเรียกใหผูบริโภคชําระเงินในภายหลัง  

ทั้งน้ี ไมรวมถึง บัตรที่ไดมีการชําระคาสินคา คาบริการ หรือคาอื่นใดไวลวงหนา 
และบัตรท่ีผูบริโภคไมตองชําระคาธรรมเนียม คาบริการ ดอกเบ้ีย หรือคาอ่ืนใด อันเน่ืองจากการใช
บัตรดังกลาวในทุกกรณี 

5.1.2 “บัตรอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา บัตรอิเล็กทรอนิกสตามประมวล
กฎหมายอาญา 

5.1.3 “บัตรหลัก” หมายความวา บัตรเครดิตที่ผูประกอบธุรกิจออกใหแกผูบริโภค
ที่เปนผูมรีายไดหรอืฐานะทางการเงินเพียงพอสําหรบัการชําระหน้ีตามบัตรเครดิตได 

5.1.4 “บัตรเสริม” หมายความวา บัตรเครดิตทีผู่ประกอบธุรกิจออกใหแกผูบริโภค
ที่ผูถือบัตรหลักยินยอมใหใชจายเงินภายในวงเงินของผูถือบัตรหลัก และผูถือบัตรหลักจะเปนผูรบัผิดชอบ
ชําระหน้ีอันเกิดจากบัตรเสริมทั้งหมด  
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5.1.5 “บัตรเครดิตเพื่อธุรกจิ” (Business Card / Corporate Card) หมายความวา 
บัตรเครดิตประเภทที่ผูประกอบธุรกจิออกใหตามความประสงคและคําขอของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือกจิการ1 โดยที่องคกรหรือกิจการขางตนจะเปนผูรับผิดชอบชําระหน้ีอันเกิดจากการใช
บัตรเครดิตน้ัน 

5.1.6 “ผูบริโภค” หมายความวา ผูบริโภคตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค 

5.1.7 “ผูประกอบธุรกิจ” หมายความวา ธนาคารพาณิชยและผูประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงิน 

5.1.8 “ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงิน” หมายความวา ผูซึ่งไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต)  

5.2 หลักการ 

ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ใหผูประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การกํากับดูแลตามกรอบหลักการ (guiding principles) ดังตอไปน้ี 

5.2.1 การออกบัตรเครดิตควรพิจารณาใหแกผูท่ีมีแหลงรายไดหรือมคีวามสามารถ
เพียงพอในการชําระหน้ี ไมกระตุนการกอหน้ีท่ีไมจําเปน และคํานึงถึงความสามารถในการดํารงชีพ
ของผูบริโภคภายหลังการอนุมัติธุรกรรมดังกลาว 

5.2.2 การเรียกเก็บดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และ
คาใชจายใด ๆ จากผูบริโภคควรคํานึงถึงตนทุนท่ีแทจริง ในอัตราท่ีเปนธรรม ไมเอาเปรยีบผูบริโภค 
รวมท้ังใหบริการแกผูบริโภคอยางเหมาะสมและเปนธรรม  

5.3 คุณสมบัติผูประกอบธุรกิจและการยื่นคําขออนุญาตการประกอบธุรกิจ 

ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงิน ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูมีอํานาจ
ในการจัดการของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงิน รวมถึงกรรมการ หุนสวนผูจัดการ 
ผูมีอํานาจในการจัดการของบริษัทแมของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินจะตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการท่ีตองขออนุญาต
ตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต) 

ทั้งน้ี ในการย่ืนคําขออนุญาตเปนผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงิน
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงั ใหย่ืนผานธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบย่ืนคําขออนุญาต
ประกอบธุรกิจและจัดสงตามชองทางท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดในคูมือประชาชน  

                                                        
1 “กิจการ” หมายความวา บริษัทจํากัด บริษทัมหาชนจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล นิติบุคคลอ่ืน หรือหางหุนสวนที ่

ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 
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5.4 หลักเกณฑการประกอบธุรกิจ 

5.4.1 คุณสมบัติของผูถือบัตรเครดิต 

(1) ผูถือบัตรหลัก 

ผูประกอบธุรกจิจะออกบัตรหลกัใหแกผูบริโภคได เมื่อผูบรโิภค 
มีคุณสมบัติเปนไปตามเงื่อนไขขอใดขอหน่ึงดังน้ี 

(1.1) มีรายไดจากแหลงทีม่าตาง ๆ รวมกนัไมตํ่ากวา 15,000 บาท 
ตอเดือน หรือไมตํ่ากวา 180,000 บาทตอป โดยตองแสดงหลกัฐานที่แนชัดเกี่ยวกับแหลงที่มาของรายได 

(1.2) มีรายไดหรือเคยมรีายไดจากการทํามาหาไดของตนเองโดย
พิจารณาจากกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากซึง่ฝากไวกับสถาบันการเงินทีส่ามารถรับฝากเงิน
จากประชาชนไดตามกฎหมายยอนหลงัเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน โดยอยางนอยจะตองมกีระแสเงินสด
หมนุเวียนเขาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 15,000 บาทตอเดือน ซึง่ผูประกอบธุรกจิพจิารณาแลวเห็นวาเปนผูมีฐานะ
ทางการเงินเพียงพอทีจ่ะชําระเงินตามบัตรเครดิตได 

(1.3) มีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ี 
ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกจิทีม่ีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน เปนหลักประกนั
เต็มวงเงินของบัตรเครดิตที่อนุมัติ 

(1.4) มีเงินฝากประจําทีส่ถาบันการเงินที่สามารถรับฝากเงินจาก
ประชาชนไดตามกฎหมายยอนหลังเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน ไมนอยกวา 500,000 บาท 

(1.5) มีเงินฝากประจําที่สหกรณออมทรัพยยอนหลงัเปนระยะเวลา 
ไมนอยกวา 6 เดือน ไมนอยกวา 1,000,000 บาท 

(1.6) มีเงินฝากออมทรัพยทีส่ถาบันการเงินทีส่ามารถรับฝากเงิน
จากประชาชนไดตามกฎหมาย หรือลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหน้ี หรือลงทุนในกองทุนรวม อยางใด
อยางหน่ึงหรือรวมกนัหรือเมื่อรวมกบัเงินฝากประจําทีส่ถาบันการเงินทีส่ามารถรบัฝากเงินจากประชาชนได
ตามกฎหมายยอนหลงัเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน ไมนอยกวา 1,000,000 บาท 

(1.7) มีเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคลยอนหลังเปนระยะเวลา 
ไมนอยกวา 6 เดือน ไมนอยกวา 1,000,000 บาท 

ทั้งน้ี สําหรับผูถือบัตรเครดิตกอนวันที่ 1 เมษายน 2547 ที่มีรายได
จากแหลงที่มาตาง ๆ  รวมกันตํ่ากวา 15,000 บาทตอเดือน หรือตํ่ากวา 180,000 บาทตอป ผูประกอบธุรกิจ
จะพิจารณาการตออายุบัตรเครดิตใหแกผูบริโภคดังกลาวได หากผูบริโภคดังกลาวมีประวัติการชําระหน้ีที่ดี
ตอเน่ืองกนั โดยในรอบ 1 ปยอนหลงั ไมเคยผิดนัดชําระหน้ีเกิน 2 ครั้ง โดยแตละครั้งไมเกิน 30 วัน 

(2) ผูถือบัตรเสริม 

ผูประกอบธุรกจิจะออกบัตรเสริมใหกับผูที่ไมมีคุณสมบัติตามขอ 
(1.1) - (1.7) ขางตนไดภายใตสัญญาที่ทาํกบัผูถือบตัรหลกั โดยวงเงินการใชจายของผูถือบัตรเสริมตอง 
อยูภายในวงเงินของผูถือบัตรหลักเทาน้ัน และผูถือบัตรหลักจะตองเปนผูรับผิดชอบชําระหน้ีอันเกิดจาก
บัตรเสริมทัง้หมด 
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(3) ผูถือบัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจ 

ผูประกอบธุรกจิตองพิจารณาถึงความมั่นคงและฐานะทางการเงิน
ขององคกรหรือกจิการ โดยไมจําเปนตองตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคลทีเ่ปนผูถือบัตรในนามองคกร
หรอืกจิการดังกลาวเปนรายบุคคล ทัง้น้ี ผูประกอบธุรกจิตองดูแลมิใหมกีารย่ืนคําขอมีบตัรเครดิตเพื่อธุรกจิ 
เพื่อเปนชองทางในการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑในเรื่องคุณสมบัติของผูถือบัตรเครดิตตามที่กําหนดในขอ 5.4.1 (1) 
และการกําหนดวงเงินบัตรเครดิตตามที่กําหนดไวในขอ 5.4.2 (1) 

5.4.2 การกําหนดวงเงินบัตรเครดิต 

(1) บัตรหลัก 

ใหผูประกอบธุรกจิแตละแหงสามารถอนุมัติและกําหนดวงเงินบตัรเครดิต
ใหแกผูบริโภคแตละรายไดไมเกินอัตราหรือจํานวนดังตอไปน้ี 

(1.1) กรณีผูบริโภคมีคุณสมบัติเขาเงื่อนไขตามขอ 5.4.1 (1.1) และ (1.2) 
วงเงินบัตรเครดิตตองไมเกินอัตราดังน้ี 

(1.1.1) 1.5 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรือกระแสเงินสด
หมุนเวียนเขาเฉลี่ยตอเดือนในบัญชีเงินฝาก หากผูบริโภคมีรายไดเฉลี่ยหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขาเฉลี่ย
ในบัญชีเงินฝาก ตํ่ากวา 30,000 บาทตอเดือน 

(1.1.2) 3 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรือกระแสเงินสด
หมุนเวียนเขาเฉลี่ยตอเดือนในบัญชีเงินฝาก หากผูบริโภคมีรายไดเฉลี่ยหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขาเฉลี่ย
ในบัญชีเงินฝาก ต้ังแต 30,000 บาทตอเดือน แตตํ่ากวา 50,000 บาทตอเดือน 

(1.1.3) 5 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรือกระแสเงนิสด
หมุนเวียนเขาเฉลี่ยตอเดือนในบัญชีเงินฝาก หากผูบริโภคมีรายไดเฉลี่ยหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเขาเฉลี่ย
ในบัญชีเงินฝาก ต้ังแต 50,000 บาทตอเดือนข้ึนไป 

ทั้งน้ี สําหรับผูถือบัตรหรือผูทีเ่คยถือบัตรกอนวันที่  
1 กันยายน 2560 ผูประกอบธุรกจิสามารถคงวงเงินเดิมหรือพจิารณาใหวงเงินใหมไดโดยรวมแลวตอง 
ไมเกิน 5 เทาของรายไดเฉลี่ยตอเดือนหรือกระแสเงินสดหมนุเวียนเขาเฉลี่ยตอเดือนในบญัชีเงินฝาก 
เวนแตเปนกรณีการเพิ่มวงเงินช่ัวคราวกรณีฉุกเฉิน  

(1.2) กรณีผูบริโภคมีคุณสมบัติเขาเงือ่นไขตามขอ 5.4.1 (1.3) 
วงเงินบัตรเครดิตตองไมเกินจํานวนเงินฝากหรือมลูคาตราสารแสดงสิทธิในหน้ีซึ่งเปนหลกัประกัน 

(1.3) กรณีผูบริโภคมีคุณสมบัติเขาเงื่อนไขตามขอ 5.4.1 (1.4) และ (1.5) 
วงเงินบัตรเครดิตตองไมเกินอัตรารอยละ 10 ของยอดเงินฝากประจํา 

(1.4) กรณีผูบริโภคมีคุณสมบัติเขาเงื่อนไขตามขอ 5.4.1 (1.6) 
วงเงินบัตรเครดิตตองไมเกินอัตรารอยละ 10 ของยอดเงินฝากประจํา เงินฝากออมทรัพย มลูคาเงินลงทุน
ในตราสารแสดงสิทธิในหน้ีและกองทุนรวม 

(1.5) กรณีผูบริโภคมีคุณสมบัติเขาเงื่อนไขตามขอ 5.4.1 (1.7) 
วงเงินบัตรเครดิตตองไมเกินอัตรารอยละ 10 ของยอดมลูคาเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล 
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ทั้งน้ี ใหผูบรโิภคทีป่ระสงคจะขอวงเงินเพิ่ม แจงรายละเอยีดเกี่ยวกบั
คุณสมบัติของผูถือบัตร รายละเอยีดบัตรเครดิต และวงเงินทีไ่ดรับขณะย่ืนขอเพิม่วงเงินที่ครบถวนและ
ถูกตอง โดยผูประกอบธุรกจิตองแจงใหผูบริโภครับทราบเกี่ยวกับความสําคัญของการแจงขอมูลดังกลาว 
ซึ่งมผีลใหผูประกอบธุรกจิอาจบอกเลิกการถือบัตรไดหากตอมาตรวจพบวามีการแจงขอมลูดังกลาวไมถูกตอง 

อน่ึง ผูประกอบธุรกจิอาจพิจารณาเพิม่วงเงินช่ัวคราวเกินกวาวงเงิน 
ที่กําหนดไวตามขอ 5.4.2 (1.1) - (1.5) ใหแกผูบริโภคในกรณีฉุกเฉินได เมื่อไดพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหน้ีของผูบริโภคแลว โดยในสวนของการชําระหน้ีน้ันใหถือปฏิบัติตามหลกัเกณฑที่กําหนด
ในเอกสารแนบ 3 เรื่องการเรียกใหชําระหน้ีและการติดตามทวงถามใหชําระหน้ี ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกจิ
ตองกําหนดนโยบายการพจิารณาใหวงเงินช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินทีม่ีความจําเปนตอการดํารงชีพเปนลายลักษณ
อักษร ซึ่งครอบคลุมถึงลักษณะเหตุการณที่ถือวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนตอการดํารงชีพ เงื่อนไข
ของการอนุมัติ เชน วงเงิน และระยะเวลาในการผอนชําระ รวมถึงแนวทางการพสิูจนการใชวงเงินช่ัวคราว
กรณีฉุกเฉินดังกลาวของผูบริโภค นอกจากน้ี ผูประกอบธุรกจิตองมกีารระบอุํานาจและหนาที่ของผูรับผิดชอบ
ในการอนุมัติวงเงินช่ัวคราวกรณีฉุกเฉินดังกลาว และตองดูแลมิใหใชการพิจารณาเพิ่มวงเงินช่ัวคราวดังกลาว
เปนชองทางในการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑการกําหนดวงเงินตามขอ 5.4.2 (1.1) - (1.5)  

(2) บัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจ 

ใหผูประกอบธุรกิจพจิารณากําหนดวงเงินไดตามความเหมาะสม 
เชนเดียวกับการพิจารณาใหสินเช่ือแกลูกหน้ีธุรกจิโดยทั่วไป 

5.4.3 การเรียกเก็บดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ 
และคาใชจายอ่ืน 

(1) ผูประกอบธุรกจิอาจเรียกเกบ็ดอกเบี้ยในหน้ีคางชําระ หรือดอกเบี้ย
ในระหวางเวลาผิดนัดชําระหน้ี หรอืคาบรกิารตาง ๆ  หรือเบีย้ปรบัหรอืคาปรบัในการชําระหน้ีลาชากวากาํหนด 
หรือคาธรรมเนียมหรือคาบรกิารอื่นใดจากผูบริโภค เมื่อคํานวณรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 16 ตอป 
(effective rate)2 โดยผูประกอบธุรกจิอาจคํานวณจาํนวนวันต้ังแตวันทีไ่ดทดรองจายเงินเพือ่ประโยชน
ของผูบริโภค หรือวันทีส่รุปยอดรายการ หรอืวันทีผู่บริโภคตองชําระเงินหรือถูกหกับญัชีตามใบแจงหน้ีก็ได 

(2) ในการใหบรกิารเบกิถอนเงินสดดวยบตัรเครดิต ผูประกอบธุรกิจอาจ
เรยีกเกบ็คาธรรมเนียมและคาใชจายใด ๆ รวมกันโดยเพิ่มเติมจากดอกเบี้ย เบีย้ปรบั คาปรับ คาธรรมเนียม 
และคาบรกิารตามขอ 5.4.3 (1) ไดอีกไมเกินรอยละ 3 ของจํานวนเงินสดที่เบิกถอนน้ัน 

(3) นอกจากดอกเบี้ย เบี้ยปรบั คาปรับ คาธรรมเนียม และคาบริการ
ตามขอ 5.4.3 (1) และ (2) แลว ผูประกอบธุรกจิอาจเรยีกเกบ็คาใชจายตาง ๆ ตามที่ไดจายไปจรงิและ
พอสมควรแกเหตุได ซึ่งตองเปนไปตามรายการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามตารางแนบทาย
ประกาศ รวมทั้งมลีักษณะของคาใชจายดังกลาวเปนไปตามที่กําหนดในเอกสารแนบ 1 

ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจตองไมนําดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรบั คาบริการ 
คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ ตามที่ไดจายไปจริงและพอสมควรแกเหตุ ตามขอ 5.4.3 (1) - (3) และ
ภาษีมูลคาเพิ่มที่เกี่ยวของกับการใหบริการถอนเงินสดดวยบัตรเครดิตตามขอ 5.4.3 (2) มารวมกับจํานวนหน้ี

                                                        
2 คาธรรมเนียมและคาบริการอ่ืนใดตามที่กําหนด ไมรวมถึงคาธรรมเนียมในการดาํเนินงานที่ระบุตามเอกสารแนบ 1 
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ที่คางชําระเพื่อคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และคาปรบัอีก และตองดูแลมิใหนําการปรับปรุงโครงสรางหน้ี หรือ
ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในสัญญาบัตรเครดิตเปนชองทางในการหลีกเลี่ยงขอกําหนดเก่ียวกับดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ 
คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ และคาใชจายท่ีเก่ียวกับบัตรเครดิตดวย 

5.4.4 การกําหนดนโยบายและแผนงาน  

 ผูประกอบธุรกิจตองกําหนดนโยบายและแผนงานในการดําเนินธุรกจิบัตรเครดิต 
โดยควรประกอบดวยทิศทางและแนวทางในการใหบรกิารบัตรเครดิต เปาหมายในการใหบริการแกผูบริโภค
ตามระดับรายได รวมถึงแนวทางการดูแลผูบริโภค และหามผูประกอบธุรกจิแจกเงิน สิ่งของ หรือบัตรกํานัลใด ๆ  
ในการรับสมัครผูบริโภครายใหมหรือการอนุมัติบัตรใหผูบริโภครายใหม เวนแตจะมียอดการใชจายผานบัตรแลว
อยางนอย 1 งวด 

 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินใชบริการ
จากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) เพ่ือลดตนทุนการดําเนินงานและเพ่ิมความคลองตัวในการ
ประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ใหสามารถใชบริการไดเฉพาะในสวนของงานท่ีไมใชงานหลักท่ีเก่ียวของ
กับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (strategic function) โดยใหถือปฏิบัติตามเอกสารแนบ 2 ดวย  

5.4.5 การบริหารจัดการความเสีย่ง 

 ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมรีะบบการบรหิารจัดการความเสี่ยงในการใหบริการ
บัตรเครดิต ดังน้ี 

 (1)    ระบบการพจิารณาคุณสมบัติของผูย่ืนขอบัตรเครดิต เพื่อใชในการอนุมัติ
และกําหนดวงเงินบัตรเครดิตตามระดับความสามารถในการชําระหน้ี 

 (2)    ระบบการเรียกเกบ็หน้ี เพื่อใชในการเตือนใหทราบเมือ่ผูบริโภคเริ่ม
มีปญหาในการชําระหน้ีหรือไมสามารถชําระหน้ีไดตามขอตกลง ตลอดจนกลยุทธในการเรียกเก็บหน้ีในกรณี
ตาง ๆ 

 (3)    ระบบการติดตามพฤติกรรมในการใชจายและการชําระหน้ีของผูบริโภค
แตละราย เพื่อใชในการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงวงเงินใหเหมาะสมกับพฤติกรรมและรปูแบบการใชบัตร
ของผูบริโภคแตละราย 

 (4)    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เพื่อใชในการกําหนดและทบทวน
นโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการใหบรกิารบัตรเครดิต 

5.4.6 การดูแลผูบริโภค 

ใหผูประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
การบริหารจัดการดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market conduct) และถือปฏิบัติเพ่ิมเติม
ในเรื่องการเปดเผยขอมูลอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมและคาใชจาย การเรียกให
ชําระหน้ีและการติดตามทวงถามใหชําระหน้ี การเปลี่ยนประเภทหน้ี การปฏิบัติและการจัดการเกีย่วกบั
ขอมูลของผูบริโภค และการปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน โดยรายละเอียดใหเปนไปตามท่ีกําหนดในเอกสารแนบ 3 

ทั้งน้ี หามผูประกอบธุรกิจออกบตัรเครดิต โดยมิไดรบัการรองขอจากผูขอมบีัตร
หรือผูบริโภคกอน (pre-approved)  
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5.4.7 การจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมลูอิเล็กทรอนิกส 

ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินสามารถจัดทํา จัดเก็บ 
และจัดสงขอมูลตาง ๆ ตามหลักเกณฑฉบับน้ี ตลอดจนเปดเผยขอมูลตาง ๆ แกผูบริโภคเปนการท่ัวไป 
หรือเปลีย่นแปลงการแจงขอมลูตาง ๆ ใหแกผูบริโภคในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสได โดยนําหลักเกณฑ
ตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการจัดทํา จัดเก็บ และจัดสงขอมลูอิเล็กทรอนิกสของ
สถาบันการเงินมาใชโดยอนุโลม 

5.4.8 การยายหรือปดสํานักงานสาขา 

ใหผูประกอบธุรกจิบตัรเครดิตทีม่ิใชสถาบันการเงนิแจงการยายหรอืปด
สํานักงานสาขา3 โดยรายงานในรูปแบบและตามระยะเวลาท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และ 
ใหประกาศกําหนดการยายหรอืปดสํานักงานสาขาลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน โดยอยางนอยตองประกาศ 
ไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานสาขาน้ัน ๆ และในชวงเวลาดําเนินการดังกลาว ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
ที่มิใชสถาบันการเงนิตองกําหนดแนวทางการดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูบริโภคตามความเหมาะสม  

5.5 การรายงานขอมูลตอธนาคารแหงประเทศไทย 

5.5.1 ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําและจัดสงแบบรายงานในรูปแบบและ 
ตามระยะเวลาท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด รวมถึงจัดทําและจัดสงรายงานและขอมูลอ่ืนเพ่ิมเติม
เปนรายกรณีตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยรองขอ  

5.5.2 ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําแบบรายงานคาธรรมเนียมบริการทางการเงิน
ตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด 

5.5.3 ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงินตองจัดสงงบการเงินประจําป 
ที่ผานการตรวจสอบของผูสอบบญัชีและลงนามรับรองความถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจกระทํา
การแทนของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินมายังธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 
180 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี  

5.6 การขออนุญาตธนาคารแหงประเทศไทย 

 ธนาคารแหงประเทศไทยอาจพิจารณาผอนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือ
เง่ือนไขเก่ียวกับการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (outsourcing) และการรายงานขอมูลตอ
ธนาคารแหงประเทศไทยท่ีกําหนดในประกาศฉบับน้ีเปนรายกรณีได โดยผูประกอบธุรกิจตองขออนุญาต
ผอนผันโดยแสดงเหตุผลและความจําเปนมายังธนาคารแหงประเทศไทยตามท่ีกําหนดในคูมือประชาชน 
และในการพิจารณาผอนผันดังกลาว ธนาคารแหงประเทศไทยอาจกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขอ่ืน
เพ่ิมเติมดวยก็ได  

                                                        
3 กรณีปดสํานักงานสาขาเพียงชั่วคราว ใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงินสามารถดําเนินการไดโดยแจงใหธนาคารแหง
ประเทศไทยทราบทันทีหลังจากปดสํานักงานสาขาชั่วคราวดังกลาว 
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เอกสารแนบ 1 

คาใชจายที่ผูประกอบธรุกิจอาจเรียกเก็บไดเพิ่มเติม  

คาใชจายที่ผูประกอบธุรกจิอาจเรียกเก็บไดเพิม่เติมตองมลีักษณะอยางใดอยางหน่ึง ดังน้ี 

(1) เปนคาใชจายที่ทําใหตนทุนในการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจเพิ่มข้ึนในสวนของคาบริการ
หรือคาธรรมเนียมในการใชบัตรเครดิตเพือ่ชําระภาษีอากรและคาธรรมเนียมใหแกหนวยงานราชการที่มหีนาที่
เรียกเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมของทางราชการ ซึง่หนวยงานราชการน้ัน ๆ ไมสามารถชําระ
คาธรรมเนียมใหแกผูประกอบธุรกิจเหมือนอยางรานคาทั่วไปได ในกรณีน้ีใหผูประกอบธุรกิจถือปฏิบัติดังน้ี 

(1.1)  ดําเนินการเพื่อใหไดรับความยินยอมจากผูบรโิภค หรอืระบุไวในสญัญาอยางชัดเจน
วาผูบริโภคยินดีจะจายคาธรรมเนียมในการใชบัตรเครดิตแทนหนวยงานราชการ 

(1.2)  คาบริการหรอืคาธรรมเนียมที่ผูประกอบธุรกิจจะเรียกเกบ็ตองอยูในอัตราไมเกิน
รอยละ 2 ของจํานวนเงินภาษีอากรและคาธรรมเนียมที่ชําระผานบัตรเครดิต 

(2) เปนคาใชจายที่ทําใหตนทุนในการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจเพิ่มข้ึนอันเน่ืองมาจาก
การใหบริการแกผูบริโภค หรือการติดตามทวงถามลูกหน้ีทีผ่ดินัดชําระหน้ีแตละรายเฉพาะเจาะจงและ
ไดมีการติดตามทวงถามหน้ีแลว เชน สงจดหมาย โทรศัพท หรือพบผูบริโภค เพื่อทวงถามหน้ีที่คางชําระ  

(3) เปนคาใชจายทีผู่ประกอบธุรกจิตองจายใหแกบุคคลอื่นหรอืหนวยงานภายนอก โดยมี
หลักฐานการชําระเงินที่สามารถตรวจสอบไดและเปนจํานวนที่พอสมควรแกเหตุ โดยไมรวมคาใชจายทั่วไปที่
เกิดข้ึนเปนประจําอยูแลวของผูประกอบธุรกจิ เชน คาใชจายระบบติดตามหน้ีอัตโนมัติ คานํ้าคาไฟ 
หรือเงินเดือนพนักงาน 

(4) สําหรบัผูประกอบธุรกจิบัตรเครดิตที่มใิชสถาบันการเงิน สามารถเรียกเกบ็คาปรบักรณีเช็คคืน 
ไมเกิน 200 บาทตอครั้ง  

ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมรายการเดียวกันจากคาใชจายทัง้สองประเภท
ตามขอ (2) และ (3) ซ้ําซอนกันไมได 

อน่ึง ในกรณีที่ผูประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาใชจายใด ๆ  จากผูบริโภค
นอกเหนือจากรายการที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดตามขอ (1) - (4) ผูประกอบธุรกจิตองไดรบัอนุญาต
จากธนาคารแหงประเทศไทยกอน ทั้งน้ี ใหผูประกอบธุรกจิขออนุญาตโดยแสดงเหตุผลและรายละเอียด
ที่เกี่ยวของมายังธนาคารแหงประเทศไทยเปนรายกรณี โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน 45 วันนับจากวันที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดรบัคําขอและเอกสารถูกตองครบถวน 
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ช่ือธนาคาร / บริษัท.................................................. 
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการใชบัตรเครดิต 

เร่ิมใชต้ังแตวันท่ี................................... 

1. ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาธรรมเนียม และคาบริการอ่ืน         
   ดอกเบี้ย      ………..…..% ตอป      
   คาธรรมเนียมในการใชวงเงิน      ………..…..% ตอป      
   คาปรบัในการชําระหน้ีลาชากวากาํหนด      ………..…..% ตอป      
   คาธรรมเนียม หรือคาบรกิารอื่น      ………..…..% ตอป      
    วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย เริ่มคิดจาก                     [   ] วันที่จายเงินใหรานคา        [   ] วันที่สรุปยอดรายการ          [   ] วันที่ครบกําหนดชําระ 
2. อัตราการผอนชําระคืนข้ันตํ่า         ……..…..% ของยอดเงินตามใบแจงยอดรายการในแตละเดือน  หรือ     
                                                                                   ข้ันต่ํา............บาท         
3. คาธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด          …..…..% ของจํานวนเงินสดที่เบิกถอน       
4. ระยะเวลาการชําระคืนโดยปลอดดอกเบ้ีย หากชําระตามกําหนด         สูงสุด.............วัน นับจาก.............         

คาธรรมเนียมในการดําเนินงาน 
ประเภทบัตร.... ประเภทบัตร.... ประเภทบัตร.... ประเภทบัตร.... ประเภทบัตร.... 

ชนิดบัตร... ชนิดบัตร.... ชนิดบัตร... ชนิดบัตร.... ชนิดบัตร... ชนิดบัตร.... ชนิดบัตร... ชนิดบัตร.... ชนิดบัตร... ชนิดบัตร.... 
5. คาธรรมเนียมของบัตรแตละประเภท (บาทตอป)                     
   แรกเขา                     
    รายป                     
6. คาธรรมเนียมในการชําระเงิน           ชําระโดยหักบัญชีธนาคาร .................. บาท/ครัง้           ชําระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย .................. บาท/ครัง้ 
               ชําระที่เคานเตอรของธนาคาร .................. บาท/ครัง้           ชําระผานเครื่อง ATM   .................. บาท/ครัง้ 
               ชําระที่เคานเตอรของธนาคารอื่น* .................. บาท/ครัง้           ชําระผานระบบโทรศัพทอัตโนมัต ิ .................. บาท/ครัง้ 
                ชําระที่จุดบรกิารรับชําระเงิน .................. บาท/ครัง้           ชําระผานระบบอินเตอรเน็ต .................. บาท/ครัง้ 
7. คาปรับกรณีเช็คคืน **       .................. บาท/ครัง้           
8. คาธรรมเนียมการออกบัตรใหมกรณีหาย/ชํารุด       .................. บาท/ครัง้           
9. คาธรรมเนียมในการขอใบแจงยอดบัญชี       .................. บาท/ครัง้           
10. คาธรรมเนียมในการขอสําเนาใบบันทึกการขาย       .................. บาท/ครัง้           
11. คาธรรมเนียมในการขอรหัสประจําตัวบัตรเครดิตใหมทดแทนรหัสเดิม       .................. บาท/ครัง้           
12. คาธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ       .................. บาท/ครัง้           
13. คาติดตามทวงถามหนี ้       .................. (โปรดระบหุนวย)         
14. คาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการพิสูจนตัวตนหรือยืนยันตัวตนของลูกคาทางดิจิทัล***       .................. บาท/ครัง้           
15. คาธรรมเนียมในการชําระภาษีอากรและคาธรรมเนยีมใหแกหนวยงานราชการ       .................. % ของจํานวนเงินภาษีอากรและคาธรรมเนียมที่ชําระผานบัตรเครดิต        
16. คาความเส่ียงจากการแปลงสกุลเงิน        .................. % ของ..............................         

หมายเหตุ :  หากมีคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใชบัตรเครดิตในตางประเทศทีผู่ประกอบธุรกิจในตางประเทศเปนผูเรียกเก็บผานผูประกอบธุรกิจในประเทศไทย  ใหผูประกอบธุรกิจเปดเผยใหผูบริโภคทราบวาอาจตองมีคาใชจายรายการอื่น ๆ ใหครบทุกประเภทดวย เชน  
คาธรรมเนียมการใชตู ATM ในตางประเทศ 

* เฉพาะสําหรับผูประกอบธุรกิจที่เปนธนาคารพาณิชย 
** เฉพาะสําหรับผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงิน 
*** ตองไมเกินคาใชจายตามที่ไดจายไปจรงิ 
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เอกสารแนบ 2 

หลักเกณฑการกํากบัดแูลการใชบรกิารจากผูใหบรกิารภายนอก 

ในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินใชบริการจากผูใหบริการภายนอก 
(outsourcing) เพ่ือลดตนทุนการดําเนินงานและเพ่ิมความคลองตัวในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินตองใชบริการจากผูใหบริการภายนอกท่ีมี
ความนาเชื่อถือ และตองรับผิดชอบตอผูบริโภคเสมือนกับดําเนินการดวยตนเอง โดยตองยดึหลกัการ
สําคัญ 3 ประการ ไดแก (1) การมีระบบดูแลผูบริโภคอยางเหมาะสม โดยเนนในเรื่องการเปดเผย
ขอมูลแกผูบริโภคอยางเพียงพอ การรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลผูบริโภค ตลอดจน
การดูแลเรื่องรองเรียนและแกปญหาใหแกผูบริโภค (2) การดูแลเรื่องความตอเน่ืองในการดําเนิน
ธุรกิจและการใหบริการแกผูบริโภค และ (3) การมีระบบการบริหารความเสี่ยงจากการใชบริการ
จากผูใหบริการภายนอก และผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินตองดําเนินการให
ธนาคารแหงประเทศไทย ผูตรวจสอบภายนอก หรือหนวยงานของทางการอ่ืน สามารถเขาตรวจสอบ
การดําเนินงาน ระบบการควบคุมภายในตาง ๆ รวมท้ังเรียกดูขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานท่ีใชบริการ
จากผูใหบริการภายนอกหรือผูรับจางชวงงานตอ (ถามี) เพ่ือใหทราบถึงการดําเนินงานและความเสีย่ง
ท่ีแทจริงอยางครบถวน รวมท้ังใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑ
การกํากับดูแลการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก ดังน้ี 

(1) การคัดเลือกผูใหบริการภายนอก 

ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินตองกําหนดแนวทางการคัดเลือกผูใหบริการ
ภายนอกอยางเหมาะสม กอนท่ีจะทําสัญญาใหมหรือทบทวนเพ่ือตออายุสัญญาการใชบริการจาก
ผูใหบริการภายนอกรายเดิม โดยตองพิจารณาใหครอบคลุมประเด็นสําคัญอยางนอย ดังตอไปน้ี 

(1.1)  ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการดําเนินงาน  

(1.2)  สถานะความมั่นคงทางการเงิน 

(1.3)  ชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติการถูกรองเรียน หรือถูกฟองรองดําเนินคดี 

(1.4)  วัฒนธรรมองคกรและนโยบายการใหบริการท่ีมีความเหมาะสมกับผูประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงิน 

(1.5)  ผลการประเมินผูใหบริการภายนอก หากเปนการวาจางผูใหบริการภายนอกรายเดิม 

(2) การดูแลและความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินตองตระหนักเสมอวา การใชบรกิาร
จากผูใหบริการภายนอกเปนเพียงการมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการแทนเทาน้ัน ผูประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินเองยังคงมีความรับผิดชอบตอผูบริโภคเสมือนผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ท่ีมิใชสถาบันการเงินเปนผูดําเนินการเอง ดังน้ัน ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงิน
จึงตองดําเนินการเพ่ือใหแนใจวาไดดูแลและรับผิดชอบตอผูบริโภคอยางเหมาะสม อยางนอยในเรื่อง
ดังตอไปน้ี 
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(2.1)  ตองดูแลใหผูใหบริการภายนอกจัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยและรักษาความลับ 
ขอมูลของผูบริโภค และขอมูลของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินเปนอยางดี รวมท้ัง
ตองตรวจสอบระบบดังกลาวอยางเหมาะสม และดูแลใหผูใหบริการภายนอกควบคุมดูแลพนักงาน
อยางเขมงวดในการรักษาความลับของผูบริโภคและขอมลูของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใช
สถาบันการเงิน 

(2.2)  ตองจัดใหมีระบบดูแลเรื่องรองเรียนและแกไขปญหาแกผูบริโภคอยางเพียงพอ
เหมาะสม โดยตองมีการบันทึกและติดตามขอมลูขอรองเรยีนจากผูบริโภค ซึ่งรวมถึงขอรองเรียน
เก่ียวกับการดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงิน
ตองกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาดังกลาว และรายงานขอมูลตอผูมีอํานาจในการจัดการ
ของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินใหรับทราบเปนระยะ 

(2.3)  ตองไมทําใหคุณภาพของบริการท่ีผูบริโภคไดรับดอยลงหรือผลักภาระคาใชจายท่ัวไป 
ท่ีเกิดขึ้นเปนประจําอยูแลวของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินไปใหแกผูบริโภค 
ตลอดจนการใชบริการดังกลาวตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ของทางการ 

(2.4)  ตองเปดเผยขอมูลท่ีอาจมีผลกระทบตอผูบริโภคใหทราบลวงหนาจากการมอบหมาย
ใหผูใหบริการภายนอกดําเนินการแทนผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงิน 

(2.5)  ในกรณีการสิ้นสุดหรือยกเลิกสัญญาวาจางผูใหบริการภายนอกไมวาดวยสาเหตุใด  
ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินตองดําเนินการเพ่ือใหแนใจวาขอมูลของผูบริโภค
ไดถูกทําลายหรือไดนําขอมูลท้ังหมดของผูบริโภคกลับมาจากผูใหบริการภายนอกแลว 

(2.6)  ตองดูแลขอมลูของผูบริโภคหรือขอมูลของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใช
สถาบันการเงิน ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยกิจการท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 แหง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต) หรือประกาศท่ีไดออกเพ่ือการดําเนินการ
ตามกฎหมาย 

(2.7)  พิจารณากําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนและเหมาะสม กรณีท่ีผูใหบริการภายนอก
ไมปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ (2.1) - (2.6) 

(3) การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจของผูใหบริการภายนอก 

ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินตองกําหนดใหผูใหบริการภายนอกจัดทํา
แผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง (Business continuity plan) โดยเฉพาะสาํหรับกรณี
ท่ีเกิดการหยุดชะงักของงานสําคัญหรืองานท่ีมีผลกระทบตอผูบริโภคในวงกวาง พรอมท้ังจัดสรรทรัพยากร
รองรับการดําเนินงานอยางเพียงพอ 

ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินตองจัดใหมีการทดสอบแผนรองรับ
การดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ืองรวมกับผูใหบริการภายนอก เพ่ือใหสามารถใหบริการงานสําคัญอยาง
สม่าํเสมอ และตองมีการบันทึกผลการทดสอบไวเปนเอกสารเพ่ือใหธนาคารแหงประเทศไทยสามารถ
ตรวจสอบได  
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(4) การบริหารความเสี่ยงของผูใหบริการภายนอก 

ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินตองกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ท่ีเกิดจากการใชบริการจากผูใหบริการภายนอกอยางชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร ใหเหมาะสม
กับความสําคัญของงานท่ีใชบริการจากผูใหบริการภายนอก รวมท้ังสื่อสารใหบุคคลท่ีเก่ียวของเขาใจ
และปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางเครงครัด และตองจัดใหมีหรือดําเนินการใหผูใหบริการภายนอก
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานและเอกสารท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 
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หลักการและตัวอยางงานหลกัทีเ่กี่ยวของกับการตดัสินใจเชิงกลยทุธ (strategic function) 

หลักการ 

การพิจารณางานหลักท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ใหผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ท่ีมิใชสถาบันการเงินพิจารณา ดังน้ี 

(1) งานท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจหรือการทําธุรกรรมท่ีกระทบตอฐานะการดําเนินงาน
และความเสี่ยงของผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงิน 

(2) งานท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงลึก การตรวจสอบหรือการสอบทานในขั้นตอนสุดทาย
กอนการตัดสินใจทําธุรกรรม  

(3) งานท่ีเก่ียวกับการติดตาม การตรวจสอบ และการสอบทานภายหลังการอนุมัติหรือ
การทําธุรกรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอฐานะการดําเนินงานและความเสีย่งของผูประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินหากดําเนินการไมเหมาะสม 

 
ตัวอยางงานหลักท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (strategic function) 

กลุมงาน ตัวอยางงาน strategic function 

กลุมงานสินเชื่อและธุรกรรมคลายสินเชื่อ - งานวิเคราะหสินเช่ือ  
- งานอนุมัติสินเช่ือ  
- งานตรวจสอบและลงนามผูกพันในสัญญา 
- งานตรวจสอบ/สอบทานการต้ังวงเงิน เบกิจาย และติดตาม

การใชวงเงิน 
- งานตรวจสอบหรอืสอบทานการติดตามดูแลลูกหน้ี 
- งานตรวจสอบความถูกตองของขอมลูลูกหน้ีในระบบฐานขอมูล 
- งานตรวจสอบและอนุมัติผลการทํา KYC/CDD  

ทั้งน้ี การรูจักลูกคาและการทราบขอเท็จจรงิเกี่ยวกบัลกูคา 
(Know Your Customer : KYC / Customer Due Diligence : 
CDD) ตองปฏิบัติใหสอดคลองตามหลักเกณฑทีส่ํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

- งานตัดสินใจแกไขหน้ี 
กลุมงานบริหารความเสี่ยง - งานตัดสินใจเกี่ยวกับการบรหิารความเสี่ยงในดานตาง ๆ 

- งาน portfolio management และควบคุมความเสี่ยง 
กลุมงานบัญชีและการเงิน - งานตรวจสอบหรอืสอบทานความถูกตองของขอมลูบญัชีและ

การเงิน 
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เอกสารแนบ 3 

การดแูลผูบริโภค 

นอกจากการถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการบริหารจัดการ 
ดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม (Market conduct) แลว ผูประกอบธุรกิจตองถือปฏิบัติ
เพ่ิมเติมดังน้ี 

(1) การเปดเผยขอมูลอัตราดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และ
คาใชจายใด ๆ ท่ีเก่ียวกับบัตรเครดิต 

(1.1)  เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอตัราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม 
และคาใชจายอื่น ๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิตตามตารางแนบทายเอกสารแนบ 1 ในวันกอนวันที่อัตราดอกเบี้ย 
เบี้ยปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่น ๆ เกี่ยวกับบัตรเครดิต มีผลบังคับใช โดย
ผูประกอบธุรกิจตองมีกระบวนการท่ีทําใหมั่นใจไดวาผูบริโภคไดรับทราบและเขาใจในรายละเอียด
ดังกลาวอยางชัดเจน เชน ประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการทุกแหง เผยแพรในเว็บไซตหรือ
ชองทางอ่ืนของผูประกอบธุรกิจ 

(1.2)  แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรบั คาปรับ คาบรกิาร คาธรรมเนียม 
และคาใชจายอื่น ๆ เกี่ยวกบับัตรเครดิตตามซึ่งมีผลบังคับใชในขณะน้ันตามขอ (1.1) โดยมรีายละเอียด
ตามตารางแนบทายเอกสารแนบ 1 ใหแกผูบริโภคที่ประสงคจะขอมีบัตรเครดิตหรือขอเพ่ิมวงเงินบัตรเครดิต
ทราบในเอกสารช้ีชวน ใบสมคัร และสัญญา หรือในเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการขอมีบัตรเครดิตหรือ
การขอเพ่ิมวงเงินบัตรเครดิต เพื่อใชประกอบการพจิารณาตัดสินใจในการขอมีบัตรเครดิตหรือขอเพ่ิม
วงเงินบัตรเครดิต 

(2) การเรียกใหชาํระหน้ีและการติดตามทวงถามใหชาํระหน้ี 

(2.1)  หากผูประกอบธุรกจิประสงคจะใหผูบริโภคผอนชําระหน้ีเปนงวด จะตองกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการผอนชําระหน้ีโดยใหผูบริโภคชําระหน้ีข้ันตํ่าในแตละงวดไมตํ่ากวารอยละ 10  
ของยอดคงคางทัง้สิ้น  

(2.2)  ในกรณีที่มีการคิดดอกเบี้ย คาบริการตาง ๆ  และเบี้ยปรับหรือคาใชจายในหน้ีคางชําระ 
ใหแสดงรายละเอียดการคํานวณรายการดังกลาวในใบแจงหน้ีดวย 

(2.3)  ตองมีการแจงเตือนผูบริโภคที่ผิดนัดชําระหน้ีกอนดําเนินการบังคับชําระหน้ีตามกฎหมาย 
โดยตองมีระยะเวลาท่ีเพียงพอใหผูบริโภคตรวจสอบและโตแยงรายการดังกลาว 

(2.4)  กรณีที่ผูบรโิภคมีการผิดนัดชําระหน้ีเกินกวา 3 เดือนนับแตวันที่ครบกําหนดชําระ 
ใหผูประกอบธุรกิจยกเลิกการใชบัตรเครดิตของผูบริโภครายน้ันทันท ี
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(3) การเปลี่ยนประเภทหน้ี 

หามผูประกอบธุรกจิโอนหน้ีหรอืเปลี่ยนประเภทหน้ีที่เกิดจากการใชบัตรเครดิตไปเปนหน้ีตาม
สัญญาบัญชีเดินสะพัดหรอืหน้ีตามสัญญาสินเช่ือประเภทอื่น ทั้งน้ี เวนแตผูประกอบธุรกิจจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังตอไปน้ี 

(3.1)  ไดรับความยินยอมจากผูบริโภคกอน 

(3.2)  ตองกําหนดใหมีการชําระหน้ีข้ันตํ่าในแตละงวดไมตํ่ากวารอยละ 10 ของยอดคงคาง
ทั้งสิ้น เวนแตเปนการดําเนินการเพือ่การปรบัปรุงโครงสรางหน้ี ซึ่งเปนประโยชนแกผูบริโภคโดยเฉพาะ
ในเรื่องดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรบั คาบริการ และคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่ตํ่าลง และผูประกอบธุรกิจจะตอง
จัดทําเอกสารหลกัฐานสญัญาตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกบัการปรบัปรงุโครงสรางหน้ีใหครบถวนและมีผลสมบรูณ
ตามกฎหมาย  

(3.3)  การเรียกเกบ็ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ คาปรบั คาบริการ คาธรรมเนียม และคาใชจายใด ๆ 
ตองเปนไปตามขอ 5.4.3 

(3.4)  ตองยกเลิกการใชบัตรและบัญชีบัตรเครดิตของผูบรโิภครายน้ันทันท ีเวนแตเปนกรณี
ลูกหน้ีมีศักยภาพหรือมีพฤติกรรมในการชําระหน้ีท่ีดี เชน ไมคางชําระเงินตนหรือดอกเบ้ีย ใหผูประกอบธุรกิจ
สามารถโอนหน้ีหรือเปลี่ยนประเภทหน้ีท่ีเกิดจากการใชบัตรเครดิตดังกลาวไปเปนหน้ีตามสัญญา
สินเชื่อประเภทอ่ืน เชน สินเชื่อ term loan ได โดยไมตองยกเลิกการใชบัตรและบัญชีบัตรเครดิต
ของลูกหน้ีรายน้ัน ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจตองถือปฏิบัติดังน้ี 

(3.4.1) วงเงินของสินเชื่อท่ีเปลี่ยนประเภทใหม เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของ
วงเงินบัตรเครดิตเดิมแลว ตองไมเกินกวาวงเงินท่ีเคยอนุมัติของบัตรเครดิตน้ัน ตลอดระยะเวลาท่ีลูกหน้ี
ยังคงผอนชําระสินเชื่อท่ีเปลี่ยนประเภทใหมดังกลาว 

(3.4.2) การโอนหน้ีหรือเปลี่ยนประเภทหน้ีของบัตรเครดิตน้ี ตองดําเนินการ 
เพ่ือประโยชนแกลูกหน้ีเปนหลัก เชน การลดดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ หรือคาธรรมเนียม 
อยางมีนัยสําคัญ 

ทั้งน้ี หน้ีอันเกิดจากการใชบัตรเครดิตที่ยังมิไดโอนไปเปนหน้ีตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด 
จะเอาดอกเบี้ยน้ันทบเขากับตนเงินแลวคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงินทีท่บเขากันน้ันไมได 

อน่ึง ผูประกอบธุรกิจตองดูแลมิใหการโอนหน้ีหรือการเปลี่ยนประเภทหน้ีท่ีเกิดจากการ
ใชบัตรเครดิตไปเปนหน้ีตามสัญญาสนิเชื่อประเภทอ่ืน การปรับปรุงโครงสรางหน้ีท่ีเกิดจากการใช
บัตรเครดิต หรือการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในสัญญาบัตรเครดิต เปนชองทางในการหลีกเลี่ยงขอกําหนด
เก่ียวกับดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ คาปรับ คาบริการ คาธรรมเนียมใด ๆ และคาใชจายท่ีเก่ียวกับบัตรเครดิต
ตามขอ 5.4.3 และสําหรบัผูประกอบธุรกจิทีเ่ปนธนาคารพาณิชย การโอนหรือเปลี่ยนประเภทหน้ีดังกลาว
ตองไมเปนการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงหลักเกณฑการจัดช้ันและการกันเงินสํารอง หรอืเปนเหตุใหมกีาร
จดแจงบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินไมถูกตอง   
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(4) การปฏิบัติและการจัดการเก่ียวกับขอมลูของผูบริโภค 

(4.1)  ผูประกอบธุรกจิตองใหความสําคัญและจัดใหมีขอมลูเกีย่วกับผูขอมีบัตรหรอืผูบริโภค
ที่ถูกตองและครบถวน และควรตระหนักถึงภาระหน้ีสินท่ีจะมีท้ังหมดของผูบริโภค เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติและกําหนดวงเงินบัตรเครดิตรวมถึงกรณีเพ่ิมวงเงินบัตรเครดิตที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับความสามารถในการชําระหน้ีของผูขอมีบัตรหรือผูบริโภค โดยใชขอมลูจากแหลงขอมลูกลางทีเ่ช่ือถือได 
เชน บริษัทขอมูลเครดิต หรือรวมกันจัดต้ังศูนยขอมูลเพื่อใชขอมูลรวมกัน เพื่อสอบยันประวัติสวนตัวของ
ผูขอมบีัตรหรอืผูบริโภค จาํนวนบตัร และวงเงนิบัตรเครดิตที่ไดรับทั้งสิ้น ภาระหน้ีสิน ตลอดจนขอมลูอื่น ๆ  

ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจอาจสื่อสารใหผูบริโภคทราบถึงภาระหน้ีท้ังหมดของผูบริโภค
อยางครบถวน เพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูบริโภคในการประกอบการตัดสินใจขอมีบัตรเครดิตหรือขอเพ่ิม
วงเงินบัตรเครดิตดังกลาว  

(4.2)  ผูประกอบธุรกจิตองรกัษาขอมูลของผูบรโิภคไวเปนความลบั เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี 

(4.2.1) การเปดเผยโดยไดรบัความยินยอมจากผูบริโภค 

(4.2.2) การเปดเผยตามหนาที่ หรือเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

(4.2.3) การเปดเผยแกผูสอบบญัชีของผูประกอบธุรกิจน้ัน 

(4.2.4) การจัดสงขอมลูเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต 

(4.2.5) การเปดเผยเพือ่ประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

(5) การปฏิบัติเมื่อมีขอรองเรียน 

ผูประกอบธุรกจิตองดําเนินการตรวจสอบเมื่อผูขอมบีัตรหรอืผูบริโภครองเรียนเกี่ยวกบั
การใชบัตรเครดิต และแจงความคืบหนาของผลการตรวจสอบ รวมทั้งช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินการตอไป 
ใหผูบริโภคทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรับแจงการรองเรียน รวมทั้งใหดําเนินการแกไขขอรองเรียนน้ัน 
ใหแลวเสรจ็ และแจงใหผูบริโภคทราบโดยเร็ว 

ทั้งน้ี ผูประกอบธุรกิจตองกําหนดแนวทางปฏิบัติในการคืนเงนิใหแกผูบริโภคกรณีที่มีการ
เรียกเก็บเงินจากผูบริโภคโดยมิชอบ โดยตองใหสิทธิแกผูบรโิภคในการเลือกรบัเงินดังกลาวคืนผานทาง
ชองทางอื่นไดนอกเหนือจากการรับเงินคืนเขาบญัชีบัตรเครดิต เชน การรับเงินคืนผานบัญชีเงินฝาก
ของผูบริโภค หรอืการรับคืนเปนเงินสดหรือเปนเช็ค 

 



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง  กิจการทีต่้องขออนุญาตตามขอ้  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวตัิ  ฉบับที ่ ๕๘ 

(เรื่อง  ธุรกิจบัตรเครดติ) 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๕  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๑๔  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕  ว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย
หรือผาสุกแห่งสาธารณชน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกประกาศก าหนดให้การออกบัตรเครดิต
อันเป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการธนาคาร  ซึ่งมีลักษณะตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้  เป็นกิจการ 
ที่ต้องขออนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศ 

ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศ 

ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้   
“บัตรเครดิต”  หมายความว่า  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตออกให้แก่

ผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดติก าหนด  เพื่อใช้ช าระค่าสินค้า  ค่าบริการ  
หรือค่าอื่นใด  แทนการช าระด้วยเงินสด  หรือเพื่อใช้เบิก  ถอน  โอน  หรือท าธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับเงนิ  
และผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะเรียกให้ผู้บริโภคช าระเงินในภายหลัง   

ทั้งนี้  ไม่รวมถึง  บัตรที่ได้มีการช าระค่าสินค้า  ค่าบริการ  หรือค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้า  และบัตร 
ที่ผู้บริโภคไม่ต้องช าระคา่ธรรมเนียม  ค่าบริการ  ดอกเบี้ย  หรือค่าอื่นใด  อันเนื่องจากการใช้บัตรดงักลา่ว
ในทุกกรณี 

“บัตรอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา 
“ผู้บริโภค”  หมายความว่า  ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
“ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า   
(๑) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
(๒) สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
“ผู้มีอ านาจในการจัดการ”  หมายความว่า   
(๑) ผู้จัดการ  รองผู้จัดการ  กรรมการที่เป็นผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  หรือ 

ผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๒) บุคคลซึ่งผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท าสัญญาให้มีอ านาจในการบริหารงานทั้งหมด 
หรือบางส่วน  หรือ 

(๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอ านาจควบคุมหรอืครอบง าผู้จัดการหรือกรรมการหรือการจัดการ
ของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของตนในการก าหนดนโยบายหรือการด าเนินงาน
ของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

“กลุ่มธุรกิจ”  หมายความว่า  กลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นบริษัทแม่และมีบริษัทอื่น 

เป็นบริษัทลูกบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  และให้นับรวมถึงบริษัทลูก
ต่อไปทุกทอด  หรือ 

(๒) กลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้วยบริษัทแม่ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต   แต่มีผู้ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นบริษัทลูก  โดยจะมีบริษัทลูกเพียงบริษัทเดียวหรือหลายบริษัทเป็นบริษัทร่วมก็ได้   
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  และให้นับรวมถึงบริษัทลูกต่อไปทุกทอด 

“บริษัท”  หมายความว่า  บริษัทจ ากัด  บริษัทมหาชนจ ากัด  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลอื่น 

“บริษทัแม่”  หมายความว่า  บริษัทที่มีอ านาจควบคุมกิจการของบริษัทอื่น   
“อ านาจควบคุมกิจการ”  หมายความว่า  อ านาจในการควบคุมกิจการของบริษัทอื่น  ไม่ว่า 

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

กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในบริษัทหนึ่ง  หรือ 
(๔) มีอ านาจควบคุมกิจการในลักษณะอื่นใดตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ

ก าหนด 
การมีหุ้นในบริษัทหนึ่งตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรง 

หรือทางอ้อม  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีอ านาจควบคุมกิจการ  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้มีอ านาจ 
ควบคุมกิจการ 

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

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(๕) เป็นบริษัทที่บุคคลนั้นหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีอ านาจควบคุมการแต่งตั้ง 

หรือถอดถอนกรรมการ 
(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  บุคคลที่ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละสิบของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  และให้นับรวมหุ้นที่ถือ 
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

“ธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงิน”  หมายความว่า   
(๑) ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน   
(๒) ธุรกิจบัตรเครดิต  ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ  ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ

ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ  ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ  ธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

(๓) ธุรกิจระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับและธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ
ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน 

(๔) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
(๕) ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
(๖) ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต   และธุรกิจประกันวินาศภัย 

ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 
(๗) ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน  ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน  และธุรกิจผู้ให้บริการ

ระบบคราวด์ฟันดิง  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
(๘) ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(๙) ธุรกิจทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 
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(๑๐) ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือ 
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

(๑๑) ธุรกิจอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

หมวด  ๑ 
การจดัตั้งและการขออนุญาต 

 
 

ข้อ ๓ ให้การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) สถาบันการเงิน 
(๒) ผู้ออกบัตรเครดิตให้แก่ผู้บริโภคเพื่อช าระค่าสินค้า  ค่าบริการ  หรือค่าอื่นใด  อันเป็นธุรกิจ

ของตนเองกลุ่มธุรกิจของตนเอง  หรือธุรกิจภายใต้ระบบแฟรนไชส์เดียวกัน 
ในกรณีที่จ านวนผู้บริโภคหรือปริมาณบัตรเครดิตหรือขอบเขตการใช้บัตรตามวรรคสองอาจมี

ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดให้การออกบัตรดังกล่าวเป็นการประกอบธุรกิจ  
บัตรเครดิตที่ต้องขออนุญาตตามประกาศนี้ก็ได้  และให้ผู้ประกอบธุรกิจตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศก าหนดด าเนินการยื่นขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามประกาศนี้   ทั้งนี้    
ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด   

ข้อ ๔ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด
ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ในการอนุญาตดังกล่าวรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์
ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

การยื่นค าขออนุญาตให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และแบบที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก าหนด 

เมื่อได้รับค าขออนุญาต  และเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว  ธนาคารแห่งประเทศไทย
จะเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิตให้แล้วเสร็จภายใน 
หกสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือปรากฏข้อเท็จจริงที่อาจเชื่อได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่   กรรมการ  
หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ยื่นค าขอมลีักษณะหรือพฤตกิารณ์เข้าข่ายลักษณะต้องหา้มตามข้อ  ๑๓  
(๑๐)  หรือข้อ  ๑๓  (๑๑)  หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทแม่
ของผู้ยื่นค าขอมีลักษณะหรือพฤติการณ์เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามดังกล่าว  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
สามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาค าขออนุญาตได้อีกคราวละไม่เกินหกสิบวันท าการนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้  ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
รายงานการขยายระยะเวลาดังกล่าวให้รัฐมนตรีทราบด้วย 
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ข้อ ๕ ในการยื่นค าขออนุญาต  นิติบุคคลที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์   
(๒) อยู่ระหว่างถูกระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือเคยถูกเพิกถอน

การอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงิน   
(๓) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงินหรือเคยต้องค าพิพากษาหรือ

ค าสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ  
ท าลายล้างสูง 

(๔) เคยเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ  
ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด  และมีพฤติกรรมอันเป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือเอารัด 
เอาเปรียบผู้บริโภค 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วไม่ต่ ากว่าหนึ่งร้อยล้านบาท  
และมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าทุนจดทะเบียนซึ่งช าระแล้วในวันที่ยื่นค าขออนุญาต 

หมวด  ๒ 
เงื่อนไขในการด าเนินงาน 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ประกอบธุรกิจบัตร เครดิตต้องระบุรายละเอียดค่ าธรรมเนียม   ดอกเบี้ ย   
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  อันเนื่องจากการใช้บริการบตัรเครดิต  ให้ชัดเจนครบถว้นในเอกสารชี้ชวน  ใบสมคัร  
สัญญา  และเอกสารอื่นใด  ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด   

ข้อ ๘ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องรักษาข้อมูลของผู้บริโภคไว้เป็นความลับ   เว้นแต่ 
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเปิดเผยโดยได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภค 
(๒) การเปิดเผยตามหน้าที่  หรือเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน  หรือการพิจารณาคดี 
(๓) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตนั้น 
(๔) การจัดส่งข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 
(๕) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
(๖) การเปิดเผยเพ่ือประโยชน์อื่นตามที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ข้อ ๙ ห้ามผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตกระท าการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลดทุน  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
(๒) ย้ายท่ีตั้งส านักงานใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
(๓) โอนหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตไปเป็นหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด  เว้นแต่จะได้รับ 

ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือบัตรก่อน 
หนี้อันเกิดจากการใช้บัตรเครดิต  ที่ยังมิได้โอนไปเป็นหนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดจะเอาดอกเบี้ยนั้น 

ทบเข้ากับต้นเงินแล้วคิดดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นไม่ได้ 
(๔) หยุดหรือระงับการด าเนินกิจการเกี่ยวกับบัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
ในการขออนุญาตตามความในข้อ  ๙  (๑)  หรือข้อ  ๙  (๔)  ของวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ประกอบธุรกจิ 

บัตรเครดิตยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย  และให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาอนุญาตดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันท าการ 
นับแต่วันที่ได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

ข้อ ๑๐ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
และรวมถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิต 
(๒) การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
(๓) ดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียมใด ๆ  เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต   
อย่างไรก็ดี  ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง  และพอสมควร

แก่เหตุจากผู้ถือบัตรได้  นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในวรรคหนึ่งตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
(๔) การจัดการ  การเก็บรักษา  การเปิดเผยข้อมูล  หรือการกระท าใด ๆ  เกี่ยวกับข้อมูลการใช้

บัตรเครดิต  ทั้งนี้  ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคด้วย   
(๕) การตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต  รวมถึงระบบการให้บริการ

บัตรเครดิต 
(๖) การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม  การเรียกให้ช าระหนี้   

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

(๑๐) การก าหนดนโยบาย  แผนงาน  และการประชาสัมพันธ์ 
(๑๑) การใช้บริการจากบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ 
(๑๒) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต   

และกรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ 
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(๑๓) การย้ายส านกังานใหญ ่ และการเปิด  การย้ายและการปิดส านกังานสาขา  ทั้งนี้  ส านักงานสาขา 
ให้หมายความถึงส านักงานสาขาตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด 

(๑๔) เรื่องอื่น ๆ  ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าจ าเป็นในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิต 

ข้อ ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจประกาศ
ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตถือปฏิบัติในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การประกอบธุรกิจอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตนั้นด าเนินการได้ 
(๒) การท านิติกรรมหรือสัญญากับประชาชนหรือผู้บริโภค  ในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบ

ธุรกิจบัตรเครดิตตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  ไม่ว่าจะเป็นในเนื้อหาสาระ  วิธีการค านวณ
ผลประโยชน์  หรือแบบสัญญา 

(๓) ข้อที่ต้องปฏิบัติหากนิติกรรมหรือสัญญาที่ท าขึ้นนั้นให้สิทธิแก่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  
ที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ฝ่ายเดียว 

(๔) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต   
ข้อ ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจเปิดเผย

ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  และกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามประกาศนี้และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๓ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ต้องไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกีย่วกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจรติ  ไม่ว่าจะมี

การรอลงโทษหรือไม่ก็ตาม 
(๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและ 

การแปลงตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(๔) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงินหรือเคยต้องค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ 
ท าลายล้างสูง 
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(๕) เคยเป็นกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินและระบบการช าระเงินในขณะทีถู่กเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจหรอืเพิกถอนการจดทะเบยีน
ประกอบธุรกิจโดยผู้นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือถูกเพิกถอน 
การจดทะเบียน 

(๖) เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงิน  
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  หรือเคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือเคยถูกถอดถอน
จากการเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
หรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย  เว้นแต่การถอดถอนนั้นไม่เกี่ยวกับ 
ความซื่อสัตย์สุจริตหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

(๗) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ  องค์การ  หรือหน่วยงานของรฐั  ฐานทุจรติ
ต่อหน้าที่ 

(๘) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ทางการเงินและระบบการช าระเงิน 

(๙) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   หรือหน่วยงานของรัฐทั้งใน 
และต่างประเทศ  กล่าวโทษ  ร้องทุกข์  หรือก าลังถูกด าเนินคดี  ในความผิดฐานฉ้อโกง  หรือทุจริต   
เว้นแต่ปรากฏว่าคดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด 

(๑๐) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท าหรือเคยกระท าการอันเป็นการหรือก่อให้เกิดการฉ้อโกง   
หรือฉ้อโกงประชาชน  หรือเป็นการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่สุจริตหรือไม่เป็นธรรม 

(๑๑) มีเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระท าหรือเคยกระท าการอันเป็นการหรือกอ่ให้เกิดการเลือกปฏบิตัิ
หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง  หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดอันอาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict  of  Interest)  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติกรรมที่แสดงถึง 
การกระท าอันส่อไปในทางไม่สุจริต 

(๑๒) เป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นใด  ทั้งนี้  ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๔ บริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องมีกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มี
อ านาจในการจัดการ  ที่ไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการหรือผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการ
จัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตแจ้งเป็นหนังสือ   
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หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในคู่มือประชาชน  ให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทราบภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล  ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตแจ้งเป็นหนังสือ   
หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในคู่มือประชาชน  ให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการก่อนเริ่มด าเนินการดังกล่าว  และให้แจ้งผู้บริโภค 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการก่อนเริ่มด าเนินการดังกล่าวด้วย   โดยอาจแจ้งเป็นหนังสือ   
หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีการอื่นใดที่ท าให้ผู้บริโภคทราบได้ 

ข้อ ๑๖ เมื่อปรากฏว่า 
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการด าเนินงานประการใด

ประการหนึ่ง 
(๒) ฐานะการเงินหรือการด าเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอาจเป็นเหตุให้เกิด 

ความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง 
(๓) ผูป้ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์  หรือเป็นบุคคลล้มละลาย   
 (ข) เคยถูกเพิกถอนการอนุญาตหรือการขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจทางการเงินและ

ระบบการช าระเงิน   
 (ค) เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานฟอกเงิน  หรือเคยต้องค าพิพากษา

หรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
หรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ  
ท าลายล้างสูง  หรือ 

 (ง) เคยเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินและระบบการช าระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ 
ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด  และมีพฤติกรรมอันเป็นการกระท าอันไม่เป็นธรรมหรือเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค 

(๔) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  
หรือกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิต  เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๓  หรือข้อ  ๑๔  แล้วแต่กรณี 

ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตนั้นแก้ไขการที่ฝ่าฝืน  
ละเลย  หรือแก้ไขฐานะการเงินหรือการด าเนินงานให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และให้รายงาน
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ให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการและผลการด าเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า   แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินกว่า
สามสิบวันนับแต่วันสั่งการหรือทราบผลการด าเนินการ 

หากผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมิได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยก าหนดตามวรรคหนึ่ง  หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตระงับการด าเนินงานทั้งหมดหรือ 
แต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง   และให้รายงาน 
ให้รัฐมนตรีทราบการสั่งการและผลการด าเนินการตามการสั่งการโดยไม่ชักช้า   แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินกว่า
สามสิบวันนับแต่วันสั่งการหรือทราบผลการด าเนินการ  ในการนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนด
หลักเกณฑ ์ วิธีการ  หรือเงื่อนไขใด ๆ  ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตปฏิบัติด้วยก็ได้ 

หากผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตยังคงฝ่าฝืนไม่ด าเนนิการตามค าสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามความในวรรคสอง  หรือเป็นกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมิอาจสั่งให้ด าเนินการตามความในวรรคสองได้  
หรือไม่มีการออกบัตรเครดิตหรือธุรกรรมตามที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาสองปีติดต่อกัน   รัฐมนตรี 
โดยค าแนะน าของธนาคารแหง่ประเทศไทย  อาจมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบตัรเครดติ 
ของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตนั้น  ในการนี้  รัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขใด ๆ   
ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตปฏิบัติด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีความประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  
ผู้ประกอบธุรกิจนั้นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยให้ยื่นค าขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย 

เมื่อได้รับค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาต  และเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง 

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาและอาจมีค าสั่งว่าจะควร
อนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจได้เมื่อใด  ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการอย่างใด  ทั้งนี้  ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันท าการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามวรรคสอง   เว้นแต ่
มีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้รัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบ 
ธุรกิจบัตรเครดิตทราบก่อนครบก าหนดดังกล่าว  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีก  
ไม่เกินสามสิบวันท าการนับแต่วันครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๑๘ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่   
๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕  และประกาศนี้  รวมทั้ง  ตรวจสอบการด าเนินงานของกิจการตามที่ก าหนดไว้ 
ในประกาศนี้  และการด าเนินคดีส าหรับความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่   
๒๖  มกราคม  ๒๕๑๕ 
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ข้อ ๑๙ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ  ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต้องมาให้ถ้อยค าหรือแสดง
สมุดบัญชีเอกสารและหลักฐานอืน่  รวมถึงต้องจัดให้ผู้ถอืหุน้รายใหญ่  กรรมการ  ผู้มีอ านาจในการจดัการ  
พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  หรือบริษัทแม่  หรือกรรมการ  
หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบรษิัทแมข่องผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดติ  มาให้ถ้อยค า
หรือแสดงสมุดบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่น  อันเกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตนั้น   
ตามความประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๐ ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอยู่แล้ว
ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเป็นผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้   

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตามข้อ  ๒๐  ที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศนี้   หรือมีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่  กรรมการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต   หรือกรรมการ  
หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกจิบัตรเครดติ  ซึ่งมีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดในประกาศนี้  ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตดังกล่าวด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ทั้งนี้  ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตามข้อ  ๒๐  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการ  และผู้มีอ านาจ 
ในการจัดการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  และกรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอ านาจในการ
จัดการของบริษัทแม่ของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต   ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
ในคู่มือประชาชน  ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๒๒ ประกาศนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สันต ิ พร้อมพัฒน ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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ค ำถำม – ค ำตอบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

ลงวันที่ 31 กรกฎำคม 2563 

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
1. นิยำมของบัตรเครดิต 
1.1 จากนิยาม “บัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจ (Business Card / 

Corporate Card) นัน้ หมายความว่าผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถออกบัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจให้กับบริษัทที่
ต้องการท าบัตรดังกล่าวให้แก่ผู้บริโภคของตนเอง
ได้หรือไม่ เช่น บริษัทประกันภัยจะขอให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจออกบัตรเครดิตให้ผู้บริโภคที่ซื้อกรมธรรม์
ของบริษัทประกันภัย โดยบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ
ดังกล่าวถูกจ ากัดขอบเขตให้ใช้บริการได้เฉพาะ
การจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ก าหนด 
ภายในวงเงินประกันที่บริษัทประกันภัยและ
ผู้บริโภคตกลงกันไว้ และบริษัทประกันภัยจะเป็น
ผู้รับผิดชอบเต็มในภาระหนี้ที่เกิดจากการใช้ 
บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถออกบัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจ (Business Card / Corporate Card) ให้แกผู่้บริโภคของบริษัทได้
ในกรณีท่ีมีการจ ากัดขอบเขตการใช้บริการของผู้บรโิภคของบรษิัทนั้นเท่านั้น และบริษัทเป็นผูร้ับผิดชอบช าระหนี้
แทนผู้บริโภคของบริษัทที่เป็นผู้ใช้บัตรเครดิตดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจควรมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
เพ่ือป้องกันไม่ให้การท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิต 
โดยการออกบัตรเครดิตให้แก่ผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจไม่แน่ใจว่า
บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจที่จะออกสามารถท าได้หรือไม่ ให้หารือมายัง ธปท. ก่อนด าเนินการ 

1.2 การออกบัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจ (Business Card / 
Corporate Card) หมายความรวมถึง การออก
บัตรเครดิตทีผู่้ประกอบธุรกิจออกให้แก่กิจการ
ร่วมค้า (joint venture) ด้วยหรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถออกบัตรเครดิตเพ่ือธุรกิจ (Business Card / Corporate Card) ให้แก่กิจการร่วมค้า 
(joint venture) ได้ เมื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเข้าข่ายเป็น “กิจการ” ตามที ่ธปท. ก าหนด ซึ่งได้แก่ บริษัทจ ากัด 
บริษัทมหาชนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิติบุคคลอ่ืน หรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล โดยกิจการร่วมค้าท่ีเข้าเง่ือนไขดังต่อไปนี้จะถือเป็นกิจการตามประกาศฉบับนี้ 
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(1) กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นองค์กรธุรกิจตามกฎหมาย 
(2) กิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย แต่สัญญาที่ผู้ร่วมทุนได้ตกลงร่วมกัน ท าให้

กิจการร่วมค้าเข้าองค์ประกอบของการเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญแบบไม่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

2. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถำบันกำรเงินและแนวทำงกำรขออนุญำต 
2.1 ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถ
ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่ต้องยื่นมายัง ธปท. 
ได้จากช่องทางใดบ้าง 

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถศึกษาวิธีการยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิต หรือเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตได้จากคู่มือการขออนุญาตของสถาบันการเงินและ Non-
Bank (คู่มือส าหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต) ซึ่งปรากฏใน website ของ ธปท. (www.bot.or.th) โดยเข้าไป
ที่หัวข้อ: สถาบันการเงิน > มุมสถาบันการเงิน > คู่มือการขออนุญาตของสถาบันการเงินและ Non–Bank 
(คู่มือส าหรับประชาชน) > 3. คู่มือส าหรับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

(Link: คู่มือส าหรับประชาชน) 

2.2 ส าหรับกรรมการที่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามทีป่ระกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่ง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่58 (เรื่อง ธรุกิจ
บัตรเครดิต) ก าหนดนั้น ให้หมายความรวมถึง
กรรมการอิสระด้วยหรือไม่ 

ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ประกอบธุรกิจตามทีป่ระกาศกระทรวงการคลัง 
ก าหนดนั้น หมายถึงกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินทุกต าแหน่ง  
ซ่ึงรวมถึงกรรมการอิสระด้วย 

3. คุณสมบัติของผู้ถือบัตรเครดิต 
3.1 ในกรณีท่ีผู้บริโภคมีรายได้ประจ าไม่ถึง 15,000 บาท

ต่อเดือน ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาออก
บัตรเครดิตให้แก่ผู้บรโิภคดังกลา่วโดยน ารายได้อ่ืน
มารวมพิจารณาได้หรือไม่ ตามกรณีต่อไปนี้ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาออกบัตรเครดิตให้แก่ผู้บริโภคท้ัง 2 กรณีได้ หากผู้บริโภคมีรายได้ประจ า
รวมรายได้อ่ืนที่ผ่านมา (รายได้สะสม) ย้อนหลังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เฉลี่ยแล้วไม่ต่ ากว่า 15,000 บาท
ต่อเดือน เช่น ผู้บริโภคมีรายได้สะสม 6 เดือน เท่ากับ 98,000 บาท ซึ่งเฉลี่ยต่อเดือนแล้วอยู่ที่ประมาณ 

http://www.bot.or.th/
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/Doc_Form/Pages/PeopleManual.aspx
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กรณีท่ี 1 

ผู้บริโภคมีรายได้ประจ าไม่ถึง 15,000 บาทต่อ
เดือน แต่มีรายได้อ่ืนที่น ามารวมค านวณเพ่ือให้
รายได้รวมต่อเดือนถึง 15,000 บาท 

กรณีท่ี 2 

ผู้บริโภคมีสลิปเงินเดือนแสดงรายได้ประจ าไม่ถึง 
15,000 บาทต่อเดือน และเมื่อรวมกับรายได้อ่ืน
ที่แสดงในสลิปแล้วก็ไม่ถึง 15,000 บาท แต่มีการ
แสดงรายได้สะสมเฉลี่ยถึง 15,000 บาทต่อเดือน 

16,300 บาท ผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถพิจารณาออกบัตรเครดิตให้กับผู้บริโภคในกรณีนี้ได้ โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องมีการด าเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าแหล่งรายได้ของผู้บริโภคดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ 

3.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถออกบัตรเครดิตโดย
พิจารณารายได้จากหนังสือรับรองเงินเดือนที่ออก
โดยฝ่ายบุคคลของผู้บริโภคซึ่งมีการรับรองว่า 
ผู้บริโภคมีรายได้ประจ า 13,000 บาทต่อเดือน 
และมีรายได้อ่ืน 3,000 บาทต่อเดือน โดยถือว่า 
ผู้บริโภคมีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน 
ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้เพียงหนังสือรับรองเงินเดือนในการพิจารณาออกบัตรเครดิตได้ หากหนังสือรับรอง
เงินเดือนดังกล่าวมีการระบุรับรองว่า ผู้บริโภคมีรายได้ประจ า 13,000 บาทต่อเดือน และมีรายได้อ่ืนขั้นต่ า 
เช่น ค่าประจ าต าแหน่ง 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเมื่อรวมแล้วผู้บริโภคมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ ากว่า 15,000 บาท 
อย่างไรก็ดี หากรายได้อ่ืนนั้น ไม่ได้เป็นรายได้ที่ได้รับเป็นประจ าในแต่ละเดือน ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังเป็นเวลา 6 เดือนตามที่ ธปท. ก าหนด 

3.3 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถออกบัตรเครดิตให้แก่
บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
บริษัท ห้างหุ้นสว่น หรือร้านค้า ซึ่งบุคคลธรรมดา
ที่เป็นเจ้าของมีอ านาจในการควบคุมกิจการ 

การพิจารณาการออกบัตรเครดิตให้แก่บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของและมีอ านาจในการควบคุมกิจการ 
SMEs ดังกล่าวนั้น ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาแหล่งที่มาของรายได้ของผู้ขอมีบัตรจาก 

(1) งบการเงินของกิจการย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งเมื่อค านวณเป็นรายได้โดยเฉลี่ย
ของผู้ขอมีบัตรแล้ว ต้องไม่ต่ ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือ 180,000 บาทต่อปี ตามคุณสมบัติ 
ข้อ 5.4.1 (1.1) หรือ 
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โดยพิจารณาความสามารถในการช าระคืนจาก
รายได้ของกิจการได้หรือไม่ 

(2) กระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชเีงินฝากของกิจการย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยอย่างน้อย
จะต้องมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน ตามคุณสมบัติข้อ 5.4.1 (1.2) 

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอมีบัตรและการก าหนดวงเงินบัตรเครดิตนั้น ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีวิธีการ
ค านวณรายได้ของผู้ขอมีบัตรจากงบการเงินของกิจการ หรือกระแสเงินสดหมุนเวยีนเข้าบัญชีเงินฝากของกิจการ 
ได้อย่างน่าเชื่อถือและเหมาะสม เช่น 

(1) พิจารณาก าไรสุทธิหลังภาษีในงบการเงินของกิจการ เฉพาะในส่วนของความเป็นเจ้าของกิจการของ 
ผู้ขอมีบัตร และเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อเดือน 

(2) พิจารณากระแสเงินสดหมุนเวยีนเข้าบัญชีเงินฝากของกิจการ โดยค านึงถึงปัจจัยที่กระทบต่อกระแสเงินสด
ดังกล่าว (เช่น ก าไรของกิจการแต่ละประเภทธุรกิจ) และสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการ 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิสูจน์ได้ว่า รายได้ของกิจการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงหรือเป็นรายได้ของ 
ผู้ขอมีบัตรได้อย่างชัดเจน และต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่สามารถแสดงได้ว่า กิจการดังกล่าว
มีการด าเนินธรุกิจจริง เช่น มีบญัชีเงินฝากของกิจการที่มีกระแสเงินสดหมุนเวียน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องพึงระวัง
ไม่ให้ผู้ขอมีบัตรก่อหนี้เกินความสามารถในการช าระหนี้ด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการออกบัตรเครดิตในกรณีนี้เป็นลายลักษณ์อักษรและ
สอดคล้องกับแนวทางที่ ธปท. ก าหนด 

3.4 ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมบีัตรเครดิต  
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาจากกระแสเงินสด
หมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนตามข้อ 5.4.1 (1.2) 
หากไม่เข้าตามเงื่อนไขรายได้ขั้นต่ าตามข้อ 5.4.1 (1.1) 
ได้หรือไม่ 

หากผู้ขอมีบัตรไม่ได้มีรายได้ขั้นต่ าตามเกณฑ์ข้อ 5.4.1 (1.1) ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาคุณสมบัติ
จากกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตามข้อ 5.4.1 (1.2) ได้  
ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้พิจารณาโดยน ารายได้ตามข้อ 5.4.1 (1.1) มารวมกับกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าบัญชีเงิน
ฝากตามข้อ 5.4.1 (1.2) เนื่องจากพิจารณาได้ว่าอาจเป็นเม็ดเงินก้อนเดียวกันหรือมีความซ้ าซ้อนกัน 
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3.5 ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอมีบัตรใหม่ สามารถ

ใช้ส าเนาบัตรเครดิตอ่ืนที่ผู้ยื่นขอสมัครบัตรใหม่นั้น
มีอยู่ได้หรือไม่ เช่น ส าเนาบัตรเครดิตทีผู่้ประกอบ
ธุรกิจรายอื่นออกให้ เนื่องจากถือว่าได้ผ่านการ
พิจารณาจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นแล้ว 

ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถใช้ส าเนาบัตรเครดิตที่ผู้ขอมีบัตรใหม่มีอยู่แล้วได้ เนื่องจากส าเนาบัตรเครดิตดังกล่าว
ไม่ได้ถือเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้ของผู้ขอมีบัตรนั้น อีกทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจไม่ได้
รับทราบถึงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะน ามาช าระหนี้บัตรเครดิต ซึ่งจะท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการ
ช าระหนี้ของผู้ขอมีบัตรได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4. กำรก ำหนดวงเงินบัตรเครดิต 
4.1 ในกรณีที่ผู้บริโภคมีรายได้ประจ าไม่ต่ ากว่า 

15,000 บาทต่อเดือน เช่น มีสลิปเงินเดือนที่ 
แสดงรายได้ประจ า 16,000 บาท และรายได้อ่ืน 
5,000 บาท โดยมีรายได้รวมในเดือนนั้น 
21,000 บาท ผู้ประกอบธุรกิจสามารถอนุมัติ
วงเงินบัตรเครดิตจากรายได้ประจ ารวมรายได้อ่ืน 
โดยพิจารณาจากสลิปเงินเดือนเพียงเดือนเดียว
ได้หรือไม่ 

หากผู้ประกอบธุรกิจไมม่ีหลักฐานที่ท าให้สามารถทราบไดว้่า รายไดอ่ื้นที่แสดงในสลิปเงินเดือนเป็นรายได้ 
ที่ได้รับเป็นประจ าหรือไม่ ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถพิจารณาวงเงินบัตรเครดิตโดยใช้สลิปเงินเดือน 
เพียงเดือนเดียวได้ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องพิจารณารายได้อ่ืนย้อนหลังเฉลี่ย 6 เดือน หากจะน ารายได้อ่ืน
นั้นมารวมเป็นรายได้ในการก าหนดวงเงิน 

4.2 ในการก าหนดวงเงินบัตรเครดิตตามข้อ 5.4.2 
(1.3) – (1.5) ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณา
จากยอดเงินฝากหรือมลูค่าการลงทุนในลักษณะ
ถัวเฉลี่ยรายวันหรือทุก ๆ สิ้นเดือนได้ ใช่หรือไม่ 

วงเงินที่ก าหนดตามข้อ 5.4.2 (1.3) – (1.5) ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดเฉลีย่ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ของยอดเงินฝากหรือมูลค่าการลงทุนตามหลักฐานที่แสดงยอดเงินฝาก หรือมูลค่าการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิ
ในหนี้ กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล ที่ผู้ขอมีบัตรแสดงเพ่ือใช้ประกอบการขอมีบัตรเครดิต โดยผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถใช้ยอดเฉลี่ยรายวันหรือรายเดือนได้ ตามนโยบายหรือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอมีบัตรเครดิตนั้น ผู้ขอมีบัตรต้องมียอดเงินฝากหรือ
มูลค่าการลงทุนไม่ต่ ากว่ามูลค่าที่ ธปท. ก าหนดตลอดระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
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4.3 การก าหนดวงเงินบัตรเครดิตให้แก่ผู้บริโภค 

แต่ละรายตามข้อ 5.4.2 (1.1) ให้พิจารณาวงเงิน
บัตรเครดิตทีผู่้บริโภคได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจ
ทุกแห่งรวมกัน หรือเฉพาะวงเงินบัตรเครดิตที่ 
ผู้บริโภคมีกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่ง 

วงเงินรวมของผู้บริโภคให้พิจารณาวงเงินรวมทุกบัตรที่ผู้บริโภคมีกับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่ง เช่น  
ผู้ประกอบธุรกิจ A ออกบัตรเครดิตให้แกผู่้บริโภครายหนึ่งจ านวน 2 ใบ วงเงินรวมทั้ง 2 บัตรของผู้บริโภครายนัน้ 
กับผู้ประกอบธุรกิจ A ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามข้อ 5.4.2 (1.1) 

4.4 จากข้อ 5.4.2 (1.1) ทีก่ าหนดว่า “ส าหรับผู้ถือบัตร
หรือผู้ที่เคยถือบัตรก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560...” 
ค าว่าผู้ถือบัตรหรือผู้เคยถือบัตร หมายถึง ผู้ที่มี
บัตรเครดิตหรือเคยมีบัตรเครดิตกับผู้ประกอบ
ธุรกิจใดก็ได้ใช่หรือไม่  

 ผู้ถือบัตร หมายถึง ผู้ที่ถือบัตรเครดิตก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 กับผู้ประกอบธุรกิจแห่งใดแห่งหนึ่ง 
และยังไม่ได้ยกเลิกบัตรเครดิตดังกล่าวจนถึงวันทีผู่้ประกอบธุรกิจแห่งนั้นพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต
เพ่ิมเติม 

 ผู้เคยถือบัตรเครดิต หมายถึง ผู้ที่ถือบัตรเครดิตก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 กับผู้ประกอบธุรกิจแห่งใด
แห่งหนึ่ง และได้มีการยกเลิกบัตรเครดิตก่อนที่ผู้ประกอบธุรกิจแห่งนั้นพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตใหม่ 

ในทั้ง 2 กรณีข้างต้น ผู้ประกอบธุรกิจแห่งนั้น สามารถคงวงเงินเดิมหรือพิจารณาให้วงเงินใหม่ได้ โดยรวมแล้ว
ต้องไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าเฉลี่ยต่อเดือนในบัญชีเงินฝาก 

ตัวอย่าง ในกรณีท่ีนาย ก. ถือหรือเคยถือบัตรเครดิตกับผู้ประกอบธุรกิจ A ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 และ
ประสงค์ท่ีจะขอเพ่ิมวงเงินบัตรเครดิตดังกล่าว หรือขอบัตรเครดิตใหม่กับผู้ประกอบธุรกิจ A จะถือว่านาย ก. 
เป็นผู้ถือบัตรหรือผู้เคยถือบัตรก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ของผู้ประกอบธุรกิจ A ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจ A 
สามารถให้วงเงินใหม่แก่นาย ก. ได้โดยรวมแล้วไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแสเงินสด
หมุนเวียนเข้าเฉลี่ยต่อเดือนในบัญชีเงินฝาก อย่างไรก็ดี หากนาย ก. ประสงค์ที่จะขอมีบัตรเครดิตกับผู้ประกอบธุรกิจ B 
ซึ่งตนเองไม่เคยมีบัตรเครดิตกับผู้ประกอบธุรกิจ B มาก่อน จะไมถ่ือว่านาย ก. เป็นผู้ถือบัตรหรือผู้เคยมีบัตร
ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 ของผู้ประกอบธุรกิจ B ซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจ B จะสามารถให้วงเงินแก่นาย ก. ได้
ตามท่ีประกาศก าหนดในข้อ 5.4.2 (1) 
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5. กำรขอวงเงินชั่วครำวกรณีฉุกเฉิน 
5.1 การให้วงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถท าผ่าน

ระบบอัตโนมัติ ได้หรือไม่ 
ผู้บริโภคสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ดี การพิจารณาอนุมัติวงเงินชั่วคราว 
กรณฉีุกเฉินนั้นจะต้องสอดคล้องกับนโยบายการพิจารณาให้วงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นต่อ
การด ารงชีพทีผู่้ประกอบธุรกิจได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องมีการระบุถึงอ านาจและหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบในการอนุมัติวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉินดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน 

5.2 การพิจารณาให้วงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ หมายความรวมถึง
เหตุการณ์ใดบ้าง 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ก าหนดลักษณะเหตุการณ์ไว้เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
ดังกล่าวควรเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน และผู้บริโภคมีความจ าเป็นต้องการใช้เงินเพราะเป็นสิ่งที่ส าคัญ
และจ าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น การจ่ายช าระค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน การจ่ายช าระค่าซ่อมแซมบ้านอันเนื่องมาจาก
เหตุภัยพิบัติ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนดนโยบายการให้วงเงินชั่วคราวกรณีดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร  

5.3 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาให้วงเงินชั่วคราว
กรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพแก่ 
ผู้บริโภคเกิน 5 เท่าของรายได้ ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจอาจพิจารณาเพ่ิมวงเงินชั่วคราวเกินกว่าวงเงินที่ก าหนดไว้ตามข้อ 5.4.2 (1) ในกรณีฉุกเฉินได้ 
โดยให้พิจารณาตามความสามารถในการช าระหนี้ของผู้บริโภค 

6. กำรดูแลผู้บริโภค 
6.1 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถอนุมัติบัตรเครดิตให้แก่

ผู้บริโภค โดยการส่งบัตรไปให้ก่อน แล้วจึงให้
ผู้บริโภครายดังกล่าวกรอกใบสมัครกลับมา 
(pre-approve) ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ เนื่องจากถือว่าเป็นการออกบัตรเครดิตโดยมิได้รับการร้องขอ
จากผู้ขอมีบัตรหรือผู้บริโภคก่อน อีกทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้
ซึ่งจะใช้ในการพิจารณาก าหนดวงเงินของผู้ขอมีบัตร และอาจเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีวงเงินสินเชื่อเกินกว่า
ความจ าเป็นและอาจก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวได้ 

6.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถโอนหนี้หรือเปลี่ยน
ประเภทหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตไปเป็น

เนื่องจากเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวคือเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจดูแลลูกหนี ้(ประชาชนและ SMEs 
ที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีศักยภาพหรือมีพฤติกรรมในการช าระหนี้ที่ดี) ด้วยการผ่อนผันให้สามารถโอนหนี้หรือ
เปลี่ยนประเภทหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตไปเป็นหนี้ตามสัญญาสินเชื่อประเภทอ่ืนได้โดยไม่ต้องยกเลิก
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หนี้ตามสัญญาสินเชื่อประเภทอ่ืนได้โดยไม่ต้อง
ยกเลิกการใช้บัตรและบัญชีบัตรเครดิตได้อย่างไร 

การใช้บัตรและบัญชีบัตรเครดิต ทั้งนี้ การผ่อนผันให้ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวหมายถึงลูกหนี้ที่ไม่มีการเพ่ิมข้ึน 
อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (stage 1) และต้องถือปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) วงเงินของสินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทใหม่ เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของวงเงินบัตรเครดิตเดิมแล้ว  
ต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่เคยอนุมัติของบัตรเครดิตนั้น ตลอดระยะเวลาที่ลูกหนี้ยังคงผ่อนช าระสินเชื่อ 
ที่เปลี่ยนประเภทใหม่ดังกล่าว 

(2) การโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ของบัตรเครดิตนี้ ควรด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่ลูกหนี้เป็นหลัก 
เช่น การลดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียม อย่างมีนัยส าคัญ 

ทั้งนี้ ส าหรับลูกหนี้ที่ค้างช าระหนี้ (stage 2 หรือ stage 3) ผู้ประกอบธุรกิจสามารถถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6.3 เมื่อโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ที่เกิดจาก 
การใช้บัตรเครดิตไปเป็นหนี้ตามสัญญาสินเชื่อ
ประเภทอ่ืนส าหรับกรณีท่ีไม่ต้องยกเลิกการใช้
บัตรและบัญชีบัตรเครดิตแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องลดวงเงินบัตรเครดิตเดิมด้วยหรือไม่ 

เนื่องจากหลักเกณฑ์ก าหนดให้วงเงินของสินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทใหม่ เมื่อรวมกับยอดคงเหลือของ 
วงเงินบัตรเครดิตเดิมแล้ว ต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่เคยอนุมัติของบัตรเครดิตนั้น ตลอดระยะเวลาที่ลูกหนี้ยังคง
ผ่อนช าระสินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทใหม่ดังกล่าว ดังนั้น วงเงินบัตรเครดิตภายหลังจากการโอนหนี้หรือเปลี่ยน
ประเภทหนี้บางส่วนไปเป็นหนี้ตามสัญญาสินเชื่อประเภทอ่ืนต้องลดลงเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 

ตัวอย่าง นาย ก. มีวงเงินบตัรเครดิตเดิมกับผู้ประกอบธรุกิจ A 100,000 บาท ต่อมามีการใช้จ่ายไป 60,000 บาท 
(วงเงินคงเหลือ 40,000 บาท) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ A ได้เปลี่ยนประเภทหนี้ในส่วนของ 60,000 บาท ไปเป็น 
หนี้ term loan โดยมีดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมต่ ากว่าอัตราเดิมอย่างมีนัยส าคัญ  

ดังนั้น วงเงินบัตรเครดิตภายหลังจากท่ีมีการเปลี่ยนประเภทหนี้บางส่วนแล้ว ต้องลดลงเหลือ 40,000 บาท 
(รวมวงเงิน term loan และบัตรเครดิตไม่เกิน 100,000 บาท) 
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อย่างไรก็ดี หากในระยะเวลาต่อมาลูกหนี้มีการช าระค่างวดหนี้ term loan ดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจ 
ก็สามารถพิจารณาเพ่ิมวงเงินบัตรเครดิตได้ ทั้งนี้ วงเงินของบัตรเครดิตใหมเ่มื่อรวมกับยอดคงเหลือของวงเงิน
สินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทใหม่แล้ว ต้องไม่เกินกว่าวงเงินที่เคยอนุมัติของบัตรเครดิตก่อนเปลี่ยนประเภทหนี้ 

ตัวอย่าง หากต่อมานาย ก. ช าระหนี้ในส่วนของ หนี้ term loan 10,000 บาท (หนี้ term loan คงเหลือ 
50,000 บาท) ผู้ประกอบธุรกิจ A ก็สามารถพิจารณาเพ่ิมวงเงินบัตรเครดิตได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทได้  

6.4 หากผู้ประกอบธุรกิจโอนหนี้หรอืเปลี่ยนประเภทหนี้
ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตไปเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใตก้ารก ากับโดยไม่ยกเลิกการใช้บัตรและ
บัญชีบัตรเครดิตแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้อง
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับในส่วนของการก าหนดวงเงินและ
จ านวนผู้ประกอบธุรกิจด้วยหรือไม่ 

เนื่องจากหนี้ที่มีการโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้มีที่มาจากวงเงินของบัตรเครดิตซึ่งเป็นวงเงินที่มีการอนุมัติ
ก่อนเปลี่ยนประเภทหนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินบัตรเครดิต ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจสามารถก าหนด
นโยบายในการพิจารณาโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ได้เอง และให้สอดคล้องกับทีห่ลักเกณฑ์ก าหนดโดยไม่ต้องน า
วงเงนิและจ านวนของสินเชื่อที่เปลี่ยนประเภทหนี้มาจากบัตรเครดิตไปนับรวมตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ แต่ยังคงต้องถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตในส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 

ทั้งนี้ การโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ดังกล่าวควรด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่ลูกหนี้เป็นหลัก เช่น  
การลดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียม อย่างมีนัยส าคัญ 

6.5 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถโอนหนี้หรือเปลี่ยน
ประเภทหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตไปเป็น
สินเชื่อหมุนเวียน (revolving credit) โดยไม่ต้อง
ยกเลิกการใช้บัตรและบัญชีบัตรเครดิตแล้ว  
ได้หรือไม่ 

เนื่องจากเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวคือเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจดูแลลูกหนี้ที่มีศักยภาพ 
หรือมีพฤติกรรมในการช าระหนี้ที่ดี โดยภายหลังจากลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวช าระหนี้ที่มีการโอนหนี้หรือเปลี่ยน
ประเภทหนี้จนครบแล้ว ลูกหนี้สามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตได้ตามวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติของบัตรเครดิต
ก่อนเปลี่ยนประเภทหนี้ ซึ่งการโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ทีเ่กิดจากการใช้บัตรเครดิตไปเป็นสินเชื่อหมุนเวียน 
(revolving credit) อาจท าให้ลูกหนี้สามารถเบิกถอนเงินเพ่ือใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการก าหนด
ระยะการผ่อนช าระที่ชัดเจน ซึ่งอาจไม่เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้อย่างแท้จริง และอาจเข้าลักษณะเป็นการ
หลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับได้ 
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6.6 หากผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะช่วยเหลือลูกหนี้ 

(ประชาชนและ SMEs ที่มีศักยภาพหรือมีพฤติกรรม
ในการช าระหนี้ที่ดี) โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
การให้บริการบัตรเครดิตแทนการโอนหนี้หรือ
เปลี่ยนประเภทหนี้โดยไม่ต้องยกเลิกการใช้บัตร
และบัญชีบัตรเครดิตแล้ว ท าได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ (ประชาชนและ SMEs ที่มศีักยภาพหรือมีพฤติกรรม
ในการช าระหนี้ที่ดี) ในรูปแบบอ่ืนนอกจากการโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ได ้เช่น การลดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ 
ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

6.7 ในการพิจารณาโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ 
ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตไปเป็นหนี้ตามสัญญา
สินเชื่อประเภทอ่ืนได้โดยไม่ต้องยกเลิกการใช้บัตร
และบัญชีบัตรเครดิต ผูป้ระกอบธุรกิจต้องพิจารณา
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ใหม่หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจควรพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้รายดังกล่าวว่ามีศักยภาพที่จะสามารถ
ช าระหนี้ได้ตามสัญญาใหม่เมื่อรวมกับวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตที่คงเหลือประกอบการพิจารณาเปลี่ยน
ประเภทหนี้ด้วย 

6.8 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาเพ่ิมวงเงิน 
บัตรเครดิตให้แก่ลูกหนี้ภายหลังจากโอนหนี้หรือ
เปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิตไปเป็นหนี้สินเชื่อ
ประเภทอ่ืนโดยไม่ต้องยกเลิกการใช้บัตรและ
บัญชีบัตรเครดิต กรณีเป็นวงเงินชั่วคราวกรณี
ฉุกเฉินได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาเพ่ิมวงเงินชั่วคราวให้แก่ลูกหนี้ในกรณีฉุกเฉินได้ เมื่อได้พิจารณาความสามารถ
ในการช าระหนี้ของลูกหนี้แลว้ โดยผูป้ระกอบธุรกิจต้องก าหนดนโยบายการพิจารณาใหว้งเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน 
ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องดูแลมิให้มีการใช้การพิจารณา
เพ่ิมวงเงินชั่วคราวดังกล่าวเป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์การก าหนดวงเงินของประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

6.9 หากลูกหนี้มีการช าระค่างวดของหนี้ที่มีการโอนหนี้
หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
คืนวงเงินบัตรเครดิตก็ต่อเมื่อลูกหนี้ผ่อนช าระหนี้
ดังกล่าวจนครบแล้ว ใช่หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถก าหนดแนวทางการคืนวงเงินบัตรเครดิตได้เอง ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องสื่อสาร
และตกลงเงื่อนไขในการคืนวงเงินบัตรเครดิตกับลูกหนี้ตั้งแต่วันแรกของการเปลี่ยนประเภทหนี้ให้ชัดเจน 
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6.10 ภายหลังจากการโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้

บัตรเครดิตไปเป็นสินเชื่อประเภทอ่ืนแล้ว และต่อมา
ลูกหนี้มีการผิดนัดช าระหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดบนหนี้ที่ถูกโอนหนี้หรือ
เปลี่ยนประเภทหนี้ ได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดบนหนี้ที่ถูกโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ได้ โดยให้ถือปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต การบริหารจัดการด้านการใหบ้ริการแกลู่กค้าอย่างเป็นธรรม 
(Market conduct) และหลักเกณฑ์อ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่น าดอกเบี้ยมารวมกับจ านวน
หนี้ที่ค้างช าระเพ่ือคิดดอกเบี้ยอีก แนวทางการคิดดอกเบี้ยและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ช าระหนี้ ล าดับการตัดช าระหนี้ 

6.11 ภายหลังจากการโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้
ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตดังกล่าวไปเป็นหนี้ตาม
สัญญาสินเชื่อประเภทอ่ืน ผู้ประกอบธุรกิจยังคง
ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตในสว่นของการเปลี่ยนประเภทหนี้
ข้ออื่นด้วย ใช่หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจยังคงต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดอ่ืนของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตในส่วนของการเปลี่ยนประเภทหนี้ข้ออ่ืน เช่น การช าระหนี้ขั้นต่ าในแต่ละงวดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
ของยอดคงค้างทั้งสิ้นที่เป็นหนี้จากการเปลี่ยนประเภทหนี้ / การไม่น าดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ 
และค่าธรรมเนียมใด ๆ และภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิต มารวมกับ
จ านวนหนี้ที่ค้างช าระเพ่ือคิดดอกเบี้ยและค่าปรับอีก 

6.12 ภายหลังจากการโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้
ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตดังกล่าวไปเป็นหนี้ตาม
สัญญาสินเชื่อประเภทอ่ืนโดยไม่ยกเลิกการใช้บัตร
และบัญชีบัตรเครดิตแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
รายงานข้อมูลหนี้ที่มีการโอนหนี้หรือเปลี่ยน
ประเภทหนี้อย่างไร  

ผู้ประกอบธุรกิจรายงานข้อมูลหนี้ที่มีการโอนหนี้หรือเปลี่ยนประเภทหนี้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการรายงาน
ข้อมูลบัตรเครดิต ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้ดังกล่าวไว้ที่ผู้ประกอบธุรกิจ 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบของ ธปท. สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ 

6.13 กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจยกเลิกการใช้บัตรเครดิต
ของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคผิดนัดช าระหนี้
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ครบก าหนดช าระ  
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถออกบัตรเครดิตใหม่
ให้แก่บุคคลรายดังกล่าวได้หรือไม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถออกบัตรเครดิตให้ผู้บริโภคที่ยังมียอดหนี้คงค้างเดิมจากการใช้บัตรเครดิตอยู่ได้ 

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคช าระหนี้คงค้างเดิมจากการใช้บัตรเครดิตทั้งหมดหรือได้ช าระหนี้ตามท่ีตกลงกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาออกบัตรเครดิตใหม่ให้กับผู้บริโภคดังกล่าวได ้
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6.14 หากผู้บริโภคต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้

บริการบัตรเครดิต หรือผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศฉบับนี้ ผู้บริโภคจะต้องท าอย่างไร 

 ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่ผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องด าเนินการตรวจสอบ
และแจ้งความคืบหน้ารวมทั้งชี้แจงขั้นตอนต่อไปให้ผู้บริโภคทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
ร้องเรียน รวมทั้งให้ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ผู้บริโภคนั้นทราบโดยเร็ว 

 กรณีท่ีผู้บริโภคร้องเรียนกับผู้ประกอบธุรกิจแล้วไม่ได้รับการชี้แจงหรือไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม 
ผู้บริโภคสามารถขอค าปรึกษาหรือร้องเรียนกับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทรศัพท์หมายเลข 
1213 หรือผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ตามท่ีปรากฏใน https://www.1213.or.th  

6.15 การคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคกรณีที่มีการเรียกเก็บ
เงินจากผู้บริโภคโดยมิชอบ ที่ต้องให้สิทธิแก่
ผู้บริโภคในการเลือกรับเงินดังกล่าวคืนผ่านทาง
ช่องทางอ่ืนนอกเหนือจากการคืนเงินเข้าบัญชี
บัตรเครดิตนั้น หมายความรวมถึง การจัดรายการ
ส่งเสริมการตลาดที่มีการให้เครดิตเงินคืนเข้า
บัญชีบัตรเครดิตด้วยหรือไม่ 

การให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลือกรับเงินดังกล่าว เป็นแนวทางปฏิบัติในการคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคกรณีที่มีการ
เรียกเก็บเงินจากผู้บริโภคโดยมิชอบหรือผิดพลาด เช่น เรียกเก็บเงินซ้ าซ้อน ซึ่งไม่รวมถึงกรณีการน าเข้าบัญชี
บัตรเครดิตอันเนื่องมาจากรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ประกอบธุรกิจตกลงกับผู้บริโภคเป็นรายกรณี 

6.16 ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถก ำหนดอัตรำกำรผ่อน
ช ำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ ำในแต่ละงวด       
ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 ของยอดคงค้ำงทั้งสิ้น
ตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต่ ำ
ได้หรือไม่ 

(เพิ่มเติมเม่ือวันที่ 1 เมษำยน 2564) 

 

 

ผู้ประกอบธุรกิจสำมำรถก ำหนดอัตรำกำรผ่อนช ำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ ำกว่ำร้อยละ 10 ตำมหนังสือที่ 
ธปท.ฝนส.(01)ว. 648/2563 เรื่อง มำตรกำรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้รำยย่อยเพิ่มเติมในช่วง
สถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ระยะที่ 2 ลว. 19 มิ.ย. 63  ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นลักษณะกำรโฆษณำ
ส่งเสริมกำรขำย เพื่อกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคจนเกินสมควร 

https://www.1213.or.th/
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7. กำรจัดท ำบัญชีและกำรรำยงำน 
7.1 ธปท. ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าและ

จัดส่งแบบรายงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตไว้ในเอกสารฉบับใด 

ธนาคารแห่งประเทศได้ออกหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ฝนส.(01)ว. 28/2563 เรื่อง การส่ง
รายงานข้อมูลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เพ่ือแจ้งให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจทราบเกี่ยวกับการจัดท าและการจัดส่งรายงานข้อมูลตามแบบรายงานรูปแบบใหม่  

7.2 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ download ไฟล์
ส าหรับจัดท าแบบรายงานทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตได้จากช่องทางใด  

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ download ไฟล์แบบรายงาน ผ่าน website ของ ธปท. (www.bot.or.th) โดยเข้าไป
ที่หัวข้อ : สถิติ > การรับส่งข้อมูลกับ ธปท. > แบบรายงานและเอกสารชี้แจงข้อมูลสถาบันการเงิน > รายงาน
ข้อมูลสินเชื่อรายย่อย   
(Link : รายงานข้อมูลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต และรายงานสถานที่ท าการส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่
มิใช่สถาบันการเงิน) 

นอกเหนือจากการ download แบบรายงาน excel file แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องศึกษาเอกสารอ่ืนและ
ค าอธิบายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการจัดท าข้อมูล ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าข้อมูลโดยอ้างอิง
จากเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเสมอ (version ล่าสุด) ซึ่งหาก ธปท. ท าการแก้ไขรายละเอียดของ
เอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น ธปท. จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ตาม Link ข้างต้น พร้อมค าอธิบายวันที่มีผลบังคับใช้และ
วันที่เผยแพร่  

7.3 ในการย้ายและการปิดส านักงานสาขาของ 
ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินนั้น 
ยังคงต้องแจ้งมายัง ธปท. ล่วงหน้าก่อนการ
ด าเนินการหรือไม่ 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินรายงานข้อมูลในการเปิด การย้าย และการปิด 
สถานที่ท าการ โดยถือปฏิบัติตามที่หนังสือเวียนว่าด้วยการส่งรายงานข้อมูลการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินไม่ต้องแจ้งการย้าย
หรือปิดส านักงานสาขามายัง ธปท. ผ่านทางระบบงาน e-Application แล้ว 

อย่างไรก็ดี ส าหรับการย้ายที่ตั้งส านักงานใหญ ่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินยังคงต้องขอ
อนุญาตมายัง ธปท. ตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด 

https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/Retail_loan/Pages/default.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/Retail_loan/Pages/default.aspx
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7.4 หากผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบัน

การเงินมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่ท าการ 
ให้รายงานเฉพาะข้อมูลสถานที่ท าการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเท่านั้น หรือต้องรายงานข้อมูล
สถานที่ท าการทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและ 
ส่วนที่เหลือที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย 

ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินต้องรายงานข้อมูลสถานที่ท าการทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
ส่วนที่เหลือที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย  

ตัวอย่าง เดิมผู้ประกอบธุรกิจ A มีสถานที่ท าการโดยแบ่งเป็นส านักงานใหญ่ 1 แห่ง และส านักงานสาขารวม
ทั้งหมด 100 แห่ง ต่อมามีการปิดส านักงานสาขาในพ้ืนที่แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ไป 2 แห่ง จึงเหลือส านักงานสาขารวมทั้งสิ้น 98 แห่ง ดังนั้น ในการรายงานข้อมูลให้ผู้
ประกอบธุรกิจ A รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่ท าการ โดยยังคงรายงานข้อมูลจ านวนส านักงาน
ใหญ่และส านักงานสาขาพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิม ในขณะที่ส านักงานสาขาที่ในพ้ืนที่แขวง
วัดสามพระยา เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ update จ านวนส านักงานสาขาภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลง 

7.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท าการ  
ซึ่ง ธปท. ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
ที่มิใช่สถาบันการเงินจัดส่งข้อมูลเฉพาะเมื่อ 
มีการเปลี่ยนแปลงนัน้ จะต้องจัดส่งข้อมูลเมื่อใด 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท าการ  
โดยจัดส่งข้อมูลภายใน 21 วัน นับวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท าการนั้น 

ตัวอย่าง วันที่ 1 มกราคม ผู้ประกอบธุรกิจ A มีสถานที่ท าการโดยแบ่งเป็นส านักงานใหญ่ 1 แห่ง และ
ส านักงานสาขารวมทั้งหมด 100 แห่ง ต่อมาในวันที่ 10 มกราคม ปิดส านักงานสาขา 1 แห่ง และในวันที่ 20 
มกราคม ก็ปิดส านักงานสาขาอีก 2 แห่ง (ในเดือนมกราคมปิดส านักงานสาขาจ านวนรวม 3 แห่ง จึงเหลือ
ส านักงานใหญ่ 1 แห่ง และส านักงานสาขารวมทั้งหมด 97 แห่ง)  

ผู้ประกอบธุรกิจต้องรายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท าการของเดือนมกราคมภายใน 21 วัน 
นับจากวันสิ้นเดือนมกราคม  

8. ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่ำปรับ ค่ำบริกำร ค่ำธรรมเนียมใด ๆ และค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีได้จ่ำยไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
8.1 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการติดตาม 

ทวงถามหนี้เองหรือว่าจ้างบริษัทภายนอก
ด าเนินการแทน (outsourcing) ผู้ประกอบธุรกิจ

ผู้ประกอบธุรกิจที่ด าเนินการติดตามทวงถามหนี้ด้วยตนเองหรือว่าจ้างบริษัทภายนอกด าเนินการติดตามทวงถาม
หนี้แทน (outsourcing) จะสามารถเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้จากผู้บริโภคได้ต่อเมื่อมีการติดตามทวงถามหนี้
จริง และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้บริโภคได้รับทราบถึงการติดตามทวงถามหนี้แล้วเท่านั้น ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด 
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ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมติดตามทวงถามหนี้
อย่างไร เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 
เช่น มีการติดตามทวงถามหนี้ผ่านทางโทรศัพท์
หรือส่งจดหมายจริง ผู้ประกอบธุรกิจสามารถ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมติดตามทวงถามหนี้จาก
ผู้บริโภคได้หรือไม่ 

 

โดยต้องเรียกเก็บในอัตราที่พอสมควรแก่เหตุและเหมาะสมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการทั่วไปที่เกิดขึ้นเป็นประจ าอยู่แล้ว เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ เงินเดือนพนักงาน ผู้ประกอบธุรกิจจึงไม่ควร
ผลักภาระค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ (outsourcing) ไปยังผู้บริโภค 

9. กำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก (outsourcing) 
9.1  ผู้ให้บริการภายนอกหมายถึงผู้ให้บริการภายนอก

ประเภทไหนบ้าง  
ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวหมายถึงบุคคลอ่ืนซึ่งเข้าท าสัญญา 
รับจัดการงานที่โดยปกติผู้ประกอบธุรกิจต้องด าเนินการเอง รวมถึงผู้ที่เข้าท าสัญญาช่วงเพ่ือรับช่วงจัดการ
งานดังกล่าวทุกทอด  

9.2 ขอบเขตของงานที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
ที่มิใช่สถาบันการเงินสามารถใช้บริการจาก 
ผู้ให้บริการภายนอกได้ครอบคลุมกลุ่มงาน
ประเภทใด 

ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินสามารถใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกได้เฉพาะ 
ในส่วนของงานที่ไม่ใช่งานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (strategic function) ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินสามารถพิจารณาจัดกลุ่มตัวอย่างงานได้
ตามเอกสารแนบ 2 ของประกาศฉบับนี้ 

9.3 แผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) ควรมีลักษณะ
อย่างไร 

การจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือก าหนดขั้นตอนและกระบวนการท างานการด าเนินงานเมื่อเกิดเหตุหยุดชะงัก เพ่ือให้ธุรกิจสามารถ
กลับมาด าเนินการได้ตามปกติโดยเร็วเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น ในการจัดท าแผน
รองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจะต้องค านึงถึงปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น สถานที่ 
อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติงาน ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ  



16 

  

ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 
ทั้งนี้ แผนดังกล่าวควรมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

 ก าหนดแนวทางและข้ันตอนการด าเนินงาน รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน 

 ก าหนดระยะเวลาที่ระบบงานหรือกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ จะสามารถกลับสู่สภาพการ 
ท างานปกติได้ 

 สื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงาน 

9.4 การจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) 
โดยเฉพาะส าหรับกรณีท่ีเกิดการหยุดชะงัก 
ของงานส าคัญหรืองานที่มีผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการในวงกว้างนั้น งานส าคัญดังกล่าว 
มีลักษณะอย่างไร 

การจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยเฉพาะส าหรับกรณีที่
เกิดการหยุดชะงักของงานส าคัญนั้น งานส าคัญดังกล่าวหมายถึงงานที่มีความส าคัญต่อธุรกิจของผู้ประกอบ
ธุรกิจ เช่น งานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแก่ผู้บริโภค 

 




