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กส 340 วันท่ี 29 มี.ค. 2565 

                        29  มีนาคม  2565 
เรียน  ผู้จัดการ 

สถาบันการเงินทุกแห่ง 
 สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง 

บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจทางการเงินในลักษณะ
ของการให้สินเชื่อหรือคล้ายการให้สินเชื่อทุกแห่ง 

 บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินทุกแห่ง 
 บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับท่ีมิใช่สถาบันการเงินทุกแห่ง 
 บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบัน

การเงินทุกแห่ง 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคลทุกแห่ง 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับทุกแห่ง 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ทุกแห่ง 

ที่ ฝคง.ว.   61/2565  เรื่อง  น าส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ส าหรับผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอน าส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 7/2565 
เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ส าหรับผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงิน ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ
งานทั่วไป เล่ม 139 ตอนพิเศษ 72 ง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2565 เป็นต้นไป  

การปรับปรุงประกาศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดกรอบหลักการ (guiding principles) 
ในลักษณะ principle-based ที่สะท้อนมิติของความเป็นธรรมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะใช้บังคับกับ
ผู้ให้บริการทุกประเภท ได้แก่ สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ที่ประกอบธุรกิจทางการเงินในลักษณะของการให้สินเชื่อหรือคล้ายการให้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต  
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับ ผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล
กับบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ เพ่ือดูแลให้การ
ก าหนดราคา ค่าบริการ และเบี้ยปรับของผู้ให้บริการประเภทต่าง ๆ อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งนอกจาก
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จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังช่วยคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการทางการเงินสามารถเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินด้วยราคาที่เหมาะสม ได้รับข้อมูลที่เปิดเผยอย่างโปร่งใสและเพียงพอต่อ
การตัดสินใจ นอกจากนี้ ธปท. ยังปรับปรุงหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก และเงินให้
สินเชื่ออ่ืน ๆ ที่ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้มีความชัดเจน ยืดหยุ่น และเหมาะสมในทางปฏิบัติ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเงินและพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1. กรอบหลักการ (guiding principles) ให้ผู้ให้บริการตามที่กล่าวข้างต้นถือปฏิบัติตาม
กรอบหลักการดังต่อไปนี้  

(1) การเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับมีความเหมาะสม เป็นธรรม ไม่เรียก
เก็บซ ้าซ้อน ค านึงถึงต้นทุนที่เกิดข้ึนจริง โดยจะต้องไม่น าดอกเบี้ย ค่าบริการ เบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายตามที่
ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุมารวมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระเพ่ือคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับอีก ยกเว้น
ส าหรับบัญชีเดินสะพัดที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้า  

(2) หลักการค านวณและฐานในการค านวณค่าบริการและเบี้ยปรับมีความสมเหตุสมผล 
สอดคล้องกับปัจจัยที่ท าให้เกิดต้นทุน  

(3) เรียกเก็บค่าบริการตามสัดส่วนช่วงเวลาที่ให้บริการจริง โดยหากลูกค้ายกเลิกการ
ใช้บริการก่อนครบก าหนด ต้องคืนค่าบริการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้บริการ รวมทั้งแจ้ง
เงื่อนไขและช่องทางการคืนค่าบริการให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน 

(4) ไม่ผลักภาระหรือสร้างภาระให้แก่ลูกค้าจนเกินควร และต้องค านึงถึงความสามารถ
ในการช าระคืนของลูกค้าด้วย โดยเฉพาะไม่เรียกเก็บค่าบริการที่เกิดจากการด าเนินการภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงของผู้ให้บริการเอง โดยไม่เกิดประโยชน์เพิ่มเติมแก่ลูกค้า 

(5) เปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน  

(6) ผู้ให้บริการต้องดูแลและสื่อสารให้พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจที่ด าเนินการแทน ทราบเจตนารมณ์ในการก าหนดอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม โดยมุ่งเน้นถึง
ผลประโยชน์ของลูกค้าหรือการไม่สร้างภาระแก่ลูกค้า และต้องไม่ท าให้คุณภาพของบริการที่ลูกค้าได้รับด้อยลง 
รวมทั้งต้องดูแลให้เปิดเผยข้อมูลค่าบริการให้ลูกค้าทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ส าหรับธุรกิจที่มีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ให้บริการยังคงต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจหรือ
การท าธุรกรรมที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะที่เก่ียวข้องด้วย 

อย่างไรก็ดี ส าหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หากกฎหมายจัดตั้งอนุญาตให้สามารถ
กระท าได้หรือก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ หรือกรณีเป็นการด าเนินการเพ่ือปฏิบัติตามธุรกรรม
นโยบายรัฐ ให้ถือปฏิบัติตามที่กฎหมายจัดตั้งหรือตามแนวทางที่ธุรกรรมนโยบายรัฐก าหนด 
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2. การปฏิบัติในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อที่ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้
เป็นการเฉพาะ และการเปิดเผยข้อมูล ส าหรับผู้ให้บริการทีเ่ป็นสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

2.1 หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือรับเงินจากลูกค้า 

(1) ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่ายส าหรับเงินฝากหรือเงินที่ได้รับจากลูกค้าแต่ละ
ประเภท รายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงจ่ายอัตราดอกเบี้ยตามท่ีประกาศ  

(2) การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือการระดมเงินฝาก จะต้องเปิดเผยรายละเอียด 
เงื่อนไข และข้อจ ากัดต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ยรายปีด้วย 

(3) การเรียกเก็บค่าบริการที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก จะต้อง
ก าหนดค่าบริการเท่าที่จ าเป็น เรียกเก็บในอัตราที่เหมาะสม และก าหนดเงื่อนไขในการเรียกเก็บให้ชัดเจน
และเหมาะสม โดยต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบขณะเปิดบัญชีใหม่ และแจ้งล่วงหน้าทุกครั้งก่อนการเรียกเก็บ  

2.2 หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืมเงิน 

(1) ประกาศอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่จะเรียกเก็บจากลูกค้าแต่ละประเภท และ
เพดานอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บสูงสุดแยกตามประเภทเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม 

(2) ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ให้น ามารวมค านวณกับดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ท าให้ต้นทุนในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการ
ให้บริการแก่ลูกค้าเฉพาะราย หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้ต่างหากโดยไม่ถือเป็นดอกเบี้ย 

(3) ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ 
สามารถเรียกเก็บแยกต่างหากจากดอกเบี้ยได้ โดยต้องประกาศประเภท จ านวน หรืออัตราของค่าบริการ
รวมถึงเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ กรณีลูกค้ารายย่อยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีเงินให้
สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

(4) เบี้ยปรับที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
สามารถเรียกเก็บได้เฉพาะเบี้ยปรับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยกรณีลูกค้าไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมก่อนครบ
ก าหนดทั้งจ านวนเพ่ือไปใช้บริการกับสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืนภายในช่วงเวลา 3 ปีแรก
นับจากวันท าสัญญา โดยต้องค านวณจากยอดเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ลูกค้าไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืม 

(5) เบี้ยปรับที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ 
สามารถเรียกเก็บแยกต่างหากจากดอกเบี้ยได้ โดยต้องประกาศประเภท จ านวน หรืออัตราของเบี้ยปรับ 
รวมถึงเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน  

    ส าหรับการเรียกเก็บเบี้ยปรับไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมก่อนครบก าหนด
ทั้งจ านวนต้องค านวณจากยอดเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ลูกค้าไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืม โดยอาจก าหนด
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ช่วงระยะเวลาหรือเงื่อนไขท่ีจะยกเว้นการเรียกเก็บเบี้ยปรับดังกล่าวส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มด้วย 

2.3 หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับค่าบริการอ่ืน ๆ ให้เปิดเผยค่าบริการโดยก าหนด
หมวดหมู่ของข้อมูลที่เปิดเผยให้ชัดเจน 

2.4 การเปิดเผยข้อมูล ให้เปิดเผยข้อมูลขั้นต ่าตามที่ ธปท. ก าหนดในรูปแบบที่ลูกค้า
สามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยเปิดเผยข้อมูลก่อนวันที่อัตราต่าง ๆ จะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ต้องสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลสาระส าคัญของ
การเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอผ่านช่องทางที่มีประสิทธิภาพ  

   ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลขั้นต ่าและการถือปฏิบัติกรณีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ค่าบริการหรือเบี้ยปรับที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ หรือข้อมูล
ค่าบริการหรือเบี้ยปรับอื่น ๆ จะไม่ใช้บังคับกับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เฉพาะราย  

3. การก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สั่งให้แก้ไข ชะลอ หรือระงับการให้บริการ ธปท. อาจ
พิจารณาก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม สั่งให้แก้ไข ชะลอ หรือระงับการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด หาก  
ผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หรือกรณีอ่ืน ๆ ที่ ธปท. เห็นว่ากระทบกับความ
ปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติ 

ขอแสดงความนับถือ 

  
(นางสาวปรียานุช  จึงประเสริฐ) 

ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
ผู้ว่าการแทน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 7/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติและ
 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
 ทางการเงิน ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 

ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
โทรศัพท์ 0 2283 6767, 0 2283 6388 
โทรสาร 0 2356 7585 
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บริหารสินทรัพย์ และธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ ผู้ให้บริการยังคงต้องถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เฉพาะที่เก่ียวข้องด้วย 

นอกจากนี้ การปฏิบัติในเรื่องที่เก่ียวข้องกับเงินฝากและเงินให้สินเชื่อในลักษณะอ่ืน ๆ 
ที่ไม่ได้มหีลักเกณฑ์ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับนี้เพ่ิมเติมด้วย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑท์ี่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการเงินรวมทั้งพัฒนาการทางเทคโนโลยี
ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เช่น การปรับแนวทางการให้บริการโดยเน้นการใช้ช่องทางดิจิทัลในการให้บริการและ
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามากข้ึน การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าที่มีความหลากหลาย การปรับแนวทางการท ากลยุทธ์ทางการตลาด หรือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายเพ่ือดึงดูดให้ลูกค้าหันมาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองเพ่ิมข้ึน  

2. อ านาจตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามความในกฎหมายดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

2.1 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

2.2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต)  

2.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ)  

2.4 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ)   

2.5 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคล)   

2.6 พระราชบัญญัติระบบการช าระเงิน พ.ศ. 2560  

2.7 พระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

3. ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิก 

ประกาศและหนังสือเวียนที่ยกเลิกตามเอกสารแนบ 2 
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4. ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผูใ้ห้บริการดังต่อไปนี้ (รายละเอียดและข้อยกเว้นการบังคับใช้
ตามเอกสารแนบ 3) 

4.1 สถาบันการเงิน 

4.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

4.3 บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบธุรกิจตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  

4.4 ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต   

4.5 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

4.6 ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 

4.7 ผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคล 

4.8 ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ 

4.9 บริษัทบริหารสินทรัพย์ 

4.10 ผู้ประกอบธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดต่อไป 

5. เนื้อหา 

5.1 ค าจ ากัดความ 

 “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัท 
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ ผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้ประกอบ
ธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ และผู้ประกอบธุรกิจประเภทอ่ืนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด 

 “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินอยู่ใน
ปัจจุบัน และให้หมายความรวมถึงผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน ผู้ที่รับทราบ
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ข้อมูลผลิตภัณฑห์รือบริการทางการเงินผ่านสื่อต่าง ๆ และผู้ที่ได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ให้บริการ
เพ่ือให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน 

 “ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (business facilitator)” หมายความว่า 
บุคคลอื่นที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจท าสัญญาว่าจ้าง มอบหมาย หรือแต่งตั้งเพ่ือด าเนินการแทนทั้งหมด
หรือบางส่วนในงานปกติที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องด าเนินการเอง ซึ่งหมายรวมถึงผู้รับจ้างช่วงงานต่อ 
(subcontract) และบุคคลธรรมดาที่ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 “ธุรกรรมนโยบายรัฐ” หมายความว่า ธุรกรรมนโยบายรัฐตามที่ก าหนดในแนว
ปฏิบัติของส านักงานเศรษฐกิจการคลังว่าด้วยการแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service 
Account: PSA) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 “ดอกเบี้ย” หมายความว่า บรรดาเงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอ่ืนที่อาจคิดค านวณได้
เป็นเงิน ซึ่งผู้ฝากเงินหรือบุคคลใดได้รับจากผู้ให้บริการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ให้บริการ เนื่องจาก
การรับฝากเงิน กู้ยืมเงิน หรือรับเงิน หรือที่ผู้ให้บริการ พนักงาน หรือลูกจ้างของผู้ให้บริการนั้นได้รับ
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการ โดยให้หมายความรวมถึงส่วนลดด้วย ทั้งนี้ ในกรณีการ
ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  
ให้หมายความถึงดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อซึ่งผู้ให้กู้ได้รับจากผู้กู้ตามสัญญาการให้
สินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล  

 “ค่าบริการ” หมายความว่า บรรดาเงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอ่ืนที่อาจคิดค านวณได้
เป็นเงิน นอกจากดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่ผู้ให้บริการได้รับจากลูกค้าเนื่องจากการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะ
เรียกชื่อว่า ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดก็ตาม ทั้งนี้ กรณีสถาบันการเงินหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจจะไม่รวมถึงเบี้ยปรับที่อาจเรียกได้ตามมาตรา 46 (7) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 “เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ (commercial loan)” 
หมายความว่า เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมที่ให้แก่ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประกอบธุรกิจ  

 “เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภค (consumer loan)” 
หมายความว่า เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมที่ให้แก่ลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอุปโภคบริโภค หรือ
เป็นลักษณะสินเชื่ออเนกประสงค์ เช่น สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล   
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5.2 กรอบหลักการ (guiding principles) 

 ผู้ให้บริการตามที่ก าหนดในข้อ 4. ต้องถือปฏิบัติตามกรอบหลักการที่ก าหนด
ดังต่อไปนี้ โดยให้พิจารณาน าไปถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการ
แต่ละประเภท ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลักษณะการด าเนินธุรกิจ ขอบเขตการประกอบธุรกิจ 
ลักษณะหรือประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

 5.2.1 การเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับจากลูกค้ามีความเหมาะสม 
โดยราคาหรืออัตราที่ก าหนดต้องมีความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า ไม่เรียกเก็บซ ้าซ้อน ค านึงถึง
ต้นทุนในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงจากการให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น ต้นทุนในการจัดหาเงินทุน 
ต้นทุนในการบริหารความเสี่ยง ต้นทุนในการด าเนินการ หรือต้นทุนอ่ืน ๆ ที่ผู้ให้บริการสามารถแสดง
ให้เห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีความจ าเป็นต้องน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาก าหนดราคา
หรืออัตราด้วย ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องไม่น าดอกเบี้ย ค่าบริการ เบี้ยปรับ และค่าใช้จ่ายตามที่ผู้ให้บริการ
ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุมารวมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระเพ่ือคิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับอีก 
เว้นแต่กรณีการใช้บัญชีเดินสะพัดที่ลูกค้ามีการใช้สินเชื่อวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (overdraft) ซึ่งลูกค้า
ได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ด าเนินการได้ โดยการแจ้งความประสงค์หรือการให้ความ
ยินยอมของลูกค้านั้น ลูกค้าจะต้องสามารถด าเนินการได้อย่างอิสระ 

 5.2.2 หลักการค านวณและฐานที่ใช้ในการค านวณค่าบริการและเบี้ยปรับ 
มีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับปัจจัยที่ท าให้เกิดต้นทุนของแต่ละรายการ รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ 
ผู้ให้บริการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีความจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาประกอบด้วย 
เว้นแต่กรณีแนวทางหรือฐานที่ใช้ในการค านวณนั้นมีหลักเกณฑ์หรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
เช่น การเรียกเก็บค่าบริการจากการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิต (อ้างอิงตัวอย่างการปฏิบัติใน
เอกสารแนบ 4)  

  ทั้งนี้ หลักการตามที่กล่าวข้างต้นไมใ่ช้บังคับกับการเรียกเก็บค่าบริการ 
หรือเบี้ยปรับของธุรกรรมบางประเภททีเ่ป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ต้องเข้าร่วมทดสอบ 
ใน Regulatory Sandbox เช่น การประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรม
สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล 

 5.2.3 เรียกเก็บค่าบริการตามสัดส่วนช่วงเวลาที่ให้บริการจริง โดยในกรณีที่ 
ผู้ให้บริการมีการเรียกเก็บค่าบริการในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากลูกค้าล่วงหน้า หากในเวลาต่อมา
ลูกค้าแจ้งยกเลิกการใช้บริการก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่ได้ช าระค่าบริการไปแล้ว ให้ผู้ให้บริการคืน
ค่าบริการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการสามารถพิจารณาน าต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงมาหักออกจากค่าบริการดังกล่าวก่อนคืนลูกค้าได้ เช่น ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่
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หน่วยงานราชการ เว้นแต่กรณีมีหลักเกณฑ์หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดแนวทางไว้เป็นการเฉพาะในเรื่อง
การคืนค่าบริการ ให้ผู้ให้บริการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายนั้น (อ้างอิงตัวอย่างการปฏิบัติ
ในเอกสารแนบ 4)  

  ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องก าหนดหลักการหรือเงื่อนไขในการคืนค่าบริการ 
โดยแจ้งหลักการหรือเงื่อนไขการคืนค่าบริการให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน และต้องแจ้งช่องทางในการ
คืนค่าบริการ1ให้ลูกค้าทราบด้วย โดยผู้ให้บริการควรพิจารณาเลือกใช้ช่องทางในการคืนค่าบริการที่
ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นอันดับแรก อย่างไรก็ดี หากผู้ให้บริการจ าเป็นต้องใช้ช่องทางอ่ืน
หรือลูกค้าประสงค์จะให้ผู้ให้บริการด าเนินการคืนค่าบริการผ่านช่องทางอ่ืนซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมหรือ
มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าอาจ
ต้องรับผิดชอบด้วย  

 5.2.4 ไม่ผลักภาระหรือสร้างภาระให้แก่ลูกค้าจนเกินสมควร และจะต้อง
ค านึงถึงความสามารถในการช าระคืนของลูกค้าด้วย โดยผู้ให้บริการจะต้องไม่เรียกเก็บค่าบริการที่
เกิดจากการด าเนินการภายในที่เป็นปกติวิสัย หรือการบริหารความเสี่ยงของผู้ให้บริการเอง โดยไม่ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์เพ่ิมเติมแก่ลูกค้า (อ้างอิงตัวอย่างการปฏิบัติในเอกสารแนบ 4) 

 5.2.5 เปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับให้ลูกค้าทราบอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้ลูกค้ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑห์รือบริการ 

 5.2.6 ผู้ให้บริการต้องดูแลและสื่อสารให้พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจที่ด าเนินการแทน เช่น ผู้ให้บริการภายนอก (outsourcer) หรือตัวแทน
ทางการเงิน (agent) ทราบถึงเจตนารมณ์ในการดูแลให้มีการก าหนดอัตราค่าบริการที่จะเรียกเก็บกับ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและไม่เอาเปรียบลูกค้า โดยอาจอ้างอิงหรือพิจารณาจากอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บ
ทั่วไป ซึ่งควรมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์ของลูกค้าหรือการไม่สร้างภาระแก่ลูกค้าเป็นส าคัญ โดยต้อง 
ไม่ท าให้คุณภาพของบริการที่ลูกค้าได้รับด้อยลงหรือผลักภาระค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นเป็นประจ าของ 
ผู้ให้บริการไปให้แก่ลูกค้า รวมทั้งต้องดูแลให้พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจที่ด าเนินการแทนต้องเปิดเผยข้อมูลค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการให้ลูกค้าทราบอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบันด้วย   

 
1  การก าหนดช่องทางในการคืนค่าบริการ ผู้ให้บริการควรพิจารณาก าหนดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าและควร

ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า รวมถึงเลือกใช้ช่องทางที่ไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้ามากจนเกินควร โดยผู้ให้บริการ
สามารถเลือกใช้ช่องทางในการคืนค่าบริการได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง 
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5.3 หลักเกณฑ์ 

 เนื่องจากประกาศฉบับนี้มุ่งเน้นการก าหนดกรอบหลักการที่เป็นมาตรฐานที่สะท้อน
มิติของการดูแลลูกค้าให้ได้รับความเป็นธรรมได้ชัดเจนขึ้น โดยน ามาใช้บังคับกับผู้ให้บริการทุกประเภท
อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้การก าหนดดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับมีความเหมาะสม อย่างไรก็ด ี
เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการแต่ละประเภทยังมีกฎหมายและหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจไว้เป็นการเฉพาะ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงก าหนดแนวทาง
ในการพิจารณาน าหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติส าหรับผู้ให้บริการแต่ละประเภทตามที่ก าหนดในข้อ 5.3.1  

 ส าหรับสาขาในต่างประเทศของผู้ให้บริการตามที่กล่าวในข้อ 4. รวมถึงบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หากผู้ก ากับดูแลในประเทศนั้นมีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์
อ่ืนใดที่มีข้อก าหนดในลักษณะเดียวกันกับประกาศฉบับนี้ เพ่ือก ากับดูแลการก าหนดดอกเบี้ย ค่าบริการ 
และเบี้ยปรับ ให้สาขาและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในต่างประเทศดังกล่าวถือปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือหลักเกณฑ์ที่ผู้ก ากับดูแลในประเทศนั้นก าหนด  

 5.3.1 แนวทางในการพิจารณาน าหลักเกณฑ์ไปปฏิบัติส าหรับผู้ให้บริการ
แต่ละประเภท 

  5.3.1.1 ผู้ให้บริการที่เปน็สถาบนัการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกจิ 

    ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ต้องถือปฏิบัติตามกรอบหลักการที่ก าหนดในข้อ 5.2 และถือปฏิบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 

    (1) กรณกีารรับฝากเงินหรือการรับเงินจากลูกค้า การให้
สินเชื่อหรือการให้กู้ยืมเงิน รวมถึงการให้บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดดอกเบี้ย ค่าบริการ และ
เบี้ยปรับ ให้ผู้ให้บริการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในเอกสารแนบ 5  

    (2) กรณีการประกอบธุรกิจหรือการท าธุรกรรมที่มี
หลักเกณฑ์ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น  
บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 
สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ ธุรกรรมนโยบายรัฐ 

    ทั้งนี้ ในกรณีของผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
หากกฎหมายจัดตั้งอนุญาตให้สามารถกระท าได้หรือก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ หรือกรณี
เป็นการด าเนินการเพื่อปฏิบัติตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายจัดตั้งหรือตามแนวทางที่ธุรกรรมนโยบายรัฐก าหนด  
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  5.3.1.2 ผู้ให้บริการทีมิ่ใชส่ถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกจิ 

    ผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ตามที่ก าหนดในข้อ 4.3 - 4.10 ในการประกอบธุรกิจหรือการท าธุรกรรมต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจหรือการท าธุรกรรมที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ โดยน ากรอบหลักการตามที่ก าหนด
ในข้อ 5.2 ไปถือปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ ในเรื่องดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับของผู้ให้บริการแต่ละประเภท 
ให้ผู้ให้บริการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในเอกสารแนบ 6  

    ทั้งนี้ ในกรณีทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจหรือการท าธุรกรรมไว้เป็นการเฉพาะ ให้น ากรอบหลักการตามที่ก าหนดในข้อ 5.2 
ไปถือปฏิบัติ โดยในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การด าเนินการกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาหรือข้อตกลงที่มีผลกระทบ
ต่อการใช้บริการของลูกค้า การจัดเก็บต้นฉบับของข้อมูลที่เปิดเผย ให้ผู้ให้บริการดังกล่าวถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท์ี่ก าหนดในเอกสารแนบ 6 

 5.3.2 การก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม สั่งให้แก้ไข ชะลอ หรือระงับการให้บริการ 

  ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม สั่งให้
แก้ไข ชะลอ หรือระงับการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) ผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
ประกาศฉบับนี้ 

  (2) กรณีอ่ืน ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่ากระทบกับความ
ปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน 

  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจธนาคารแห่งประเทศไทยด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว 
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เอกสารแนบ 1 

อ านาจตามกฎหมาย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 46 
มาตรา 47 มาตรา 56 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ให้สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินถือปฏิบัติตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ออกหลักเกณฑ์การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และ
เบี้ยปรับ ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติตามท่ีก าหนด
ในประกาศฉบับนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 ข้อ 10 และข้อ 11 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต) 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
บัตรเครดิตทีม่ิใช่สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 8 ข้อ 11 และข้อ 12 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงิน ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามที่
ก าหนดในประกาศฉบับนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 8 ข้อ 11 และข้อ 12 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยออก
หลักเกณฑ์การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ส าหรับผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงิน ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ  
ที่มิใช่สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ 
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อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 ข้อ 9 และข้อ 10 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล) ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ 
และเบี้ยปรับ ส าหรับผลิตภัณฑแ์ละบริการทางการเงิน ให้ผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามที่ก าหนดในประกาศ
ฉบับนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระบบการ
ช าระเงิน พ.ศ. 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการ
การช าระเงินภายใต้การก ากับถือปฏิบัติตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 4/1 มาตรา 5 และมาตรา 10 แห่งพระราชก าหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงิน ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ถือปฏิบัติตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ 
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เอกสารแนบ 2 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและหนังสือเวียนที่ยกเลิก 

ล าดับ 
วันที่ประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย / 

หนังสือเวียน 
ประเภท เลขที่ เรื่อง 

1. 3 สิงหาคม 2551 ประกาศ
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

สนส. 80/2551 หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย 
ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ
ส าหรับธนาคารพาณิชย์ 

2. 3 สิงหาคม 2551 ประกาศ
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

สนส. 81/2551 หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย 
ส่วนลด ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ
ส าหรับบริษัทเงินทุน 

3. 3 สิงหาคม 2551 ประกาศ
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

สนส. 82/2551 หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ย 
ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับส าหรับ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

4. 7 กันยายน 2553 หนังสือเวียน ธปท.ฝนส.(23)ว. 
1335/2553 

ซักซ้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินฝาก 

5. 17 มีนาคม 2554 หนังสือเวียน ธปท.ฝนส.(23)ว. 
436/2554 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดด้านการระดมเงินฝาก 

6. 6 พฤษภาคม 2554 หนังสือเวียน ธปท.ฝนส.(23)ว. 
709/2554 

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่าย
ผลตอบแทนที่สืบเนื่องจากการระดมเงิน
จากประชาชน 

7. 23 พฤศจิกายน 2555 หนังสือเวียน ธปท.ฝนส.(23)ว. 
1892/2555 

การเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ 
ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของ
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

8. 2 กรกฎาคม 2556 หนังสือเวียน ธปท.ฝนส.(23)ว. 
860/2556 

การเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัยแก่ลูกค้า 

9. 9 มีนาคม 2561 หนังสือเวียน ธปท.ฝคง.ว. 
711/2561 

การเรียกเก็บค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ 

10. 7 มกราคม 2563 หนังสือเวียน ธปท.ฝคง.ว. 
31/2563 

การคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม 



2/2 

สกสป90-กส34001-25650303      

ล าดับ 
วันที่ประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย / 

หนังสือเวียน 
ประเภท เลขที่ เรื่อง 

11. 6 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือเวียน ธปท.ฝคง.ว. 
187/2563 

การซักซ้อมเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยและ
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

12. 6 กุมภาพันธ์ 2563 หนังสือเวียน ธปท.ฝคง.ว. 
188/2563 

การคิดดอกเบี้ยและการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม 
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เอกสารแนบ 3 

ขอบเขตการบังคับใช้ 

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการดังต่อไปนี้ 

1. สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง 

2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง 

ทั้งนี้ การบังคับใช้กับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามข้อ 1. และ 2.  
ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) การรับฝากเงิน กู้ยืมเงิน รับเงิน หรือการให้สินเชื่อระหว่างสถาบันการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งท ากับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ บริษัท
เงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บริษัทประกันชีวิต กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซ่ึงต้ังอยู่ในประเทศ สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนที่จดทะเบียนและตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศ เช่น ธนาคารกลาง และธนาคารพาณิชย์   

 (2) การให้สินเชื่อโดยตกลงกันเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 (3) ธุรกรรมอนุพันธ์ 

 (4) การประกอบธุรกิจระบบการช าระเงินภายใต้การก ากับ 

 (5) ธุรกรรมที่อยู่ภายใต้การก ากับของหน่วยงานก ากับดูแลอื่น เช่น กองทุนรวม 
ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ตั๋วเงิน หลักทรัพย์ ทรัสตี 

3. บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินและที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ในลักษณะของการให้สินเชื่อหรือคล้ายการให้สินเชื่อ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ สินเชื่อ
รายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ การให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่ง การให้กู้ยืม
ต่าง ๆ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคล
กับบุคคล ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ 
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4. ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยกิจการที่ต้อง
ขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจบัตรเครดิต) ทุกแห่ง  

5. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับตามประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ) ทุกแห่ง 

6. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับตามประกาศ
กระทรวงการคลังว่าด้วยกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 
(เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ) ทุกแห่ง 

7. ผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคลตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยกิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
บุคคลกับบุคคล) ทุกแห่ง 

8. ผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบ
การช าระเงินทุกแห่ง 

9. บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ทุกแห่ง 

10. ผู้ประกอบธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดต่อไป 
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เอกสารแนบ 4 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติตามกรอบหลักการ (guiding principles)  

 ผู้ให้บริการสามารถศึกษาตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบหลักการที่
ก าหนดในข้อ 5.2 ดังนี้ 

 หลักการข้อ 5.2.2 : หลักการค านวณและฐานที่ใช้ในการค านวณค่าบริการและเบี้ยปรับ
มีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับปัจจัยที่ท าให้เกิดต้นทุนของแต่ละรายการ รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่
ผู้ให้บริการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องหรือมีความจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาประกอบด้วย  

ตัวอย่าง: 
 ผู้ให้บริการต้องไม่คิดค่าบริการเป็นอัตราร้อยละของวงเงนิสินเชือ่หรือมูลค่าของทรัพย์สิน หาก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ไดผ้ันแปรตามมูลค่าหรือฐานการค านวณดังกล่าว ตัวอย่างเช่น 

• การเรียกเก็บค่าประเมินราคาหลักประกันต้องไม่ค านวณเป็นอัตราร้อยละของวงเงินสินเชื่อ 
ที่ลูกค้าได้รับ เนื่องจากปัจจัยหลักที่มีผลต่อต้นทุนในการประเมินราคาหลักประกนัมักจะขึ้นอยู่กับความยาก
หรือความง่ายในการประเมินราคา ซึ่งอาจแตกต่างกนัไปตามประเภท สถานทีต่ั้ง และขนาดของหลักประกัน  

• การเรียกเก็บเบี้ยปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยก่อนครบก าหนด (prepayment fee) 
กรณีไถ่ถอนสินเชื่อเพื่อไปใช้บรกิารกับผู้ให้บริการอ่ืน ให้ค านวณจากยอดเงินต้นคงเหลือ (outstanding)  
ณ วันที่ลูกค้าท าการไถ่ถอนสินเชื่อ โดยไม่ค านวณจากจ านวนวงเงินตามสัญญา 

หลักการข้อ 5.2.3 : การเรียกเก็บค่าบริการตามสัดส่วนช่วงเวลาที่ให้บริการจริง โดย
ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีการเรียกเก็บค่าบริการในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากลูกค้าล่วงหน้า หาก
ในเวลาต่อมาลูกค้าแจ้งยกเลิกการใช้บริการก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่ได้ช าระค่าบริการไปแล้ว  
ให้ผู้ให้บริการคืนค่าบริการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการสามารถ
พิจารณาน าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมาหักออกจากค่าบริการดังกล่าวก่อนคืนลูกค้าได้  

ตัวอย่าง: 

• กรณีลูกค้ายกเลิกการใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต ให้ผู้ให้บริการคืนค่าธรรมเนียมรายปีตาม
สัดส่วนระยะเวลาคงเหลือของบัตรแก่ลูกค้า  

  หลักการข้อ 5.2.4 : การไม่ผลักภาระหรือสร้างภาระให้แก่ลูกค้าจนเกินสมควร และ
จะต้องค านึงถึงความสามารถในการช าระคืนของลูกค้าด้วย โดยผู้ให้บริการจะต้องไม่เรียกเก็บค่าบริการ
ที่เกิดจากการด าเนินการภายในที่เป็นปกติวิสัย หรือการบริหารความเสี่ยงของผู้ให้บริการเอง โดยไม่ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติมแก่ลูกค้า 
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ตัวอย่าง: 

• ไม่เรียกเก็บค่าประเมินราคาหลกัประกันในกรณีทบทวนราคาหลักประกันเพื่อประกอบการ
พิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อตามรอบระยะเวลาที่ผู้ให้บริการก าหนด 

• ไม่เรียกเก็บค่าประเมินราคาหลกัประกันในกรณีทบทวนราคาหลักประกันเพื่อประโยชน์ในการ
จัดชั้นและการกันส ารอง หรือการบริหารความเสี่ยงของผู้ให้บรกิารเอง  
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เอกสารแนบ 5 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน กรณีผู้ให้บริการทีเ่ป็นสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝากเงินหรือการรับเงินจากลูกค้า ดอกเบี้ยเงินฝาก และค่าบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก2 

 1.1 การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากลูกค้า และดอกเบี้ยเงินฝาก ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

  1.1.1 ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่ายส าหรับเงินฝากหรือเงินที่ได้รับจากลูกค้า
แต่ละประเภท รายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง3 (ถ้ามี) โดยค านึงถึงความชัดเจน โปร่งใส 
และเท่าเทียมกันส าหรับเงินฝากประเภทเดียวกันหรือการรับเงินจากลูกค้าที่มีเง่ือนไขหรือลักษณะในการ
รับเงินแบบเดียวกัน รวมทั้งจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่ประกาศก าหนดส าหรับเงินฝากแต่ละประเภท
หรือการรับเงินจากลูกค้าในแต่ละเงื่อนไขหรือแต่ละลักษณะ 

  1.1.2 กรณีท่ีสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
หรือจ่ายดอกเบี้ยจากการรับเงินจากลูกค้าในลักษณะขั้นบันได จะต้องประกาศอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
ต่อปีของทั้งโครงการให้ลูกค้าทราบด้วย4  

 1.1.3 หากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจัดกิจกรรมทางการตลาด
เพ่ือส่งเสริมการขายหรือจูงใจให้ลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเอง ให้สถาบันการเงินหรือ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติดังนี้ 

  (1) การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือการระดมเงินฝาก 

   ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้สถาบันการเงินหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือการระดมเงินฝากโดยการจัดรายการชิงโชค จับสลาก 

 
2  หมายรวมถึงการรับฝากเงินหรือการรับเงินจากลูกค้าในทุกรูปแบบตามที่กฎหมายก าหนดให้สามารถกระท าได้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่า

อย่างไรก็ตาม เช่น ใบรับฝากเงิน บัตรเงินฝาก  
3  ในกรณีของบริษัทเงินทุนอาจจ่ายอัตราดอกเบี้ยแตกต่างจากที่ประกาศไว้ได้หากเป็นเงินฝากหรือเงินที่ได้รับจากลูกค้า ดังต่อไปนี้ 

(1) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ใช้เป็นประกันเงนิให้สินเชื่อเต็มจ านวน (back to back) (2) เงินฝากหรือเงินที่ได้รับจากลูกค้าที่บริษัทเงินทนุ
ยินยอมจ่ายคืนก่อนครบก าหนดเวลา หากบริษัทเงินทุนใดไม่อาจด าเนินกิจการได้ตามปกติ เพ่ือประโยชน์ของลูกค้าและเศรษฐกิจ
โดยส่วนรวม ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจผ่อนผันให้จ่ายดอกเบี้ยได้เกินกว่าอัตราที่บริษัทเงินทุนประกาศไว้ได้ และในการผ่อนผันนั้น 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

4  อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงต่อปีของทั้งโครงการ หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate : EIR หรือ Internal 
Rate of Return : IRR) ที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจ่ายให้กับผู้ฝากเงิน ในกรณีที่มีการฝากเงินตลอดอายุโครงการ 
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หรือด าเนินการในลักษณะที่เข้าข่ายเป็นการพนัน อย่างไรก็ดี หากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยการแจกของก านัลหรือการให้ผลตอบแทนอ่ืนใดนอกเหนือจาก
ดอกเบี้ยในลักษณะที่ไม่เข้าข่ายเป็นการชิงโชค จับสลาก หรือการพนัน ให้สถาบันการเงินหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเปิดเผยรายละเอียด เงื่อนไข และข้อจ ากัดต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน โดยของ
ก านัลหรือผลตอบแทนดังกล่าวจะต้องให้กับลูกค้าทุกรายที่เข้าเง่ือนไขตามท่ีก าหนดอย่างเท่าเทียมกัน 
และมูลค่าของก านัลหรือผลตอบแทนที่ให้แก่ลูกค้านั้นต้องไม่มากจนเกินสมควร รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล
อัตราดอกเบี้ยรายปี (Annual Percentage Rate : APR) ทีส่ามารถเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของ
สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืนด้วย โดยลูกค้าต้องสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการ
พิจารณาเลือกใช้บริการได้โดยไม่มีข้อมูลที่ซับซ้อน 

   ดังนั้น ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดใดก็ตาม หากไม่ได้
ให้ผลตอบแทนกับผู้ฝากเงินที่เข้าเงื่อนไขทุกราย และสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ไม่สามารถเปิดเผยเป็นผลตอบแทนที่ชัดเจน ซึ่งท าให้ลูกค้าไม่สามารถเปรียบเทียบผลตอบแทนได้  
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่อนุญาตให้สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดดังกล่าว 

  (2) การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน 

   สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถจัดกิจกรรม
ทางการตลาดเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนได้ โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ยรายปี แต่จะต้องเปิดเผย
รายละเอียด เงื่อนไข และข้อจ ากัดต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ สถาบันการเงินหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจจะต้องสามารถพิสูจน์และแสดงให้เห็นได้ว่า การก าหนดรายละเอียด เงื่อนไข และ
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดดังกล่าวจะต้องไม่มีเจตนาในการหลีกเลี่ยงการระดม
เงินฝากตามที่กล่าวในข้อ 1.1.3 (1)  

1.2 ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก ให้สถาบันการเงินหรือ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 1.2.1 กรณีการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากซึ่งสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจมีความจ าเป็นต้องเรียกเก็บหรือหักบัญชีเป็นค่าบริการเพ่ือชดเชยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจดัการบัญชีดังกลา่ว เชน่ กรณีบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหว และ/หรือมียอดเงินฝากคงเหลือน้อยกว่า
หรือมากกว่าที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนด กรณีบัญชีเงินฝากที่สถาบันการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัญชีสูงกว่าผลตอบแทนที่จ่าย
ให้แก่ลูกค้า ให้สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจด าเนินการดังนี้ 
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  (1) ก าหนดค่าบริการที่เกี่ยวข้องเท่าที่จ าเป็นเพ่ือชดเชยต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากดังกล่าว โดยจะต้องพิจารณาค่าบริการที่จะเรียกเก็บควบคู่
กับต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัญชี และเรียกเก็บในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยค านึงถึงรายได้ที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้รับจากการ
น าเงินฝากของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ประกอบด้วย พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขในการเรียกเก็บให้ชัดเจน
และเหมาะสม 

  (2) ในขณะที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ สถาบันการเงินหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงค่าบริการดังกล่าวและเงื่อนไขในการเรียกเก็บท่ีชัดเจน 

  (3) แจ้งให้ลูกค้าแต่ละรายทราบล่วงหน้าทุกครั้งก่อนที่จะเรียกเก็บหรือ
หักบัญชีเป็นค่าบริการดังกล่าว โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ โดยให้ระบุยอดเงินฝาก
คงเหลือ ค่าบริการที่เรียกเก็บ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บให้ชัดเจน 

  ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บหรือหักบัญชีเป็นค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากนั้น 
สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะท าข้อตกลงเรียกเก็บหรือหักบัญชีเป็นค่าบริการรักษา
บัญชีเงินฝากเกินกว่ายอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่ได้ 

 1.2.2 กรณีการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากซึ่งไม่เข้าข่ายที่ถูกเรียกเก็บหรือ 
หักบัญชีเป็นค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของบุคคลธรรมดา เช่น บัญชีเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวันหรือออมทรัพย์ที่ไม่เคลื่อนไหว โดยลูกค้าไม่มีการติดต่อเป็นเวลานานตาม
ระยะเวลาที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนด สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจต้องแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือให้ลูกค้าทราบ และหากลูกค้าหรือทายาทยังไม่ติดต่อมายัง
สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพ่ือขอปิดบัญชีหรือท ารายการเพ่ือให้บัญชีมีการเคลื่อนไหว 
ให้สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจแจ้งให้ลูกค้าทราบอีก 2 ครั้ง โดยมีระยะเวลาห่างกัน
คราวละ 1 ปี โดยในครั้งสุดท้ายให้ระบุว่าสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะหยุดการแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบ 

  ทั้งนี้ ส าหรับกรณีบัญชีเงินฝากประจ าซึ่งเป็นบัญชีของบุคคลธรรมดา 
ที่ลูกค้าไม่ได้มีการฝากต่อเนื่องเมื่อครบก าหนด หรือบัญชีเงินฝากประจ าที่ลูกค้าท าสัญญาฝากต่อเนื่อง
เมื่อครบก าหนด (auto roll over) หากลูกค้าไม่มีการติดต่อเป็นเวลานานตามระยะเวลาที่สถาบันการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนด สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะต้องแจ้งยอดเงินฝาก
คงเหลือให้ลูกค้าทราบด้วย เพ่ือที่ลูกค้าจะได้มาติดต่อท าธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ เช่น การปิดบัญชี อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถก าหนด
แนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูล รวมถึงความถี่ในการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ 
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โดยขอให้พิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ที่ต้องการให้ลูกค้ารับทราบ
ถึงการมีอยู่ของบัญชีเงินฝากดังกล่าว 

 อนึ่ง การแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบตามข้อ 1.2.1 หรือ 1.2.2 นั้น สถาบันการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถเลือกใช้ช่องทางในการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง โดยควร
พิจารณาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมในการรับสื่อของลูกค้า อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ สถาบันการเงินหรือ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจยังคงต้องถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องที่เก่ียวข้อง 

2. หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืมเงิน5 ดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ
ที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม   

2.1 การให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืมเงิน ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม ให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้ 

2.1.1 ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่จะเรียกเก็บจากลูกค้าแต่ละประเภท ได้แก่ 

   (1) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง พร้อมทั้งค าจ ากัดความของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะเรียกเก็บดอกเบี้ยโดยอ้างอิงกับอัตราดังกล่าว 

   (2) เพดานอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เรียกเก็บได้สูงสุด และเพดานอัตราดอกเบี้ยส าหรับเงินที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ได้จ่ายไปตามภาระผูกพันเพ่ือลูกค้า (ถ้ามี) โดยจ าแนกตามประเภทเป็นเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการอุปโภคบริโภคและเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจประกาศจ าแนกรายละเอียดตามประเภทเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม
ที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้บริการ รวมถึงให้ประกาศเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
กรณีผิดนัดช าระหนี้แยกต่างหากจากเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติด้วย 

  2.1.2 สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะเรียกเก็บดอกเบี้ยได้ไม่เกิน
เพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจประกาศไว้ส าหรับเงินให้สินเชื่อ
หรือเงินให้กู้ยืมแต่ละประเภทและลูกค้าแต่ละกลุ่มตามข้อ 2.1.1 (2)6 

 
5  กรณีการให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการอุปโภคบริโภคตามหลักเกณฑ์นี้ไม่รวมถึงบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้

การก ากับ สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ และสินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  

6  ยกเว้นสินเชื่อเพ่ือการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยที่สถาบันการเงินได้ท าสัญญาผูกพันกันไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2535 
สถาบันการเงินจะเรียกเก็บดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตรา MLR ตามข้อ 2.1.1 (1) 
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 2.2 ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

  2.2.1 กรณีเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภค ซึ่งสถาบัน
การเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจเรียกเก็บค่าบริการตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ 
โดยมีหลักการในเรียกเก็บค่าบริการดังนี้ 

   (1) ต้นทุนทั่วไปของสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั่วไปที่เกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น ค่าน ้า ค่าไฟ เงินเดือนพนักงาน 
ค่าระบบงาน ให้น ามาค านวณรวมกับดอกเบี้ย ซึ่งเมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ยที่
สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนด 

   (2) หากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการเรียกเก็บ
ค่าบริการที่นอกเหนือจากต้นทุนทั่วไปในข้อ 2.2.1 (1) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยด้วย7 ซึ่งเมื่อ
รวมแล้วจะต้องไม่เกินเพดานอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนด เว้นแต่
เป็นค่าใช้จ่ายที่ท าให้ต้นทุนในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นเนื่องจากการให้บริการแก่ลูกค้าเฉพาะราย หรือ
เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอก สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ต่างหากโดยไม่ถือเป็นดอกเบี้ย ตามลักษณะค่าใช้จ่ายที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

    (2.1) ค่าใช้จ่ายที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ต้องจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ 

    (2.2) ค่าใช้จ่ายที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ต้องจ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก โดยมีหลักฐานการช าระเงินที่สามารถตรวจสอบได้
ตามประเภทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดในข้อ 4.1.3 (2.2) โดยจะต้องมิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยง
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการ เช่น การไปจัดตั้งบริษัทผู้ให้บริการภายนอก เพ่ือให้มีหลักฐานการ
เรียกเก็บค่าบริการจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกและน าไปเรียกเก็บกับลูกค้า 

    (2.3) ค่าใช้จ่ายที่ท าให้ต้นทุนในการด าเนินงานของสถาบันการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากการให้บริการแก่ลูกค้า หรือการผิดนัดช าระหนี้
ของลูกค้าแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นการด าเนินการเฉพาะรายตามประเภทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด
ในข้อ 4.1.3 (2.3) 

  ทั้งนี้ สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ประเภทเดียวกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 (2.2) และ 2.2.1 (2.3) ซ ้าซ้อนกันไม่ได้ 

 
7  เพ่ือประโยชน์ของลูกค้าในการเปรียบเทียบข้อมูลส าหรับเลือกใช้บริการจากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
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  นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจก าหนดรายการค่าบริการที่
เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมที่ให้สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถ
เรียกเก็บได้เพ่ิมเติมตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม โดยยังคงเป็นรายการ
ค่าบริการที่อยู่ภายใต้กรอบที่ก าหนดในข้อ 2.2.1 (2) 

  2.2.2 กรณีเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ ซึ่งสถาบัน
การเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม
ดังกล่าวแยกต่างหากจากดอกเบี้ยได้ โดยจะต้องประกาศประเภท จ านวน หรืออัตราของค่าบริการ 
รวมถึงเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน 

   อย่างไรก็ดี กรณีเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการประกอบธุรกิจที่
ให้แก่ลูกค้ารายย่อยซึ่งสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจเรียกเก็บค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
กับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมดังกล่าวนั้น ให้สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณา
หลักการในการเรียกเก็บค่าบริการเช่นเดียวกับกรณีเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ตามท่ีก าหนดในข้อ 2.2.1 

2.3 เบี้ยปรับท่ีเกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม  

 2.3.1  ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจเรียกเก็บเบี้ยปรับที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภค ยกเว้น
กรณีสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยทีส่ามารถเรียกเก็บเบี้ยปรับกรณีลูกค้าประสงค์ไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืม
ก่อนครบก าหนดทั้งจ านวนเพ่ือไปใช้บริการกับสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืนภายใน
ช่วงเวลา 3 ปีแรกนับจากวันท าสัญญา ซึ่งการเรียกเก็บเบี้ยปรับดังกล่าวจะต้องค านวณจากยอดเงินต้น
คงเหลือ (outstanding) ณ วันที่ลูกค้าท าการไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืม ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกท าสัญญา
สินเชื่อหรือเงินกู้ยืมเพ่ือที่อยู่อาศัยในลักษณะอัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรืออัตราดอกเบี้ย
แบบผสม8  

 2.3.2 ในกรณีเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ สถาบัน
การเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจเรียกเก็บเบี้ยปรับที่เก่ียวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม
ดังกล่าวแยกต่างหากจากดอกเบี้ยได้ โดยจะต้องประกาศประเภท จ านวน หรืออัตราของเบี้ยปรับ 
รวมถึงเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน  

 
8  กล่าวคือ เป็นสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วงระยะเวลาเร่ิมต้นของสัญญาและต่อมามีการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อหรือ

เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นสนิเชื่อหรือเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือเป็นสินเชือ่หรือเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในช่วงระยะเวลา
เร่ิมต้นของสัญญาและต่อมามีการเปลีย่นแปลงสนิเชื่อหรือเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
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  ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการเรียกเก็บ
เบี้ยปรับกรณีลูกค้าไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมก่อนครบก าหนดทั้งจ านวน ให้ค านวณจากยอดเงินต้น
คงเหลือ ณ วันที่ลูกค้าท าการไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืม นอกจากนี้ กรณีการให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืม
เพ่ือการประกอบธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)9 ให้สถาบันการเงินหรือ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนดช่วงระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่จะยกเว้นการเรียกเก็บเบี้ยปรับดังกล่าวด้วย10 
โดยอาจพิจารณาให้สอดคล้องกับประวัติการช าระหนี้ ระยะเวลาการช าระหนี้ที่ผ่านมา คุณภาพและ
พฤติกรรมการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย 

3. หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับค่าบริการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการบัญชีเงินฝาก และค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม  

 หากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการเรียกเก็บค่าบริการอ่ืน ๆ นอกเหนือ 
จากค่าบริการที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากตามท่ีก าหนดในข้อ 1.2 และค่าบริการที่
เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมตามที่ก าหนดในข้อ 2.2  ซ่ึงเป็นค่าบริการที่สถาบันการเงินหรือ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจเรียกเก็บได้อยู่แล้วจากการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น ค่าบริการการใช้เช็ค 
ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการการช าระเงนิภายใต้การก ากับ ค่าดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินทั่วไป ค่าจัดท า
รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการแก่ลูกค้า ค่าตัวแทนรับค าขอและเรียกเก็บเบี้ย
ประกันหรือค่าบริการ ให้สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปิดเผยค่าบริการดังกล่าวตาม
แนวทางที่ก าหนดในข้อ 4.1.3 (4) โดยก าหนดหมวดหมู่ของข้อมูลที่เปิดเผยให้มีความชัดเจน11 เพ่ือประโยชน์
ของลูกค้าในการเปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือเลือกใช้บริการจากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

4. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

  4.1 ข้อมูลขั้นต ่าทั่วไปที่ต้องเปิดเผย12  

 
9  การก าหนดหรือแบ่งประเภทของสินเชื่อส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เป็นไปตามแนวทางที่สถาบนั

การเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งก าหนด 
10  สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถพิจารณาก าหนดช่วงระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่จะยกเว้นการเรียกเก็บเบี้ยปรับ

กรณีลูกค้าไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมก่อนครบก าหนดทั้งจ านวน โดยอ้างอิงจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง อายุสินเชื่อ 
ระยะเวลาคุ้มทุน หรือพิจารณาก าหนดในลักษณะต่าง ๆ เช่น ยกเว้นการเรียกเก็บเบี้ยปรับเมื่อมีการผ่อนช าระไปแล้วไม่ต ่ากว่ากี่ปี 
หรือเมื่อมีการผ่อนช าระเกินกว่าสัดส่วนเท่าใดของเงินต้น 

11  ในกรณีค่าบริการอื่นใดที่มีลักษณะธุรกรรมคล้ายกันส าหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน ให้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหมวดเดียวกัน แม้ว่าเป็นการ
ให้บริการลูกค้าต่างกลุ่มหรือต่างช่องทางการให้บริการ 

12  หากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจมิได้มีข้อมูลตามรายการที่ระบุในข้อ 4.1 เนื่องจากสถาบันการเงินหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจมิได้มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล
รายการนั้น  
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  4.1.1 ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรืออัตราดอกเบี้ยจากการรับเงินจากลูกค้า 

  (1) ประเภทเงินฝากหรือเงื่อนไขหรือลักษณะการรับเงินจากลูกค้า 
และอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการ
ให้บริการแก่ลูกค้า เช่น เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
หรือเงินฝากประจ า เป็นต้น โดยกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากหรือจ่ายดอกเบี้ยจากการรับเงินจาก
ลูกค้าโดยมีอัตราที่แตกต่างกันตามวงเงิน ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่ายส าหรับเงินฝากแต่ละวงเงิน
หรือการรับเงินจากลูกค้าในแต่ละวงเงินไว้ด้วย 

  (2) ประเภทลูกค้า ที่ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ เช่น บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป สถาบัน ราชการ ผู้มีถ่ินฐานอยู่นอกประเทศ เป็นต้น  

  (3) หมายเหตุ เช่น เงื่อนไขต่าง ๆ ในการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขอ่ืน
ที่ส าคัญ  

  ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจ่ายดอกเบี้ย 
เงินฝากหรือเงินที่ได้รับจากลูกค้าในอัตราพิเศษให้แก่ลูกค้าบางกลุ่ม ให้สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจเปิดเผยข้อมูลการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากหรือเงินที่ได้รับจากลูกค้าในอัตราพิเศษดังกล่าวอย่าง
ชัดเจน โดยเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยปกติและอัตราดอกเบี้ยที่ให้พิเศษแก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว รวมทั้งเงื่อนไข
ที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจใช้พิจารณากลุ่มลูกค้าในการให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 

  4.1.2 ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม 

   (1) อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (ร้อยละต่อปี) เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่
สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้
กู้ยืมจากลูกค้า เช่น อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา 
(Minimum Loan Rate : MLR) อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 
(Minimum Overdraft Rate : MOR) อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum 
Retail Rate : MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้าโดยอ้างอิงกับอัตราอ่ืนที่มิใช่ MLR หรือ 
MOR หรือ MRR 

   (2) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (ร้อยละต่อปี) จ าแนกตามประเภทเงินให้
สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งกรณีเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภค
และเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ โดยระบุอัตราดอกเบี้ยสูงสุดดังนี้ 
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    (2.1) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
ส าหรับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจเรียกเก็บจาก
ลูกค้าในกรณีท่ีลูกค้าสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกับสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ 

    (2.2) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย
สูงสุดส าหรับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจเรียกเก็บ
จากลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดช าระหนี้ 

    ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยโดยใช้อัตราอ้างอิงบวกหรือลบส่วนต่าง เช่น MLR+X% ให้แจ้งอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังกล่าวที่
บวกหรือลบส่วนต่างสูงสุดด้วย 

  4.1.3 ข้อมูลอัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก 
เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม ค่าบริการอ่ืน ๆ และเบี้ยปรับ 

   (1) ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก เป็น
ค่าใช้จ่ายที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเรียกเก็บจากลูกค้าเนื่องจากการบริหารจัดการ
บัญชีเงินฝากของลูกค้า เช่น ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก โดยระบุอัตราค่าบริการ หน่วยที่เรียกเก็บ และเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เช่น ประเภทเงินฝาก ยอดเงินฝากคงเหลือขั้นต ่า ระยะเวลาที่ไม่เคลื่อนไหว
บัญชี หากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่เรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวให้ระบุว่า “ไม่มี
ค่าบริการ” 

   (2) ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ เป็นค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควร
แก่เหตุที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องจ่ายอันเนื่องมาจากการให้สินเชื่อหรือการให้
กู้ยืมแก่ลูกค้าและการผิดนัดช าระหนี้ของลูกค้า โดยสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้เฉพาะรายการที่ระบุไว้
เท่านั้น และระบุหน่วยที่เรียกเก็บให้ชัดเจน ซึ่งจ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

    (2.1) ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่
หน่วยงานราชการเรียกเก็บอันเนื่องมาจากการให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืมของสถาบันการเงินหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจแก่ลูกค้า เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมจดจ านอง  

    (2.2) ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก 
เป็นค่าใช้จ่ายที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก
อันเนื่องมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าและการผิดนัดช าระหนี้ของลูกค้า ซึ่งสถาบันการเงินหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจต้องมีหลักฐานการช าระเงินที่สามารถตรวจสอบได้ จ าแนกเป็น 2 กรณีคือ  
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     (2.2.1)  กรณีปกติ ได้แก่ ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต  
ค่าส ารวจและประเมินราคาหลักประกัน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์อ่ืน
หรือช่องทางอ่ืน และรายการอ่ืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดเพ่ิมเติม  

     (2.2.2)  กรณีผิดนัดช าระหนี้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน 
(กรณีเช็คของผู้ให้บริการอ่ืน) ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีช าระหนี้โดยการหักบัญชีกับ
ผู้ให้บริการอ่ืน) ค่าติดตามทวงถามหนี้ และรายการอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดเพ่ิมเติม 

    (2.3) ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการด าเนินงานของสถาบัน
การเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งเพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากการให้บริการแก่ลูกค้า หรือการผิดนัด
ช าระหนี้ของลูกค้าแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นการด าเนินการเฉพาะราย จ าแนกเป็น 2 กรณีคือ  

     (2.3.1) กรณีปกติ ได้แก่ ค่าส ารวจและประเมินราคา
หลักประกัน ค่าขอส าเนาใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) ค่าธรรมเนียมการรับมอบ
อ านาจในการท านิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันกับหน่วยงานราชการแทน
ลูกค้า13 และรายการอ่ืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดเพ่ิมเติม  

     (2.3.2) กรณีผิดนัดช าระหนี้ ได้แก่ ค่าติดตามทวงถามหนี้ 
และรายการอ่ืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดเพ่ิมเติม 

    หากค่าบริการทีส่ถาบนัการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเรยีกเก็บ
มีจ านวนหรืออัตราที่แตกต่างกัน สามารถใช้ประมาณการหรือระบุจ านวนหรืออัตราเป็นช่วงก็ได้ และ
ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่เรียกเก็บค่าบริการในรายการใดให้ระบุว่า 
“ไม่มีค่าบริการ” นอกจากนี้ กรณีมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ทั้งจากการจ้างบุคคลภายนอก
และจากการด าเนินการเอง ให้สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจระบุจ านวนค่าใช้จ่ายประเภท
เดียวกันทั้งในข้อ 4.1.3 (2.2) และข้อ 4.1.3 (2.3) ได้ แต่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เพียง
ข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น 

   (3) ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพื่อการ
ประกอบธุรกิจ เป็นค่าใช้จ่ายที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเรียกเก็บอันเนื่องมาจาก
การให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืมแก่ลูกค้าและการผิดนัดช าระหนี้ของลูกค้า โดยระบุหน่วยที่เรียกเก็บให้
ชัดเจน หากค่าบริการที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเรียกเก็บมีจ านวนหรืออัตราที่

 
13 กรณีค่าธรรมเนียมการรับมอบอ านาจในการท านิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันกับหนว่ยงานราชการแทนลูกค้า 

ให้ระบุรายละเอยีดเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นการรับมอบอ านาจในการท านิติกรรมในรายการใด และเป็นเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพื่อการ
อุปโภคบริโภคประเภทใด เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยูอ่าศัย สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน  
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แตกต่างกัน สามารถใช้ประมาณการหรือระบุจ านวนหรืออัตราเป็นช่วงก็ได้  และในกรณีที่สถาบัน
การเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่เรียกเก็บค่าบริการในรายการใดให้ระบุว่า “ไม่มีค่าบริการ” 

   (4) ค่าบริการอ่ืน ๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจเรียกเก็บอันเนื่องมาจากการให้บริการแก่ลูกค้านอกเหนือจากข้อ (1) - (3) โดยระบุหน่วยที่
เรียกเก็บให้ชัดเจน หากค่าบริการที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเรียกเก็บมีจ านวนหรือ
อัตราที่แตกต่างกัน สามารถใช้ประมาณการหรือระบุจ านวนหรืออัตราเป็นช่วงก็ได้ และในกรณีท่ีสถาบัน
การเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่เรียกเก็บค่าบริการในรายการใดให้ระบุว่า “ไม่มีค่าบริการ” 

   (5) เบี้ยปรับที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพื่อการ
อุปโภคบริโภค เป็นเบี้ยปรับที่เก่ียวข้องกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจเรียกเก็บจากลูกค้ากรณีไถ่ถอนสินเชื่อก่อนครบก าหนดทั้งจ านวนเพ่ือไปใช้บริการกับสถาบัน
การเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืน โดยระบุหน่วยที่เรียกเก็บให้ชัดเจน หากเบี้ยปรับที่สถาบัน
การเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเรียกเก็บมีจ านวนหรืออัตราที่แตกต่างกัน สามารถใช้ประมาณการ
หรือระบุจ านวนหรืออัตราเป็นช่วงก็ได้ และในกรณีที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ไม่เรียกเก็บเบี้ยปรับดังกล่าวให้ระบุว่า “ไม่มเีบี้ยปรับ” 

   (6) เบี้ยปรับที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพื่อการ
ประกอบธุรกิจ ให้สถาบนัการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกจิระบุหนว่ยที่เรียกเก็บใหช้ัดเจน หากเบี้ยปรับ
ที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเรียกเก็บมีจ านวนหรืออัตราที่แตกต่างกัน สามารถใช้
ประมาณการหรือระบุจ านวนหรืออัตราเป็นช่วงก็ได้ และในกรณีท่ีสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจไม่เรียกเก็บเบี้ยปรับในรายการใดให้ระบุว่า “ไม่มีเบี้ยปรับ” 

  4.1.4 ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 

   (1) ประเภทเงินฝาก ประเภทดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อป)ี 
ที่เกี่ยวข้อง ที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีให้บริการแก่ลูกค้า เช่น เงินฝากกระแส
รายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ า โดยกรณีทีส่ถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการ
จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่แตกต่างกันตามวงเงิน ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่ายส าหรับเงินฝากแต่ละ
วงเงิน และกรณีที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจ าแตกต่างกันตามระยะเวลาการฝาก (term) ให้ระบุระยะเวลา
การฝากที่ชัดเจน และระบุอัตราดอกเบี้ยที่จะจ่ายส าหรับแต่ละระยะเวลาการฝากด้วย  

   (2) ประเภทลูกค้า ที่ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ เช่น บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป ผู้ที่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศ ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 
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   (3) หมายเหตุ เช่น เงื่อนไขต่าง ๆ ในการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขอ่ืน
ที่ส าคัญ 

   ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยทุกสกุลเงินที่รับฝากจากลูกค้า หากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่จ่ายดอกเบี้ย
ส าหรับเงินฝากหรือลูกค้าประเภทใด ให้ระบุว่า “ไม่มีดอกเบี้ย” และหากสถาบันการเงินหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจไมม่ีการให้บริการส าหรับเงินฝากหรือลูกค้าประเภทใด ไม่ต้องระบุข้อมูลในรายการนั้น 

  4.1.5 ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 

   (1) วิธีการช าระเงินหรือช่องทางต่าง ๆ ในการให้บริการ ได้แก่  

    (1.1) เงินโอนต่างประเทศ (SWIFT/Telex) หมายความว่า กรณี
ที่มีเงินตราต่างประเทศโอนมาจากต่างประเทศ (ทาง SWIFT หรือ Telex) และน าฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศ หรือถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศแล้วโอนไป
ยังต่างประเทศ (ทาง SWIFT หรือ Telex) 

    (1.2) Draft หมายความว่า กรณีท่ีลูกค้าได้รับ Draft สกุลเงินตรา
ต่างประเทศและต้องการฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ หรือลูกค้าถอนเงินตราต่างประเทศ
จากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ แล้วต้องการซื้อ Draft สกุลเงินตราต่างประเทศ 

    (1.3) Foreign Cheque หมายความว่า กรณีท่ีลูกค้าได้รับเช็ค
สกุลเงินตราต่างประเทศและต้องการฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ หรือลูกค้าถอนเงินตรา
ต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ แล้วต้องการซื้อเช็คสกุลเงินตราต่างประเทศ 

    (1.4) Traveler’s Cheque หมายความว่า กรณีที่ลูกค้าได้รับ
เช็คเดินทางสกุลเงินตราต่างประเทศและต้องการฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ หรือลูกค้า
ต้องการถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ และซื้อเช็คเดินทางสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ 

    (1.5) ธนบัตรต่างประเทศ หมายความว่า กรณีที่ลูกค้ามีธนบัตร
สกุลเงินตราต่างประเทศและต้องการฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ หรือลูกค้าต้องการถอน
เงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศโดยรับเป็นธนบัตรต่างประเทศ   

   (2) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตรา Commission-in-lieu 
(ร้อยละ) จ านวน Commission-in-lieu ขั้นต ่าและขั้นสูงที่เรียกเก็บจ าแนกตามสกุลเงินที่ท าธุรกรรม 
และวิธีการช าระเงินหรือช่องทางในการให้บริการ โดยในกรณีมีค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
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ค่าธรรมเนียมการโอนออก Cable Charge Agent Fee ค่าธรรมเนียมเงินโอนระหว่างบัญชีส าหรับกรณี 
SWIFT ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ Draft ค่าอากรแสตมป์ส าหรับกรณี Draft  
หากสามารถระบุจ านวนได้ ให้ระบุจ านวน รวมทั้งข้ันต ่าและข้ันสูงด้วย แต่หากไม่สามารถระบุจ านวนได้ 
ให้ใส่รายการค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 

   (3) หมายเหตุ ระบุข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ต้องการอธิบายเพ่ิม (ถ้ามี) 

   ทั้งนี้ ให้ระบุข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมที่สถาบันการเงินหรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเรียกเก็บจากลูกค้าส าหรับการฝากและถอนเงินตราต่างประเทศทุกสกุลเงินที่มี
การให้บริการ หากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับ
วิธีการช าระเงินประเภทใดหรือช่องทางการให้บริการประเภทใดจากลูกค้า ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม” 
และหากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่ให้บริการส าหรับวิธีการช าระเงินประเภทใดหรือ
ช่องทางการให้บริการประเภทใด ไม่ต้องระบุข้อมูลในรายการนั้น 

  4.1.6 ข้อมูลเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศ 

   (1) ลักษณะเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

    (1.1) จ านวนเงินฝากขั้นต้น จ าแนกตามประเภทบัญชีเงินฝาก 
เช่น บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประจ า ทีลู่กค้าต้องน าฝาก
เพ่ือขอเปิดบัญชีครั้งแรก จ าแนกตามแต่ละสกุลเงินที่มีให้บริการ 

    (1.2) การก าหนดเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมกรณีมียอดเงินฝาก
คงเหลือเฉลี่ยต ่ากว่าระดับที่ก าหนด โดยให้ระบุจ านวนเงินฝากขั้นต ่าที่ลูกค้าต้องมีคงเหลือในบัญชี
โดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนด และ
ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจ าแนกตามประเภทบัญชีเงินฝาก เช่น บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประจ า แยกตามแต่ละสกุลเงินที่มกีารให้บริการ และระบุหน่วยที่
เรียกเก็บให้ชัดเจน โดยหากลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต ่ากว่าระดับที่ก าหนด สถาบันการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี  

    (1.3) การก าหนดเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมกรณีมียอดเงินฝาก
คงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าระดับที่ก าหนด โดยให้ระบุจ านวนเงินฝากขั้นสูงที่ลูกค้าต้องมีคงเหลือในบัญชี
โดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนด และ
ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บจ าแนกตามประเภทบัญชีเงินฝาก เช่น บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประจ า แยกตามแต่ละสกุลเงินที่มกีารให้บริการ และระบุหน่วยที่
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เรียกเก็บให้ชัดเจน โดยหากลูกค้ามียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีสูงกว่าระดับที่ก าหนด สถาบันการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี  

    (1.4) การก าหนดเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมกรณีบัญชี 
ไม่เคลื่อนไหว ให้ระบรุะยะเวลาสูงสุดที่ลูกค้าสามารถฝากเงินไว้ในบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทไดโ้ดย
ไมม่ีการเคลื่อนไหวและสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่คิดค่าธรรมเนียม แตห่ากไม่มี
การเคลื่อนไหวเกินระยะเวลาดังกล่าว สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียม 
โดยระบุค่าธรรมเนียมจ าแนกตามประเภทบัญชีเงินฝาก เช่น บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประจ า แยกตามแต่ละสกุลเงินที่มกีารให้บริการ และระบุหน่วยที่เรียก
เก็บให้ชัดเจน 

   (2) ค่าธรรมเนียม cheque / draft คืน ให้ระบคุ่าธรรมเนียมที่
สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเรียกเก็บจากลูกค้ากรณีลูกค้ามี cheque หรือ draft คืน 
แยกตามแต่ละสกุลเงิน 

   (3) ค่าธรรมเนียมอ่ืน ที่เรียกเก็บจากการให้บริการแก่ลูกค้า โดยให้ระบุ
ค่าธรรมเนียมและรายละเอียดว่าเป็นค่าธรรมเนียมรายการใด แยกตามแต่ละสกุลเงินที่มีให้บริการ 

   (4) หมายเหตุ ระบุข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการอธิบายเพ่ิม (ถ้ามี) 

   ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่ให้บริการ
รายการใด ไม่ต้องระบุข้อมูลในรายการนั้น 

 4.2 ข้อมูลขั้นต ่าส าหรับการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อโฆษณา และการเปิดเผยข้อมูล
ให้ลูกค้าทราบก่อนท าสัญญาสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน14 

  กรณีเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ให้สถาบันการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปิดเผยให้ลูกค้าทราบถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและภาระค่าใช้จ่ายที่ต้อง
จ่ายจริงทั้งหมดส าหรับสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมที่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักประกันทั้งที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจและหน่วยงานอื่นอย่างชัดเจนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยมีข้อมูลขั้นต ่า
อย่างน้อยดังนี้ (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 5.115) 

 
14  เช่น เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคลทีม่ีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน 
15  สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถเลือกใช้รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมนอกเหนือจากที่ก าหนดตาม

ตัวอย่างได้ แต่จะต้องมีข้อมูลขั้นต ่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
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  4.2.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อโฆษณา ให้เปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate) โดยแสดงสมมติฐานที่ใช้ในการค านวณอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าวด้วย 

  4.2.2 การเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าทราบก่อนท าสัญญา ให้เปิดเผยข้อมูลอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงและภาระค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของลูกค้าแต่ละรายซึ่งแตกต่างกันตาม
อายุของสัญญาและเงื่อนไขอ่ืน ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนการท าสัญญา โดยแยก
แสดงรายละเอียดดังนี้  

    (1) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา  

    (2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ลูกค้ามีภาระต้องจ่ายทั้งหมดทั้งท่ีจ่ายให้แก่
สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ค่าส ารวจและประเมินราคาหลักประกัน รวมถึงท่ีจ่าย
ให้แกห่น่วยงานอ่ืน เช่น ค่าจดจ านอง ค่าอากรแสตมป์ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเบี้ยประกันชีวิต โดยแสดง
เป็นอัตราร้อยละต่อวงเงินสินเชื่อหรือเงินกู้ยืม ณ วันเริ่มต้นกู้ยืม16 และในกรณีที่มีการเรียกเก็บเบี้ยปรับ
กรณีลูกค้าไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมก่อนครบก าหนดทั้งจ านวนเพ่ือไปใช้บริการกับสถาบันการเงินหรือ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืน ให้เปิดเผยอัตราเบี้ยปรับพร้อมเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องตามจริงด้วย 

 4.3 รูปแบบ ระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล 

  4.3.1 ให้เปิดเผยข้อมูลตามท่ีก าหนดในข้อ 4.1 ในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถ
เข้าใจข้อมูลได้ง่าย และไม่ซับซ้อน (ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลตามเอกสารแนบ 5.217) 

  4.3.2 ให้เปิดเผยข้อมูลตามท่ีก าหนดในข้อ 4.1 ในวันก่อนวันที่อัตราดอกเบี้ย 
ค่าบริการ และเบี้ยปรับมีผลใช้บังคับ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจในรายละเอียด หรือเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เช่น ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการทุกแห่ง เผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอ่ืนของสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้งนี้ สถาบัน
การเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องสามารถมอบข้อมูลให้ลูกค้าได้ตามสมควรเมื่อลูกค้าร้องขอ 
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ 

 
16  การแสดงข้อมูลตามที่กล่าวให้อยู่ในรูปอัตราร้อยละต่อวงเงินสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมนี้เป็นเพียงการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ส าหรับ

ลูกค้าในการเปรียบเทียบข้อมูลได้โดยง่ายเท่านั้น อย่างไรก็ดี การเรียกเก็บค่าบริการและเบี้ยปรับยังคงต้องเป็นไปตามหลักการที่
ก าหนดในข้อ 5.2 

17  สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถเลือกใช้รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมนอกเหนือจากรูปแบบตารางตาม
ตัวอย่างได้ แต่จะต้องมีข้อมูลขั้นต ่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
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  4.3.3 กรณีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ รวมถึง
เงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาหรือข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า สถาบันการเงินหรือ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ซ่ึงสถาบัน
การเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจควรค านึงถึงประสิทธิผลของช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร รวมถึง
พิจารณาความมีนัยส าคัญของข้อมูลหรือเงื่อนไขการให้บริการที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 
กับลูกค้าด้วย เพ่ือให้ลูกค้าได้รับทราบและสามารถท าความเข้าใจในรายละเอียด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ  
ทีเ่กี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการ
ทุกแห่ง เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอ่ืนของสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ  

  4.3.4 จัดเก็บต้นฉบับของข้อมูลที่เปิดเผย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร หรือ
สื่อบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือในรูปแบบใด ๆ เพื่อจัดให้ลูกค้า ศาล หรือหน่วยงานของรัฐ
ตามท่ีร้องขอ ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาจัดเก็บต้นฉบับของข้อมูล
ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการใช้ข้อมูลนั้นตามแต่ละวัตถุประสงค์ด้วย18 

  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้อ 4.3.1 - 4.3.3 ไมใ่ช้บังคับกับการเปิดเผยข้อมูลค่าบริการ
หรือเบี้ยปรับที่เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เฉพาะราย19 และการเปิดเผยข้อมูลค่าบริการหรือเบี้ยปรับอ่ืน ๆ  
ทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการแกลู่กค้าธุรกิจขนาดใหญเ่ฉพาะราย 

 
18  เช่น สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจพิจารณาจัดเก็บต้นฉบับของข้อมูลที่เปิดเผยเปน็เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นบัแต่วันที่

อัตราที่ประกาศมีผลใช้บังคบั เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคดีกรณีที่ศาลร้องขอ  
19  ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เฉพาะราย หมายถึง ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนดประเภท 

จ านวน หรืออัตราของค่าบริการต่าง ๆ ไว้เป็นการเฉพาะซึ่งอาจมีความแตกต่างจากลูกค้ารายอื่น ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่เฉพาะราย สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถพิจารณาด าเนินการด้วยวิธีการที่เห็นว่าเหมาะสมได้  
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เอกสารแนบ 5.1 

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ส าหรับสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน 

1. การเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อโฆษณา (ตัวเลขที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น) 

(เนื้อที่โฆษณา สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย) 
 
 
 
 
 
 

ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.07%* 
 
 
 
 
 
 

* อัตราดอกเบี้ยส าหรับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 25 ปี MLR = 7% 

เดือนที ่ 1 - 6 7 – 12 13 – 24 25 เป็นต้นไป 

อัตราดอกเบี้ย 0% MLR – 1.25% MLR – 0.75% MLR – 0.50% 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างท่ีใช้ในการค านวณเท่านั้น 
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2. การเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าแต่ละรายทราบก่อนท าสัญญา 
(ตัวเลขที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่าง ในการเปิดเผยข้อมูลแกลู่กค้าแต่ละรายต้องแสดงข้อมูลตามจริง) 

ใบแสดงอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายส าหรับสินเช่ือเพ่ือที่อยู่อาศัย 
สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 25 ปี 

อัตราดอกเบี้ย อัตรา 
1. อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงตลอดอายุสัญญา1 6.07% ต่อปี 

 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง2 อัตรา 

2. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  
ค่าบริการของสถาบันการเงิน 
   ค่าส ารวจและประเมินราคาหลักประกนั (4,000 บาท) 
ค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอื่น 
   ค่าจดจ านอง (1.00% ของราคาประเมิน เป็นเงิน 30,000 บาท) 
   ค่าอากรแสตมป์ (0.05% ของวงเงินสินเชื่อ เป็นเงิน 1,500 บาท) 

1.18% ของวงเงินสินเชื่อ 
ณ วันเริ่มต้น 

(จ่ายครั้งเดียว) 

3. ค่าเบี้ยประกันภัย (3,000 บาทต่อปี) 0.10% ของวงเงินสินเชื่อ 
ณ วันเริ่มต้น ต่อปี 4. ค่าเบี้ยประกันชีวิต (12,000 บาทต่อปี) 0.40% 

 

รวมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น 
7.75%* ในปีแรก (1+2+3+4) 
6.57%* ในปีต่อ ๆ ไป (1+3+4) 

   * เป็นการค านวณโดยเทียบกับวงเงินสินเชื่อ ณ วันเริ่มต้น 

เบี้ยปรับไถ่ถอนก่อนครบก าหนด3 3.00% ของยอดเงินต้นคงเหลือ 
 
 

ค าอธิบายประกอบ 

1. อัตราดอกเบีย้ที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าต้องจ่ายต่อปีเฉลี่ยตลอดอายุสญัญาการ
กู้ยืม โดยค านวณจากอตัราดอกเบีย้ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

เดือนที ่ 1 - 6 7 – 12 13 – 24 25 เป็นต้นไป 

อัตราดอกเบี้ย 0% MLR – 1.25% MLR – 0.75% MLR – 0.50% 

อัตราดอกเบีย้อ้างอิง MLR ณ วันที่ 24 เม.ย. 2564 มีค่า 7.00% 

2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิใช่ดอกเบี้ย ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการที่จ่ายให้แกส่ถาบันการเงิน 
ได้แก่ ค่าส ารวจและประเมินราคาหลักประกัน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานอ่ืน เช่น ค่าจดจ านอง ค่าอากร
แสตมป์ ค่าเบี้ยประกันภยั และค่าเบี้ยประกันชีวิต 

3. เบี้ยปรับกรณีไถ่ถอนก่อนครบก าหนด (refinance fee) เป็นเบี้ยปรับที่ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ลูกค้าไถ่ถอน
สินเช่ือเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นภายในช่วง 3 ปีแรกนับจากวันท าสัญญา
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เอกสารแนบ 5.2 

ตัวอย่างตารางการเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ 

 

บุคคล
ธรรมดา

นิติบุคคล .........

1. เงินฝากกระแสรายวัน
2. เงินฝากออมทรัพย์

วงเงิน (....................-...................)
(....................-...................)

3. เงินฝากประจ า
..... วัน

วงเงิน (....................-...................)
(....................-...................)

..... เดือน (ระบุ เช่น 1, 3, 6, 12 เดือน เป็นต้น)
วงเงิน (....................-...................)

(....................-...................)
4. เงินฝากแบบผูกพัน (24 เดือนข้ึนไป)
5. บัตรเงินฝาก
6. ต๋ัวสัญญาใช้เงิน

6.1 เม่ือทวงถามหรือเผ่ือเรียก
...... วัน
วงเงิน (....................-...................)

(....................-...................)
6.2 เม่ือส้ินระยะเวลาหรือประจ า

วงเงิน (....................-...................)
(....................-...................)

...... เดือน (ระบุ เช่น 1, 3, 6, 12 เดือน เป็นต้น)
วงเงิน (....................-...................)

(....................-...................)
7. ต๋ัวแลกเงิน
8. ............................................................

หมายเหตุ
เง่ือนไขต่าง ๆ ในการจ่ายดอกเบ้ีย
1. ..................................................................
2. ..................................................................
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญ
1. ..................................................................
2. ..................................................................

ช่ือผู้ให้บริการ .........................................................
ตารางท่ี 1 ข้อมูลอัตราดอกเบ้ียเงินฝากหรืออัตราดอกเบ้ียจากการรับเงินจากลูกค้า

เร่ิมใช้ต้ังแต่วันท่ี ...............................................
หน่วย : ร้อยละต่อปี

ประเภทเงินฝาก

ประเภทลูกค้า
ผู้มีถ่ินฐานอยู่นอกประเทศบุคคล

ธรรมดา
นิติบุคคล .........
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1. อัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) (ถ้ามี) MLR ………..
2. อัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) (ถ้ามี) MOR ………..
3. อัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายย่อยช้ันดี (Minimum Retail Rate) (ถ้ามี) MRR ………..
4. ลูกค้าช้ันดี (ถ้ามี) ………..
5. ลูกค้าท่ัวไป (ถ้ามี) ………..
6. เงินท่ีจ่ายไปตามภาระผูกพันเพ่ือลูกค้า (ถ้ามี) ………..
7. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ................................................................... ………..

1. อัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติ .................. .................. .................. ..................
2. อัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดช าระหน้ี .................. .................. .................. ..................

1. อัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีปกติ .................. .................. .................. ..................
2. อัตราดอกเบ้ียสูงสุดกรณีผิดนัดช าระหน้ี .................. .................. .................. ..................

หมายเหตุ
1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือหรือเงินให้กู้ยืมประเภทท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ

ข. (2) เงินให้สินเช่ือหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการประกอบธุรกิจ
(commercial loan)

วงเงินเบิกเกินบัญชี .......... .......... ..........

ไม่มีหลักประกัน 
(ส่วนท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้

การก ากับ)

มีหลักประกัน
ข. (1) เงินให้สินเช่ือหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภค

(consumer loan)
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย

หน่วย : ร้อยละต่อปี
ข. อัตราดอกเบ้ียสูงสุด

สินเช่ือส่วนบุคคล ..........

ก. อัตราดอกเบ้ียอ้างอิง

ช่ือผู้ให้บริการ .........................................................

ตารางท่ี 2 ข้อมูลอัตราดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือหรือเงินให้กู้ยืม 1/

เร่ิมใช้ต้ังแต่วันท่ี ...............................................
หน่วย : ร้อยละต่อปี
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1. ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก
2. .............................................. (ถ้ามี)

1. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ได้แก่
1) ค่าอากรแสตมป์
2) ค่าธรรมเนียมจดจ านอง
3) .............................................. (ถ้ามี)

2. ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายให้แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอก ได้แก่
กรณีปกติ

1) ค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิต

2) ค่าส ารวจและประเมินราคาหลักประกัน 2/

3) ค่าเบ้ียประกันภัย
4) ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์อ่ืนหรือช่องทางอ่ืน
    (โปรดระบุรายละเอียด)

5) …..(รายการอ่ืนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดเพ่ิมเติม)…..

กรณีผิดนัดช าระหน้ี
1) ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (กรณีเช็คของผู้ให้บริการอ่ืน)
2) ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย
   (กรณีช าระหน้ีโดยการหักบัญชีกับผู้ให้บริการอ่ืน)

3) ค่าติดตามทวงถามหน้ี 2/

4) …..(รายการอ่ืนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดเพ่ิมเติม)…..

3. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนในการด าเนินงานของสถาบันการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
กรณีปกติ

1) ค่าส ารวจและประเมินราคาหลักประกัน 2/

2) ค่าขอส าเนาใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดท่ี 2 เป็นต้นไป)
3) ค่าธรรมเนียมการรับมอบอ านาจในการท านิติกรรมท่ีเก่ียวข้อง
    กับสินเช่ือท่ีมีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักประกันกับหน่วยงานราชการ
    แทนลูกค้า (โปรดระบุรายละเอียด)

4) …..(รายการอ่ืนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดเพ่ิมเติม)…..

กรณีผิดนัดช าระหน้ี

1) ค่าติดตามทวงถามหน้ี 2/

2) …..(รายการอ่ืนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดเพ่ิมเติม)…..

1. ...............................................................................
2. ...............................................................................

1. ...............................................................................
2. ...............................................................................

1. ...............................................................................
2. ...............................................................................

หมายเหตุ
1/ ไม่รวมถึงเงินให้สินเช่ือหรือเงินให้กู้ยืมประเภทท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เฉพาะ
2/ ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันในข้อ 2 และ 3 สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะเรียกเก็บจากลูกค้าซ้ าซ้อนกันไม่ได้

ค. ค่าบริการอ่ืน ๆ อัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย) หมายเหตุ

.......... ..........

ง. (1) เบ้ียปรับท่ีเก่ียวข้องกับเงินให้สินเช่ือหรือเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการอุปโภคบริโภค (สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย)

ง. (2) เบ้ียปรับท่ีเก่ียวข้องกับเงินให้สินเช่ือหรือเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการประกอบธุรกิจ

วงเงินเบิกเกินบัญชี หมายเหตุ

อัตราเบ้ียปรับ (โปรดระบุหน่วย) หมายเหตุง. เบ้ียปรับท่ีเก่ียวข้องกับเงินให้สินเช่ือหรือเงินให้กู้ยืม

อัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย)ข. ค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับเงินให้สินเช่ือหรือเงินให้กู้ยืม

มีหลักประกัน
สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย

ข. (2) ค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับเงินให้สินเช่ือหรือเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการประกอบธุรกิจ

วงเงินเบิกเกินบัญชี .......... ..........

.......... หมายเหตุ
ไม่มีหลักประกัน 

(ส่วนท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การ
ก ากับ)

ข. (1) ค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับเงินให้สินเช่ือหรือเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการอุปโภคบริโภคตามท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ

สินเช่ือส่วนบุคคล

.......... หมายเหตุ

ช่ือผู้ให้บริการ .........................................................

ตารางท่ี 3 ข้อมูลอัตราค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก เงินให้สินเช่ือหรือเงินให้กู้ยืม 1/ ค่าบริการอ่ืน ๆ และเบ้ียปรับ
เร่ิมใช้ต้ังแต่วันท่ี ...............................................

หมายเหตุอัตราค่าบริการ (โปรดระบุหน่วย)ก. ค่าบริการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการบัญชีเงินฝาก 
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บุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
1. กระแสรายวัน
2. ออมทรัพย์

วงเงิน (........................-........................)
(........................-........................)
(........................-........................)

3. ประจ า
1 เดือน

วงเงิน (........................-........................)
(........................-........................)
(........................-........................)

3 เดือน
วงเงิน (........................-........................)

(........................-........................)
(........................-........................)

6 เดือน
วงเงิน (........................-........................)

(........................-........................)
(........................-........................)

9 เดือน
วงเงิน (........................-........................)

(........................-........................)
(........................-........................)

12 เดือน
วงเงิน (........................-........................)

(........................-........................)
(........................-........................)

4. ...................................
1. กระแสรายวัน
2. ออมทรัพย์

วงเงิน (........................-........................)
(........................-........................)
(........................-........................)

3. ประจ า
1 เดือน

วงเงิน (........................-........................)
(........................-........................)
(........................-........................)

3 เดือน
วงเงิน (........................-........................)

(........................-........................)
(........................-........................)

6 เดือน
วงเงิน (........................-........................)

(........................-........................)
(........................-........................)

9 เดือน
วงเงิน (........................-........................)

(........................-........................)
(........................-........................)

12 เดือน
วงเงิน (........................-........................)

(........................-........................)
(........................-........................)

4. ...................................
หมายเหตุ

USD

........

ช่ือผู้ให้บริการ .........................................................
ตารางท่ี 4 ข้อมูลอัตราดอกเบ้ียบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 

เร่ิมใช้ต้ังแต่วันท่ี ...............................................

ประเภทลูกค้า
ผู้มีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศ ผู้มีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศสกุลเงิน ประเภทเงินฝาก

หน่วย : ร้อยละต่อปี
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% ข้ันต่ า ข้ันสูง
เงินโอนต่างประเทศ การฝาก
(SWIFT / Telex) การถอน
ดร๊าฟท์ การฝาก
(Draft) การถอน
เช็คต่างประเทศ การฝาก
(Foreign Cheque) การถอน
เช็คเดินทาง การฝาก
(Traveler's Cheque) การถอน
ธนบัตรต่างประเทศ การฝาก
(Note and Coin) การถอน

.......... เงินโอนต่างประเทศ การฝาก
(SWIFT / Telex) การถอน
ดร๊าฟท์ การฝาก
(Draft) การถอน
เช็คต่างประเทศ การฝาก
(Foreign Cheque) การถอน
เช็คเดินทาง การฝาก
(Traveler's Cheque) การถอน
ธนบัตรต่างประเทศ การฝาก
(Note and Coin) การถอน

.......... เงินโอนต่างประเทศ การฝาก
(SWIFT / Telex) การถอน
ดร๊าฟท์ การฝาก
(Draft) การถอน
เช็คต่างประเทศ การฝาก
(Foreign Cheque) การถอน
เช็คเดินทาง การฝาก
(Traveler's Cheque) การถอน
ธนบัตรต่างประเทศ การฝาก
(Note and Coin) การถอน
หมายเหตุ

ช่ือผู้ให้บริการ .........................................................

ตารางท่ี 5 ข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เร่ิมใช้ต้ังแต่วันท่ี ...............................................

สกุลเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมอ่ืน
Commission-in-lieu

USD

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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สกุลเงิน บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ า

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน ยอดเงินคงเหลือเฉล่ียข้ันต่ า
คงเหลือเฉล่ียต่ ากว่าท่ีก าหนด ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน ยอดเงินคงเหลือเฉล่ียข้ันสูง
คงเหลือเฉล่ียสูงกว่าท่ีก าหนด ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ ระยะเวลาไม่เคล่ือนไหว
เคล่ือนไหว ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน ยอดเงินคงเหลือเฉล่ียข้ันต่ า
คงเหลือเฉล่ียต่ ากว่าท่ีก าหนด ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน ยอดเงินคงเหลือเฉล่ียข้ันสูง
คงเหลือเฉล่ียสูงกว่าท่ีก าหนด ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ ระยะเวลาไม่เคล่ือนไหว
เคล่ือนไหว ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน ยอดเงินคงเหลือเฉล่ียข้ันต่ า
คงเหลือเฉล่ียต่ ากว่าท่ีก าหนด ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน ยอดเงินคงเหลือเฉล่ียข้ันสูง
คงเหลือเฉล่ียสูงกว่าท่ีก าหนด ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ ระยะเวลาไม่เคล่ือนไหว
เคล่ือนไหว ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน ยอดเงินคงเหลือเฉล่ียข้ันต่ า
คงเหลือเฉล่ียต่ ากว่าท่ีก าหนด ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมกรณียอดเงิน ยอดเงินคงเหลือเฉล่ียข้ันสูง
คงเหลือเฉล่ียสูงกว่าท่ีก าหนด ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมกรณีบัญชีไม่ ระยะเวลาไม่เคล่ือนไหว
เคล่ือนไหว ค่าธรรมเนียม

.......... เงินฝากข้ันต้น

ค่าธรรมเนียมอ่ืน (โปรดระบุรายละเอียด)

หมายเหตุ

.......... เงินฝากข้ันต้น

ค่าธรรมเนียมอ่ืน (โปรดระบุรายละเอียด)

หมายเหตุ
.......... เงินฝากข้ันต้น

ค่าธรรมเนียมอ่ืน (โปรดระบุรายละเอียด)

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียม cheque / draft คืน

ค่าธรรมเนียม cheque / draft คืน

ค่าธรรมเนียม cheque / draft คืน

USD

หมายเหตุ

เงินฝากข้ันต้น

ค่าธรรมเนียมอ่ืน (โปรดระบุรายละเอียด)

ช่ือผู้ให้บริการ .........................................................

ตารางท่ี 6 ข้อมูลเง่ือนไขและค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
เร่ิมใช้ต้ังแต่วันท่ี ...............................................

เง่ือนไขและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ค่าธรรมเนียม cheque / draft คืน
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เอกสารแนบ 6 

แนวทางการปฏิบัติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน กรณีผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ นอกจากการปฏิบัติตามกรอบหลักการที่ก าหนดในข้อ 5.2 ของประกาศฉบับนี้แล้ว 
ให้ผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภท
ถือปฏิบัติดังนี้  

1. ผู้ให้บริการทีเ่ป็นผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 ในการเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ย 
ค่าบริการ และเบี้ยปรับทั้งเรื่องรายละเอียดข้อมูลที่ต้องเปิดเผย รูปแบบการเปิดเผยข้อมูล และ
ระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูล ให้ผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

2. ผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงินหรือ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 ในการเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ย 
ค่าบริการ และเบี้ยปรับทั้งเรื่องรายละเอียดข้อมูลที่ต้องเปิดเผย รูปแบบการเปิดเผยข้อมูล ระยะเวลา
การเปิดเผยข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล ให้ผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ 

3. ผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับที่มิใช่
สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 ในการเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ย 
ค่าบริการ และเบี้ยปรับทั้งเรื่องรายละเอียดข้อมูลที่ต้องเปิดเผย รูปแบบการเปิดเผยข้อมูล ระยะเวลา
การเปิดเผยข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล ให้ผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
เพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับที่มิใช่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติ
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ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 

4. ผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อ
ระหว่างบุคคลกับบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 ในการเรียกเก็บดอกเบี้ย และค่าบริการ รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลค่าบริการ  
ให้ผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อ
ระหว่างบุคคลกับบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ
ระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to peer 
lending platform) 

5. ผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ 

 ในการเปิดเผยข้อมูลค่าบริการ ให้ผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงิน
ภายใต้การก ากับถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ทั่วไปในการ
ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ 

6. ผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ 

 ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยและการเปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ย ค่าบริการ และระยะเวลาการ
เปิดเผยข้อมูล ให้ผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ 

7. ผู้ให้บริการประเภทอ่ืน ๆ ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดมี้การก าหนดหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจหรือการท าธุรกรรมไว้เป็นการเฉพาะ  

 ให้ผู้ให้บริการประเภทอ่ืน ๆ ถือปฏิบัติในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ย ค่าบริการ และ
เบี้ยปรับ ดังนี้ 

(1) เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยหลักการของการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ในรูปแบบทีลู่กค้าสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายและไม่ซับซ้อน  

(2) เปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับก่อนวันที่อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ 
และเบี้ยปรับมีผลใช้บังคับ เพ่ือให้ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจในรายละเอียด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เช่น ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการทุกแห่ง เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ 
แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอ่ืนของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องสามารถมอบข้อมูลให้ลูกค้าได้
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ตามสมควรเมื่อลูกค้าร้องขอ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจเลือกใช้
บริการได้ตรงตามความต้องการ 

(3) กรณีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ รวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ 
ของสัญญาหรือข้อตกลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ผู้ให้บริการต้องสื่อสารหรือแจ้งข้อมูล
อันเป็นสาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่เพียงพอ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งผู้ให้บริการควรค านึงถึงประสิทธิผลของช่องทาง
ที่ใช้ในการสื่อสาร รวมถึงพิจารณาความมีนัยส าคัญของข้อมูลหรือเงื่อนไขการให้บริการที่เปลี่ยนแปลง 
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าด้วย เพ่ือให้ลูกค้าได้รับทราบและสามารถท าความเข้าใจใน
รายละเอียด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ประกาศไว้
ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท าการทุกแห่ง เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอ่ืนของ 
ผู้ให้บริการ 

(4) จัดเก็บต้นฉบับของข้อมูลที่เปิดเผย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร หรือสื่อบันทึก
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือในรูปแบบใด ๆ เพ่ือจัดให้ลูกค้า ศาล หรือหน่วยงานของรัฐตามที่ร้องขอ 
ทั้งนี้ ให้ผู้ให้บริการพิจารณาจัดเก็บต้นฉบับของข้อมูลให้สอดคล้องกับระยะเวลาการใช้ข้อมูลนั้น
ตามแต่ละวัตถุประสงค์ด้วย20 

 ทั้งนี้ ผู้ให้บริการตามที่กล่าวในข้อ 1. - 7. สามารถศึกษาตัวอย่างประกาศและหนังสือเวียน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ให้บริการจะต้องถือปฏิบัติไดต้ามรายการที่ระบุ
ในเอกสารแนบ 6.1   

 

 
20  เช่น ผู้ให้บริการพิจารณาจัดเก็บต้นฉบับของข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่อัตราที่ประกาศมีผลใชบ้ังคับ 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคดีกรณีที่ศาลร้องขอ 
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เอกสารแนบ 6.1 

ตัวอย่างประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและ 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน 

ของผู้ให้บริการที่มิใชส่ถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ21 

ประเภทธุรกิจ ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 

ธุรกิจบัตรเครดิต - ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 11/2563 เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 20/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส2. 4/2563 เรื่อง การบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส2. 5/2563 การก าหนดแนวทางการ
พิจารณาน าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม (Market conduct) ไปถือปฏิบัติให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการแต่ละ
ประเภท 

- หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 951/2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
ด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม 

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 12/2563 เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก ากับ 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 20/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส2. 4/2563 เรื่อง การบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) 

 
21  เอกสารแนบนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถ

เชื่อมโยงประกาศฉบับนี้ไปยังรายชื่อประกาศและหนังสือเวียนอื่น ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ง่ายขึ้นเท่านั้น โดยรวบรวมมาจาก
ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีผลใช้บังคบั ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 แต่อาจไม่ครอบคลุมประกาศ
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งนี้ หากประกาศและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในเอกสารแนบนี้ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ถือปฏิบัติตามประกาศและหนังสือเวียนที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น รวมถึงกรณีที่มีการออกแนวนโยบายหรือ
แนวปฏิบัติอื่นเพ่ิมเติมด้วย 
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ประเภทธุรกิจ ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส2. 5/2563 เรื่อง การก าหนด 
แนวทางการพิจารณาน าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการ 
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ไปถือปฏิบัติให้เหมาะสมกับ 
ผู้ให้บริการแต่ละประเภท 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส2. 9/2563 เรื่อง การคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดช าระหนี้และการตัดช าระหนี้ 

- หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกส.(01) ว. 977/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล 

- หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 951/2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
ด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม 

ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย 
เพื่อการประกอบอาชีพ
ภายใต้การก ากับ 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 13/2563 เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพ่ือการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 20/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส2. 4/2563 เรื่อง การบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส2. 5/2563 เรื่อง การก าหนด 
แนวทางการพิจารณาน าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการ 
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ไปถือปฏิบัติให้เหมาะสมกับ 
ผู้ให้บริการแต่ละประเภท 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส2. 9/2563 เรื่อง การคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดช าระหนี้และการตัดช าระหนี้ 

- หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 951/2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
ด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม 

ธุรกิจระบบหรือ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส
ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อ
ระหวางบุคคลกับบุคคล  

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 14/2563 เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer to 
peer lending platform) 

ธุรกิจบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 2/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ท่ีบริษัท
บริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ 
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ประเภทธุรกิจ ประกาศและหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 20/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส2. 4/2563 เรื่อง การบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส2. 9/2563 เรื่อง การคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดช าระหนี้และการตัดช าระหนี้ 

- หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 951/2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
ด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม 

ธุรกิจบริการการช าระเงิน
ภายใต้การก ากับ 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนช. 6/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ท่ัวไป
ในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ  

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนช. 10/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลตัวแทนของผู้ประกอบธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนช. 12/2561 เรื่อง การให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับบัตรเดบิตที่ออกและมีการใช้จ่ายภายในประเทศ 

ธุรกิจเช่าซื้อและธุรกิจ 
ลีสซิ่งที่เป็นบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินของ
สถาบันการเงิน 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส2. 4/2563 เรื่อง การบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) 

- ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส2. 9/2563 เรื่อง การคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดช าระหนี้และการตัดช าระหนี้ 

- หนังสือเวียนที่ ธปท.ฝคง.ว. 951/2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
ด้านการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม 

 



 

 

ค ำถำม – ค ำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ท่ี สกส2. 7/2565  
เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติและกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่ำบริกำร และเบี้ยปรับ 

ส ำหรับผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงิน 
ลงวันที่ 3 มีนำคม 2565 

ข้อ ค ำถำม แนวค ำตอบ 

ภำพรวม 
1. ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน เช่น สัญญา

ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) การ
ซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบ
ทันท ี(Spot) ได้รับยกเว้นการบังคับใช้ตามประกาศ
ฉบับนี้หรือไม่ 

กรณธีุรกรรมอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น สัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เข้าข่าย
เป็นธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นการบังคับใช้ตามท่ี
ก าหนดในเอกสารแนบ 3 ข้อ 1-2 (3) อย่างไรก็ดี  
ในกรณีของการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศแบบทันที (Spot) ประกาศฉบับนี้มิได้
เจตนาก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการซื้อขาย
สินค้าอ่ืน ๆ ทีม่ีลักษณะของการก าหนดราคาที่แปรผัน
ตามกลไกตลาด เนื่องจากในธรรมเนียมปฏิบัติ ผู้ให้บริการ
จะเปิดเผยข้อมูลราคา/อัตราซื้อ (Bid) และราคา/
อัตราขาย (Ask) ให้ลูกค้าทราบเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจท าธุรกรรมเป็นปกติอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ในกรณี
ที่ผู้ให้บริการมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการท า
ธุรกรรมซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
หรือการซื้อขายสินค้าอ่ืน ๆ ในลักษณะตามที่กล่าว
ข้างต้น ผู้ให้บริการยังคงต้องถือปฏิบัติตามกรอบ
หลักการ (guiding principles) และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลค่าบริการต่าง ๆ 
ตามท่ีก าหนดในประกาศฉบับนี้ด้วย 

2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ค าจ ากัดความ “เงินให้สินเชื่อ
หรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภค (consumer 
loan)” รวมถึงสินเชื่อสวัสดิการที่ผู้ให้บริการให้แก่
พนักงานของตนเองหรือไม่ 

สินเชื่อส่วนบุคคลตามประกาศฉบับนี้จะหมายความ
รวมถึงสินเชื่อเพ่ือสวัสดิการพนักงานที่หน่วยงานต้น
สังกัดได้มีการท าสัญญากับผู้ให้บริการเพ่ือให้สินเชื่อ
สวัสดิการกับพนักงานของตน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่
หน่วยงานต้นสังกัดมีการก าหนดนโยบายสินเชื่อ
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ข้อ ค ำถำม แนวค ำตอบ 

สวัสดิการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการหรือผู้มีอ านาจในการ
จัดการของหน่วยงานต้นสังกัดนั้น แต่ไม่รวมกรณี
สินเชื่อสวัสดิการพนักงานที่ผู้ให้บริการให้กับพนักงาน
ของตนเอง 

3. ค าว่า “ค่าบริการ” ตามประกาศฉบับนี้ หมายรวมถึง
ค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการให้บริการตามที่ก าหนดใน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 7/2563 
เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจ
ให้บริการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุน digital banking (Information 
Technology related services) และประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2563 เรื่อง 
การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจ
ให้บริการอื่น (other services) หรือไม่ 

เนื่องจากนิยาม “ค่าบริการ” ที่ก าหนดในประกาศ
ฉบับนี้เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการได้รับจากลูกค้าเนื่องจาก
การประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตาม 
ดังนั้น กรณีท่ีธนาคารพาณิชย์ให้บริการแก่ลูกค้าตาม
ขอบเขตท่ีก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ สนส. 7/2563 และ สนส. 8/2563 โดยมีการเรียก
เก็บค่าบริการจากลูกค้า ก็จะถือว่าค่าบริการดังกล่าว
อยู่ภายใต้นิยามค าว่า “ค่าบริการ” ที่ก าหนดใน
ประกาศฉบับนี้ จึงต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดด้วย อย่างไรก็ดี ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล
ค่าบริการที่เกี่ยวข้องนั้น กรณีเป็นการให้บริการแก่
ลูกค้าเฉพาะรายโดยมิได้ให้บริการเป็นการทั่วไปใน
วงกว้าง หรือกรณีการเรียกเก็บค่าบริการโดยมีอัตรา
ค่าบริการตามที่ตกลงกับลูกค้าเป็นการเฉพาะ เช่น 
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับขอบเขตของบริการตาม
ความประสงค์ของลูกค้า ผู้ให้บริการสามารถแจ้ง
ข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นการเฉพาะรายได้โดยไม่ต้อง
เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไปในวงกว้าง  

หลักกำร (guiding principles) 
4. ตามหลักการที่ก าหนดในข้อ 5.2.1 การคิดดอกเบี้ย

ทบในวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (overdraft) จะต้องขอ
ความยินยอมจากลูกค้าหรือไม่ เนื่องจากการใช้วงเงิน
กู้เบิกเกินบัญชีจะคิดดอกเบี้ยทุกวันและน าไปทบกับ
เงินต้นตอนสิ้นเดือน ซึ่งเป็นการค านวณตามปกติของ
วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี 

กรณีการคิดดอกเบี้ยทบกับเงินต้นส าหรับบัญชี
เดินสะพัดที่ลูกค้ามีการใช้สินเชื่อวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี 
นั้น หลักการข้อ 5.2.1 มิได้มีเจตนาให้ผู้ให้บริการต้อง
ขอความยินยอมจากลูกค้า เนื่องจากการคิดดอกเบี้ย
ทบกับเงินต้นนี้เป็นลักษณะปกติของบัญชีประเภท
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากผู้ให้บริการจะน าค่าบริการ
หรือเบี้ยปรับใด ๆ มาทบเข้ากับเงินต้นในบัญชี
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ดังกล่าว จะต้องเป็นความประสงค์ของลูกค้า หรือ
ลูกค้าได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ผู้ให้บริการจึงจะ
สามารถด าเนินการตามที่กล่าวได้ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องมี
สิทธิเลือกอย่างอิสระในการแจ้งความประสงค์หรือให้
ความยินยอมด้วย 

5. ตามหลักการที่ก าหนดในข้อ 5.2.2 กรณีท่ีผู้ให้บริการ
มีการให้บริการการออกหนังสือค ้าประกัน การรับรอง
ตั๋วเงิน การอาวลั การรับรองเครดิต รวมถึงการใหบ้ริการ
อ่ืน ๆ ซึ่งผู้ให้บริการมีภาระผูกพันที่แปรผันตามจ านวน
วงเงินที่ค ้าประกันหรือวงเงินที่รับรอง ผู้ให้บริการ
สามารถเรียกเก็บค่าบริการโดยคิดเป็นอัตราร้อยละ
ของวงเงินค ้าประกันหรือวงเงินที่รับรองได้หรือไม่ 

หลักการตามที่ก าหนดในข้อ 5.2.2 และตัวอย่างตาม
เอกสารแนบ 4 ดังกล่าว มีเจตนาให้ผู้ให้บริการก าหนด
ฐานในการค านวณเพ่ือเรียกเก็บค่าบริการให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ให้บริการนั้น ๆ โดยผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บ
ค่าบริการโดยคิดเป็นอัตราที่แปรผันตามฐานหนึ่ง ๆ ได้ 
เช่น อัตราร้อยละของวงเงินที่ค ้าประกันหรือวงเงินที่
รับรอง หากผู้ให้บริการพิจารณาแล้วและสามารถ
แสดงให้เห็นได้ว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ
ดังกล่าวแปรผันตามฐานการค านวณนั้น ๆ จริง  

6. ผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer 
to peer lending platform) ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามหลักการในข้อ 5.2.2 ทั้งในกรณีที่อยู่
ระหว่างการทดสอบใน Regulatory Sandbox และ
กรณีท่ีได้รับใบอนุญาตเพ่ือประกอบธุรกิจในวงกว้าง
ด้วยใช่หรือไม่ 

หลักการดังกล่าวยกเว้นการบังคับใช้กับ peer to 
peer lending platform ทั้งในกรณีที่อยู่ระหว่างการ
ทดสอบใน Regulatory Sandbox และกรณีท่ีได้รับ
ใบอนุญาตเพ่ือประกอบธุรกิจในวงกว้าง 

7. กรณีท่ีลูกค้าแจ้งยกเลิกการใช้บริการก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาที่ได้ช าระค่าบริการไปแล้ว และผู้ให้บริการ
ต้องคืนค่าบริการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ลูกค้า
ยังไม่ได้ใช้บริการนั้น หากจ านวนค่าบริการที่ต้องคืน
ให้ลูกค้ามีจ านวนน้อย หรือผู้ให้บริการจ าเป็นต้องใช้
ชอ่งทางอ่ืนหรือลูกค้าประสงค์จะให้ผู้ให้บริการ
ด าเนินการคืนค่าบริการผ่านช่องทางอ่ืนซึ่งอาจมี
ค่าธรรมเนียมหรือมีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง โดยจ านวน
ค่าบริการที่ต้องคืนให้แก่ลูกค้าน้อยกว่าจ านวน

เนื่องจากลูกค้าผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินใน
ส่วนที่ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการ ดังนั้น เมื่อลูกค้าติดต่อขอ
ยกเลิกบริการก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่ได้ช าระ
ค่าบริการไว้ล่วงหน้า ผู้ให้บริการจะต้องชี้แจงหรือ
อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงจ านวนค่าบริการที่ลูกค้าจะ
ได้รับคืนและจ านวนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิดข้ึนจากการคืนเงินในแต่ละช่องทาง (ถ้ามี) และให้
ลูกค้าเป็นผู้พิจารณาว่าจะรับคืนค่าบริการดังกล่าว
หรือไม่ โดยกรณีท่ีลูกค้าประสงค์ขอรับคืนค่าบริการ
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ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการคืนให้กับลูกค้า  
ผู้ให้บริการจะต้องด าเนินการอย่างไร 

ผ่านช่องทางที่อาจมีค่าใช้จ่าย ให้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึง
ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบด้วย 

8. การก าหนดให้ผู้ให้บริการคืนค่าบริการตามสัดส่วนของ
ระยะเวลาที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้บริการ โดยสามารถ
พิจารณาน าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมาหัก
ออกจากค่าบริการดังกล่าวก่อนคืนลูกค้าได้ เว้นแต่
กรณมีีหลักเกณฑ์หรือกฎหมายอื่นก าหนดแนวทางไว้
เป็นการเฉพาะในเรื่องการคืนค่าบริการ ให้ผู้ให้บริการ
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายนั้น ธนาคาร
แห่งประเทศไทยหมายความถึงหลักเกณฑ์หรือ
กฎหมายใด 

ตัวอย่างของหลักเกณฑ์หรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนด
แนวทางการคืนค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมไว้เป็น
การเฉพาะ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 
เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งก าหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับคืน
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามส่วนของระยะเวลาที่
ยังไม่ได้ใช้บริการ 

9. การก าหนดช่องทางในการคืนค่าบริการ ผู้ให้บริการ
ควรพิจารณาก าหนดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของลูกค้า โดยควรค านึงถึงการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าและเป็นช่องทางที่ไม่สร้าง
ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า โดยผู้ให้บริการสามารถ
เลือกใช้ช่องทางในการคืนค่าบริการได้มากกว่าหนึ่ง
ช่องทาง หมายความว่าอย่างไร 

ในการพิจารณาช่องทางการคืนค่าบริการให้แก่ลูกค้า 
ผู้ให้บริการสามารถพิจารณาเลือกใช้ช่องทางในการ
คืนค่าบริการได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและการอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า 
และควรพิจารณาเลือกใช้ช่องทางที่ไม่สร้างภาระค่าใช้จ่าย
ให้แก่ลูกค้าเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เช่น การโอนเงินเข้าบัญชี
ลูกค้า การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ แต่หากช่องทาง
ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เช่น การโอน
เงินเข้าบัญชีผู้ให้บริการรายอ่ืนและมีค่าธรรมเนียม
การโอนเงิน การคืนค่าธรรมเนียมด้วยการออกเช็ค
สั่งจ่ายให้ลูกค้า ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้าถึงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ลูกค้าต้อง
รับภาระด้วย 

10. หากธนาคารพาณิชย์ก าหนดแนวทางหรือเงื่อนไขใน
การคืนค่าบริการโดยจะคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคาร เช่น บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร
พาณิชย์สามารถด าเนินการได้โดยไมจ่ าเป็นต้อง
สอบถามความประสงค์ของลูกค้าเกี่ยวกับช่องทางใน
การรับเงินคืนได้หรือไม่ 

ธนาคารพาณิชย์สามารถก าหนดแนวทางหรือเงื่อนไข
ในการคืนค่าบริการโดยการคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคารได้ แต่ต้องแจ้งแนวทาง
หรือเงื่อนไขการคืนค่าบริการดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ
อย่างชัดเจน รวมถึงต้องมีแนวทางด าเนินการรองรับ
การคืนค่าบริการในกรณีท่ีลูกค้าไม่มีบัญชีเงินฝากกับ
ธนาคารด้วย 
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11. ในกรณีการออกหนังสือค ้าประกันซึ่งผู้ให้บริการได้
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเป็นรายปี รายไตรมาส 
หรือตามช่วงระยะเวลาของหนังสือค ้าประกัน หาก
ต่อมาลูกค้าน าหนังสือค ้าประกันมาคืนก่อนครบก าหนด 
ผู้ให้บริการจะต้องด าเนินการคืนค่าธรรมเนียมให้
ลูกค้าอย่างไร เนื่องจากลูกค้าบางรายอาจเลือกท า
สัญญากับผู้ให้บริการโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้บริการจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต ่าแต่จะไม่มีการคืน
ค่าธรรมเนียมหากลูกค้าน าหนังสือค ้าประกันมาคืน
ก่อนครบก าหนด หรืออาจมีการคืนค่าธรรมเนียมโดย
มีวิธีหรือรายละเอียดในการคืนค่าธรรมเนียมที่
แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ลูกค้าและ 
ผู้ให้บริการได้ตกลงร่วมกัน หรือกรณีการออกหนังสือ
ค ้าประกันระหว่างประเทศทีต่้องออกหนังสือค ้าประกัน
ไปยังผู้ให้บริการในต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการใน
ต่างประเทศไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 
เป็นต้น 

ส าหรับการคืนค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
กับการออกหนังสือค ้าประกันหรือภาระผูกพันอื่น ๆ 
กรณีลูกค้าน าหนังสือค ้าประกันมาคืนก่อนครบ
ก าหนดเวลาที่ได้ช าระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าไว้  
ผู้ให้บริการยังคงต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบ
หลักการที่ก าหนดในข้อ 5.2.3 อย่างไรก็ดี ในการ
พิจารณาด าเนินการเพ่ือคืนค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
บริการการออกหนังสือค ้าประกันหรือภาระผูกพันอื่น 
อาจมีธรรมเนียมหรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของหนังสือค ้าประกันหรือตามเงื่อนไขหรือ
ข้อตกลงของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้น ในการพิจารณา
คืนค่าธรรมเนียม ให้ผู้ให้บริการด าเนินการตาม 
ธรรมเนียมหรือวิธีปฏิบัติในการให้บริการการออก
หนังสือค ้าประกันหรือภาระผูกพันอ่ืน หรือตามข้อตกลง
หรือเงื่อนไขการขอใช้บริการที่ลูกค้าและผู้ให้บริการได้
ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ให้บริการแจ้งรายละเอียดและ
เงื่อนไขของค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ รวมถึง
รายละเอียดและเงื่อนไขกรณีการคืนค่าธรรมเนียม 
(ถ้ามี) ให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนด้วย 

12. ในกรณีท่ีผู้ให้บริการด าเนินการทบทวนราคาหลักประกัน
และพิจารณาแล้วพบว่าสามารถให้สินเชื่อเพ่ิมเติมแก่
ลูกค้าได้ ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บค่าประเมินราคา
หลักประกันในกรณีดังกล่าวจากลูกค้าได้หรือไม่ 

ตามหลักการข้อ 5.2.4 ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเรียก
เก็บค่าบริการทีเ่กิดจากการด าเนินการภายในที่เป็น
ปกติวิสัย และการบริหารความเสี่ยงของผู้ให้บริการเอง 
โดยไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เพ่ิมเติมแก่ลูกค้า อย่างไรก็ด ี
ในกรณีที่ผู้ให้บริการมีการทบทวนราคาหลักประกัน 
และผู้ให้บริการเห็นว่าสามารถเสนอวงเงินสินเชื่อ
เพ่ิมเติมให้แก่ลูกค้าได้ หากผู้ให้บริการได้แจ้งให้ลูกค้า
ทราบเกี่ยวกับข้อเสนอการให้วงเงินสินเชื่อเพ่ิมเติม 
และลูกค้าประสงค์จะขอสินเชื่อเพ่ิมเติม ผู้ให้บริการ
สามารถเรียกเก็บค่าประเมินราคาหลักประกันจาก
ลูกค้าในกรณีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องแจ้ง
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้าก่อนการเรียกเก็บด้วย 

13. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ประสงค์ขอสินเชื่อเพ่ิมเติมจาก 
ผู้ให้บริการ แต่ขอให้ผู้ให้บริการทบทวนราคา
หลักประกันหรือประเมินราคาหลักประกันใหม่  
ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บค่าประเมินราคา
หลักประกันจากลูกค้าได้หรือไม่ 

กรณีท่ีลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทบทวน
ราคาหลักประกันหรือประเมินราคาหลักประกันใหม่ 
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเอง 
โดยไม่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อเพ่ิมเติม ผู้ให้บริการ
สามารถเรียกเก็บค่าประเมินราคาหลักประกันจาก
ลูกค้าในกรณีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องแจ้ง
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้าก่อนการเรียกเก็บด้วย  

14. กรณีผู้ให้บริการใช้ผู้ประเมินราคาภายนอกหลายราย 
ในการประเมินราคาหลักประกัน ผู้ให้บริการสามารถ
เรียกเก็บค่าประเมินราคาหลักประกันจากลูกค้าจาก
การใช้ผู้ประเมินราคาภายนอกทุกรายได้หรือไม่ 

กรณีนโยบายภายในของผู้ให้บริการก าหนดให้ต้องใช้ 
ผู้ประเมินราคาภายนอกหลายรายในการประเมินราคา
หลักประกัน ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บค่าประเมิน
ราคาหลักประกันจากลูกค้าได้เฉพาะผู้ประเมินราคา
ภายนอกรายที่ผู้ให้บริการใช้ราคาหลักประกันที่
ประเมินไดใ้นการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเท่านั้น 
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีทีลู่กค้าแจ้งความประสงค์แก่
ผู้ให้บริการเพ่ือขอใช้ผู้ประเมินราคาภายนอกหลายราย
ในการประเมินราคาหลักประกันหนึ่ง ๆ ผู้ให้บริการ
สามารถเรียกเก็บค่าประเมินราคาหลักประกันที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดจากลูกค้าได้ โดยต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
ถึงภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีจ่ะเกิดข้ึนด้วย 

15. ในกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งผู้ให้บริการได้
พิจารณาแล้วว่ามีความจ าเปน็ต้องประเมินราคา
หลักประกันเพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกัน
ที่เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีส่วนส าคัญต่อ
การพิจารณาก าหนดหรือปรับปรุงเงื่อนไขในการ
ด าเนินการเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ส าหรับลูกค้า
รายนั้น ๆ ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บค่าประเมิน
ราคาหลักประกันในกรณีดังกล่าวจากลูกค้าได้หรือไม่ 

ตามหลักการข้อ 5.2.4 ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการเรียก
เก็บค่าบริการที่เกิดจากการด าเนินการภายในที่เป็น
ปกติวิสัย และการบริหารความเสี่ยงของผู้ให้บริการเอง 
โดยดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เพ่ิมเติมแก่ลูกค้า 
อย่างไรก็ดี ในกรณีการประเมินราคาหลักประกันเพ่ือ
น าข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดหรือ
ปรับปรุงเงื่อนไขในการด าเนินการเพ่ือปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ หากผู้ให้บริการได้แจ้งรายละเอียด
เงื่อนไขท่ีปรับปรุงหรือรายละเอียดในการปรับปรุง
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โครงสร้างหนี้ให้ลูกค้าทราบและลูกค้าตกลงหรือยินยอม
รับเงื่อนไขหรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าว  
ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บค่าประเมินราคาหลักประกัน
จากลูกค้าในกรณีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการต้องแจ้ง
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้าก่อนการเรียกเก็บด้วย 

16. ตามหลักการข้อ 5.2.5 ที่ก าหนดให้ผู้ให้บริการ
เปิดเผยข้อมูลดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ 
ใหลู้กค้าทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และ
เป็นปัจจุบัน กรณีลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ซึ่งผู้ให้บริการ
อาจก าหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ หรือเบี้ยปรับ
ทีแ่ตกต่างกันไปส าหรับลูกค้าแต่ละราย โดยไม่สามารถ
เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไปในวงกว้างได้ 
ผู้ให้บริการสามารถด าเนินการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้า
ทราบเป็นการเฉพาะรายได้หรือไม่ 

หลักการข้อ 5.2.5 มีเจตนาให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูล
อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ให้ลูกค้าทราบ
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ โดยในกรณีการก าหนดอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ 
หรือเบี้ยปรับ ส าหรับลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ซึ่งมักเป็น
อัตราที่ตกลงกันเป็นการเฉพาะ ผู้ให้บริการสามารถ
ด าเนินการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นการเฉพาะ
รายได้โดยไม่ต้องเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเป็นการ
ทั่วไปในวงกว้าง อย่างไรก็ดี ในกรณีของสถาบันการเงิน
หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท์ี่ก าหนดในเอกสารแนบ 5 ข้อ 4. ด้วย 
กล่าวคือ การเปิดเผยข้อมูลค่าบริการ หรือเบี้ยปรับที่
เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการ
ประกอบธุรกิจและการเปิดเผยข้อมูลค่าบริการหรือ
เบี้ยปรับอื่น ๆ ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
เฉพาะราย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเป็น
การทั่วไปในวงกว้างตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 5 
ข้อ 4.3 แตผู่้ให้บริการยังคงต้องแจ้งข้อมูลให้ลูกค้า
กลุ่มดังกล่าวทราบตามวิธีที่ผู้ให้บริการเห็นว่าเหมาะสม
ได ้อย่างไรก็ดี ในกรณีของการเปิดเผยข้อมูลอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อหรือ
เงินให้กู้ยืม นอกจากจะแจ้งให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว
ทราบแล้ว ผู้ให้บริการยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในเอกสารแนบ 5 ข้อ 4.1 ด้วย  
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17. ตามหลักการข้อ 5.2.6 ที่ก าหนดให้ผู้ให้บริการดูแลให้
พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจที่ด าเนินการแทนต้องเปิดเผยข้อมูล
ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการให้ลูกค้าทราบ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบันด้วยนั้น 
หมายความว่า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจที่ด าเนินการแทนจะต้อง
ถือปฏิบัติในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับที่ 
ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติด้วยหรือไม่ 

เจตนารมณ์ของหลักการดังกล่าวต้องการให้ผู้ให้บริการ
ดูแลและสื่อสารให้พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้บริการ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจที่ด าเนินการแทนทราบถึง
เจตนารมณ์ในการดูแลให้เรียกเก็บค่าบริการต่าง ๆ 
จากลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยในการใช้บริการและ
การเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้า ควรเป็นไปโดย
มุ่งเน้นถึงประโยชน์ของลูกค้า ไม่เอาเปรียบ ไม่ผลัก
ภาระและไมส่ร้างภาระให้แก่ลูกค้าจนเกินสมควร 
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลค่าบริการให้ลูกค้าทราบอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบันด้วย โดย
สามารถพิจารณาด าเนินการได้ตามรูปแบบหรือวิธีที่
เห็นว่าเหมาะสม เช่น การเปิดเผยข้อมูลอัตราค่าบริการ 
ณ จุดบริการ เพ่ือให้ลูกค้าทราบก่อนตัดสินใจใช้บริการ 

18. กรณีผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (peer 
to peer lending platform) ท าหน้าที่เพียงการ
แนะน าหรือเป็นตัวกลางในการติดต่อกับบุคคลอ่ืน 
เช่น การติดต่อกับส านักงานทนายความเพ่ือแนะน า
ทนายความในการด าเนินคดี จะเข้าข่ายต้องปฏิบัติ
ตามหลักการข้อ 5.2.6 หรือไม่ 

กรณีท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการแนะน า เช่น แนะน า
ส านักงานทนายความในการด าเนินคดี ไม่เข้าข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจที่ด าเนินการแทน ดังนั้น จึงไม่ต้อง
ปฏิบัติตามหลักการข้อ 5.2.6 

19. การแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่
เพียงพอมีแนวทางการพิจารณาระยะเวลาที่เพียงพอ
อย่างไร 

เนื่องจากประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ให้บริการ
หลากหลายประเภท ซึ่งมีลักษณะผลิตภัณฑ์และ
บริการที่แตกต่างกัน ดังนั้น การก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการทีเ่ฉพาะเจาะจงจึงอาจขาดความยืดหยุ่น
และเป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติส าหรับบางผลิตภัณฑ์
หรือบริการ หรือผู้ให้บริการบางประเภท ดังนั้น เพ่ือ
เพ่ิมความยืดหยุ่นในการถือปฏิบัติโดยยังคงไว้ซึ่ง
เจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ที่ต้องการให้ลูกค้าทราบ
ข้อมูลล่วงหน้า หลักเกณฑ์จึงก าหนดให้ผู้ให้บริการ
สามารถพิจารณาระยะเวลาที่เพียงพอในการด าเนินการ
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ในแต่ละเรื่อง รวมถึงเรื่องการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้าได้ โดยอาจพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ความมีนัยส าคัญของสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงและ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามี
ระยะเวลาเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2. ระยะเวลาที่ผู้ให้บริการทราบข้อมูลหรือรายละเอียด
การเปลีย่นแปลง รวมถึงวนัที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล 
โดยหากผู้ให้บริการทราบข้อมูลล่วงหน้าและมีเวลา
เพียงพอที่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ 
ก็ควรด าเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว แต่หาก
เป็นเรื่องฉุกเฉินหรือมีความเร่งด่วน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการของสาขาจากการ
เกิดโรคระบาด ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ผู้ให้บริการ
สามารถพิจารณาแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าด้วย
ระยะเวลาที่สั้นลง เช่น แจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน หรือ
แจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีหรือโดยเร็วที่สุดที่ผู้ใหบ้ริการ
จะสามารถด าเนินการได้  

20. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่มีผลกระทบต่อ
การใช้บริการของลูกค้า หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ประโยชน์กับลูกค้า เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 
สามารถด าเนินการเพ่ือให้มีผลได้ทันทีเลยหรือไม่
หากยังไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าได้  

กรณีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการที่เป็น
ประโยชน์กับลูกค้า ผู้ให้บริการสามารถด าเนินการ
เพ่ือให้มีผลได้ทันที โดยอาจพิจารณาสื่อสารหรือแจ้ง
การเปลีย่นแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางใด ๆ 
ตามที่ผู้ให้บริการพิจารณาแลว้ว่าเหมาะสมในภายหลังได ้

21. หากผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
ค่าบริการ หรือเบี้ยปรับของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะต้อง
แจ้งหรือรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 
หรือไม่  

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้มีเจตนาให้
ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราดอกเบี้ย 
ค่าบริการ และเบี้ยปรับที่เป็นปัจจุบันให้ลูกค้าทราบ 
ผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการเห็นว่าเหมาะสม เช่น เว็บไซต์ 
แอปพลิเคชัน สถานประกอบการ โดยผู้ให้บริการ
สามารถจัดกลุ่มการแสดงข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลที่มี
รายละเอียดตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรได้ แต่จะต้อง
มีข้อมูลขั้นต ่าตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด อย่างไรก็ดี  



10 
 

 

ข้อ ค ำถำม แนวค ำตอบ 

ในส่วนของการรายงานข้อมูลตอ่ธนาคารแห่งประเทศไทย
นั้น เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้พัฒนาเว็บไซต์
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 1213 
เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้ประชาชนใช้ในการเปรียบเทียบ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงินระหว่างผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้
โดยง่าย ได้แก่  
- เว็บไซต์เปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
(www.1213.or.th/th/aboutfcc/Pages/productd
isclosure.aspx) 
- เว็บไซต์เปรียบเทียบข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการทาง
การเงิน 
(www.1213.or.th/th/aboutfcc/Pages/feedisclo
sure.aspx) 
ดังนั้น ให้ผู้ให้บริการตามที่ก าหนดในหนังสือเวียนที่ 
ธปท.ฝคง.ว. 688/2564 เรื่อง การรายงานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลเปรียบเทียบทางเว็บไซต์ศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมตามแบบ
รายงานที่ก าหนดมายังธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือ
น ามาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ศคง. 1213 ข้างต้นด้วย 
โดยผู้ให้บริการจะต้องรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุก
ครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติและกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่ำบริกำร และเบี้ยปรับ ส ำหรับผลิตภัณฑ์และบริกำร
ทำงกำรเงิน กรณีผู้ให้บริกำรที่เป็นสถำบันกำรเงินหรือสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 
22. ตามเอกสารแนบ 5 ข้อ 1.1.1 ที่ก าหนดให้ประกาศ

รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จ่ายดอกเบี้ยหรือส่วนลดเงินฝากนั้น หมายถึง
รายละเอียดหรือเงื่อนไขเรื่องใดบ้าง 

กรณีดังกล่าวหมายถึงรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ 
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการผลิตภัณฑ์เงินฝาก 
ซึ่งลูกค้าควรได้รับทราบก่อนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว เช่น อัตราดอกเบี้ยกรณีลูกค้าถอนก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลา วิธีการค านวณดอกเบี้ยจ่าย ความถี่

http://www.1213.or.th/th/aboutfcc/Pages/productdisclosure.aspx
http://www.1213.or.th/th/aboutfcc/Pages/productdisclosure.aspx
http://www.1213.or.th/th/aboutfcc/Pages/feedisclosure.aspx
http://www.1213.or.th/th/aboutfcc/Pages/feedisclosure.aspx
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ในการจ่าย จ านวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย 
รายละเอียดการประกันเงินต้นของสถาบันคุ้มครอง
เงินฝาก การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ ากรณีท าสัญญาฝากต่อเนื่องเมื่อครบก าหนด 
(auto roll over)  
ทั้งนี้ กรณีบริษัทเงินทุนให้ประกาศรายละเอียดและ
เงื่อนไขเพ่ิมเติม ได้แก่ (1) คุณสมบัติของกลุ่มลูกค้าที่
บริษัทเงินทุนจะจ่ายดอกเบี้ยแก่ลูกค้าทุกรายในอัตรา
เดียวกันตามวงเงินรวมของกลุ่มลูกค้า (ถ้ามี) โดย
บริษัทเงินทุนจะต้องมีสมุดทะเบียนคุมรายชื่อลูกค้า
แยกแต่ละกลุ่มด้วย (2) เงื่อนไขและประเภทลูกค้าที่
บริษัทเงินทุนจะจ่ายดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น
รายเดือน (ถ้ามี) (3) ค่าธรรมเนียมการรับอาวัลตั๋ว
สัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนออกในการรับเงินจาก
ลูกค้าและมีสถาบันการเงินรับอาวัล ตามท่ีได้ตกลงไว้
กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง (ถ้ามี) 

23. ตามเอกสารแนบ 5 ข้อ 1.1.1 ในการจ่ายดอกเบี้ย
เงินฝากรวมถึงการจ่ายคืนเงินฝากส าหรับเงินฝากที่
ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่ก าหนด หากวันครบ
ก าหนดดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของผู้ให้บริการ
จะต้องด าเนินการอย่างไร  

กรณีท่ีวันครบก าหนดจ่ายคืนเงินฝากที่ต้องจ่ายคืน 
เมื่อสิ้นระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตรงกับวันหยุดท าการของ
ผู้ให้บริการ ให้ถือเอาวันท าการวันแรกต่อจากวันหยุด
ท าการนั้นเป็นวันครบก าหนดจ่ายคืนเงินฝาก โดย 
ผู้ให้บริการต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ลูกค้าส าหรับวันหยุด 
ท าการนั้นด้วย 

24. ตามเอกสารแนบ 5 ข้อ 1.1.1 กรณีบัตรเงินฝากที่ 
ไม่ก าหนดอัตราดอกเบี้ย หากวันครบก าหนดของ
บัตรเงินฝากตรงกับวันหยุดท าการของผู้ให้บริการ
จะต้องด าเนินการอย่างไร 

กรณีวันที่ครบก าหนดจ่ายคืนเงินฝากส าหรับบัตร 
เงินฝากที่ไม่ก าหนดอัตราดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดท าการ
ของผู้ให้บริการ ให้ถือเอาวันท าการวันแรกต่อจาก
วันหยุดท าการนั้นเป็นวันครบก าหนดจ่ายคืนเงินฝาก 
โดยผู้ให้บริการต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่ต ่ากว่าอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากที่จ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ตามที่
ผู้ให้บริการประกาศก าหนดให้ลูกค้าส าหรับวันหยุด
ท าการนั้นด้วย เว้นแต่ลูกค้าจะมีข้อตกลงกับผู้ให้บริการ
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนว่าให้โอนเงินต้นและ
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ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากอ่ืนของลูกค้าตั้งแต่วันครบ
ก าหนดจ่ายคืน 

25. ตามเอกสารแนบ 5 ข้อ 1.1.3 (1) หากผู้ให้บริการจัด
กิจกรรมทางการตลาดโดยจ่ายผลตอบแทนใน
รูปแบบอื่น เช่น จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแทนลูกค้า 
จะต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเปิดเผยอัตราดอกเบี้ย
รายปี (Annual Percentage Rate : APR) หรือไม่ 

กรณีดังกล่าวผู้ให้บริการจะต้องน าผลตอบแทนใน
รูปแบบอื่น เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายแทนลูกค้า  
มารวมค านวณเพ่ือเปิดเผย APR ด้วย 

26. ตามเอกสารแนบ 5 ข้อ 1.1.3 (1) ในการค านวณ
อัตราดอกเบี้ยรายปี (Annual Percentage Rate : 
APR) ผู้ให้บริการจะต้องใช้สมมติฐานใดในการค านวณ 

ให้ผู้ให้บริการก าหนดสมมติฐานในการค านวณ APR 
ตามแนวทางที่ผู้ให้บริการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม 
โดยขอให้ค านึงถึงความเหมาะสมของอัตราที่ค านวณได้
ซึ่งไม่ควรมีผลท าให้เกิดความแตกต่างมากจนเกินไป
หรือเกิดความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่ายตามปกติ 

27. หากผู้ให้บริการเรียกเก็บหรือหักบัญชีเป็นค่าบริการ
รักษาบัญชีเงินฝากจนไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชี
และลูกค้ายังคงไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีในระยะเวลา
หนึ่ง หากต่อมาลูกค้าน าเงินมาฝากเข้าบัญชีเพ่ือ
เคลื่อนไหวรายการ ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บหรือ
หักบัญชีเป็นค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากอย่าง
ต่อเนื่องจากยอดเงินที่ลูกค้าน ามาฝากเข้าบัญชีใหม่
ได้หรือไม่ 

กรณีท่ีลูกค้าน าเงินมาฝากเข้าบัญชีเพ่ือเคลื่อนไหว
รายการหลังจากถูกเรียกเก็บหรือหักบัญชีเป็นค่าบริการ
รักษาบัญชีเงินฝากจนไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชี  
ผู้ให้บริการไม่สามารถน าเงินฝากที่ลูกค้าฝากเข้ามาใหม่
ไปหักกลบกับค่าบริการรักษาบัญชีที่อาจเกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาก่อนหน้าได้ 

28. ตามเอกสารแนบ 5 ข้อ 1.2.1 ที่อนุญาตให้ผู้ให้บริการ
สามารถเรียกเก็บหรือหักบัญชีเป็นค่าบริการเพ่ือ
ชดเชยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
บัญชีกรณีบัญชีเงินฝากที่ผู้ให้บริการมีต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัญชีสูงกว่าผลตอบแทน
ที่จ่ายให้แก่ลูกค้า ครอบคลุมบัญชีเงินฝากทุกสกุล
ใช่หรือไม่ 

เจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะ
กรณีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศในบางสกุลเงิน 
ที่ผู้ให้บริการไม่สามารถน าเงินฝากสกุลดังกล่าวไปหา
ผลตอบแทนได้ (เช่น อัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ
ส าหรับเงินตราต่างประเทศสกุลนั้นอยู่ในระดับที่ 
ต ่ากว่าร้อยละ 0) ซึ่งผู้ให้บริการมีต้นทุนในการบริหาร
จัดการบัญชี อย่างไรก็ดี ส าหรับกรณีบัญชีเงินฝาก
สกุลบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้เรียก
เก็บหรือหักบัญชีเป็นค่าบริการในกรณีนี้เนื่องจากจะ
ส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนและส่งเสริมวินัยในการ
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ออมเงินของประชาชนทั่วไป และกระทบกับประชาชน
ผู้ฝากเงินในวงกว้าง 

29. ตามเอกสารแนบ 5 ข้อ 1.2.1 (2) ที่ก าหนดให้ 
ผู้ให้บริการต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงค่าบริการในการ
บริหารจัดการบัญชีเงินฝากและเงื่อนไขในการเรียก
เก็บท่ีชัดเจนในขณะที่ลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากใหม่นั้น 
ในกรณีของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ หาก
ในช่วงเวลาที่ลูกค้าเปิดบัญชี ผู้ให้บริการยังไม่มี
นโยบายในการเรียกเก็บค่าบริการ จึงไม่ได้แจ้ง
รายละเอียดที่เก่ียวข้องให้ลูกค้าทราบ ณ เวลาที่
ลูกค้าเปิดบัญชี แต่ต่อมาผู้ให้บริการมีความจ าเปน็ต้อง
เรียกเก็บค่าบริการเพ่ือชดเชยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการบัญชีซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนที่จ่าย
ให้แก่ลูกค้า เช่น กรณีการรับฝากเงินตราต่างประเทศ
ในบางสกุลเงินที่ผู้ให้บริการไม่สามารถน าเงินฝาก
ดังกล่าวไปหาผลตอบแทนได้ (เช่น อัตราดอกเบี้ยใน
ต่างประเทศส าหรับเงินตราต่างประเทศสกุลนั้นอยู่
ในระดับท่ีต ่ากว่าร้อยละ 0) ผู้ให้บริการจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

ให้ผู้ให้บริการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงค่าบริการที่จะเรียก
เก็บและเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน โดยแจ้งให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้าก่อนการเรียกเก็บ  

30. ตามเอกสารแนบ 5 ข้อ 1.2.2 กรณผีู้ให้บริการเป็น
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทใบรับ
ฝากเงินประจ า ซึ่งมีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1-5 ปี 
จะต้องก าหนดระยะเวลาในการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้า
ทราบอย่างไร  

กรณีผลิตภัณฑ์ใบรับฝากเงินประจ า ให้ถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกับกรณีเงินฝากประจ า กล่าวคือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์สามารถก าหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูล รวมถึงความถ่ีในการ
แจ้งข้อมูลใหลู้กค้าทราบได้ โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้ารับทราบ
ถึงการมีอยู่ของบัญชีใบรับฝากเงินประจ าดังกล่าว  

31. กรณีบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหว ซึ่งไม่มียอดเงิน
คงเหลือในบัญชี (ยอดเงินฝาก 0 บาท) ผู้ให้บริการ
จ าเป็นจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการไม่เคลื่อนไหว
ของบัญชีดังกล่าวหรือไม่ 

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในเอกสารแนบ 5 ข้อ 1.2.2 
มีเจตนารมณ์ให้ลูกค้าได้รับทราบถึงการมีอยู่ของบัญชี
เงินฝากดังกล่าวโดยมิได้จ ากัดว่าต้องเป็นบัญชีที่มี
ยอดเงินคงเหลือในบัญชีหรือไม่ ดังนั้น ในกรณีที่ลูกค้า
ไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากและไม่มีการ
เคลื่อนไหวรายการ ผู้ให้บริการยังคงต้องแจ้งให้ลูกค้า
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ทราบถึงการมีอยู่ของบัญชีด้วย เพ่ือให้ลูกค้ามา
ด าเนินการเคลื่อนไหวรายการหรือปิดบัญชีดังกล่าว
หากไม่ประสงคจ์ะใช้อีกต่อไป และให้แจ้งให้ลูกค้าทราบ
อีก 2 ครั้ง โดยมีระยะเวลาห่างกันคราวละ 1 ปี โดย
ในครั้งสุดท้ายให้ระบุว่าจะหยุดการแจ้งให้ลูกค้าทราบ 

32. กรณีบัญชีลูกค้าถูกหน่วยงานทางการอายัดบัญชีท าให้
ไม่สามารถเคลื่อนไหวบัญชีได้ ผู้ให้บริการจ าเป็นต้อง
แจ้งให้ลูกค้าทราบตามประกาศฉบับนี้หรือไม่ 

เจตนารมณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้
ผู้ให้บริการแจ้งการไม่เคลื่อนไหวของบัญชีให้ลูกค้า
ทราบนั้น เป็นไปเพ่ือให้ลูกค้าซึ่งมีสถานะของบัญชีที่
เป็นปกติรับทราบถึงการมีอยู่ของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
เพ่ือมาเคลื่อนไหวรายการหรือปิดบัญชีหากไม่ประสงค์
จะใช้อีกต่อไป ซ่ึงหลักเกณฑม์ิได้มีเจตนาครอบคลุมถึง
กรณีบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวอันเกิดจากการอายัดของ
หน่วยงานทางการ 

33. ตามเอกสารแนบ 5 ข้อ 1.2 การแจ้งข้อมูลให้ลูกค้า
ทราบ โดยให้พิจารณาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมใน
การรับสื่อของลูกค้านั้น หากพฤติกรรมการรับสื่อ
ของลูกค้าในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ลูกค้า
เคยแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ เนื่องจากลูกค้าอาจไม่ได้
ติดต่อกับผู้ให้บริการมาระยะหนึ่ง ในกรณีดังกล่าว 
ผู้ให้บริการสามารถใช้ข้อมูลล่าสุดที่ได้รับแจ้งจาก
ลูกค้าในการติดต่อแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ได้หรือไม่ 

กรณีท่ีลูกค้าไม่ได้ติดต่อกับผู้ให้บริการมาระยะหนึ่งซึ่ง
ท าให้ผู้ให้บริการไม่ทราบพฤติกรรมการรับสื่อของ
ลูกค้าท่ีเป็นปัจจุบัน ผู้ให้บริการสามารถติดต่อลูกค้า
ผ่านช่องทางที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ครั้งล่าสุดได้  
อย่างไรก็ดี หากผู้ให้บริการสามารถติดต่อลูกค้าได้ก็ควร
ทบทวนข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าให้เป็นปัจจุบันด้วย 

34. ตามเอกสารแนบ 5 ข้อ 1.2 กรณีท่ีผู้ให้บริการต้องการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ  
ผู้ให้บริการยังคงต้องถือปฏิบัติตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หมายความถึง
ประกาศเรื่องใด 

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
(Market conduct) (สกส2. 4/2563) 

35. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
กรณีการเรียกเก็บค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากหรือ
กรณีท่ีเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวที่ลูกค้าไม่มีการ
ติดต่อเป็นเวลานาน สามารถเปลี่ยนไปใช้รูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เลยได้หรือไม่ เนื่องจากหาก

ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแจ้งข้อมูลจากเดิมที่อยู่
ในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือจดหมายมาอยู่ในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการยังคงต้องได้รับความยินยอม
จากลูกค้าก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ดี 
ในขั้นตอนของการสื่อสารให้ลูกค้าทราบเพ่ือด าเนินการ
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จะต้องขอความยินยอมจากลูกค้าก่อนอาจเป็นอุปสรรค
ในทางปฏิบัติ  

ขอความยินยอมจากลูกค้านั้น ผู้ให้บริการสามารถ
สื่อสารเพื่อขอความยินยอมจากลูกค้าผ่านช่องทาง 
การติดต่อใด ๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ซึ่งอาจเป็นช่องทางที่ 
ผู้ให้บริการเห็นว่าสามารถติดต่อลูกค้าได้โดยง่ายและ 
มีประสิทธิภาพ เช่น อีเมล SMS Line official ของ 
ผู้ให้บริการ ซึ่งหากลูกค้าให้ความยินยอมในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแจ้งข้อมูลแล้ว ผู้ให้บริการ
จึงจะสามารถแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบด้วยรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดส่งในรูปแบบสิ่งพิมพ์
หรือจดหมายได้ 

36. หากผู้ให้บริการไดใ้ห้บริการและเรียกเก็บค่าบริการ
จากลูกค้ารายย่อย โดยเป็นค่าบริการที่ไม่เก่ียวข้อง
กับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม จะต้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร 

หากผู้ให้บริการมีการเรียกเก็บค่าบริการที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืม ให้ผู้ให้บริการเปิดเผย
ข้อมูลภายใต้หัวข้อ “ค่าบริการอ่ืน ๆ” ทั้งนี้ การเรียก
เก็บค่าบริการดังกล่าวยังคงต้องถือปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับหลักการในข้อ 5.2 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
(ถ้ามี) ด้วย  

37. ในการด าเนินการติดตามทวงถามหนี้ทั้งกรณีที่ 
ผู้ให้บริการด าเนินการเองหรือว่าจ้างบริษัทภายนอก
ด าเนินการแทน (outsourcing) ผู้ให้บริการควร
เรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้อย่างไร เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่ลูกค้า 

ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้จากลูกค้า
ได้ต่อเมื่อมีการติดตามทวงถามหนี้จริงเท่านั้น โดยจะต้อง
ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ด้วย เช่น 
- ประกาศคณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ เรื่อง 
จ านวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้  
- ประกาศคณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ เรื่อง 
การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ใน
การทวงถามหนี้ 

38. ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บเบี้ยปรับจากลูกค้ากรณี
ทีลู่กค้าไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมเพ่ือที่อยู่อาศัยก่อน
ครบก าหนดทั้งจ านวนเพื่อไปใช้บริการกับผู้ให้บริการ
แห่งอ่ืนภายในช่วงระยะเวลาที่ลูกค้าได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยพิเศษหลังจาก 3 ปีแรกนับจากวันท าสัญญา
ได้หรือไม่ 

ผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยปรับที่เก่ียวข้องกับ
เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือที่อยู่อาศัยในลักษณะ
อ่ืน นอกจากที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ตามเอกสารแนบ 5 
ข้อ 2.3.1 
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39. ตามเอกสารแนบ 5 ข้อ 2.3.1 ซึ่งก าหนดห้ามมิให้
ผู้ให้บริการเรียกเก็บเบี้ยปรับที่เก่ียวข้องกับเงินให้
สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภค ยกเว้น
กรณีสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยที่สามารถเรียกเก็บเบี้ยปรับ
กรณีลูกค้าประสงค์ไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมก่อน
ครบก าหนดทั้งจ านวนเพื่อไปใช้บริการกับผู้ให้บริการ
อ่ืนนั้น ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บค่าปรับการจ่าย
ช าระหนี้ล่าช้าจากลูกค้าได้หรือไม่  

กรณีดังกล่าวให้ผู้ให้บริการถือปฏิบัติตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ช าระหนี้และการตัดช าระหนี้ (สกส2. 9/2563)  

40. ผลิตภัณฑ์เช่าซื้อซึ่งผู้ให้บริการไม่มีการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ สามารถเรียกเก็บเบี้ยปรับได้
หรือไม่ หากผู้ให้บริการมีการก าหนดหรือเรียก
ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ในลักษณะเช่นเดียวกับ 
เบี้ยปรับ 

ผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยปรับที่เก่ียวข้องกับ
เงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภคได ้
ยกเว้นกรณีไถ่ถอนสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยตามที่ก าหนด
ในเอกสารแนบ 5 ข้อ 2.3.1 ทั้งนี้ กรณีผู้ให้บริการมี
การเรียกเก็บเบี้ยปรับในลักษณะอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ซึ่งเข้าข่ายนิยามของ “ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้” ตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดช าระหนี้และการตัดช าระหนี้ (สกส2. 9/2563) 
ใหผู้้ให้บริการถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนดใน
หลักเกณฑ์ดังกล่าว 

41. ตามเอกสารแนบ 5 ข้อ 2.3.2 ซึ่งก าหนดให้เรียกเก็บ
เบี้ยปรับไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมเพ่ือการประกอบ
ธุรกิจก่อนครบก าหนดทั้งจ านวน โดยให้ค านวณจาก
ยอดเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ลูกค้าท าการไถ่ถอน
สินเชื่อนั้น หากลูกค้าไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมก่อน
ครบก าหนดบางส่วน (partial prepayment) จะ
เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑข์้อนี้หรือไม่ 

กรณีเงินให้สินเชื่อหรือเงินให้กู้ยืมเพ่ือการประกอบ
ธุรกิจ หากผู้ให้บริการจะเรียกเก็บเบี้ยปรับใด ๆ จาก
ลูกค้า จะต้องประกาศประเภท จ านวน หรืออัตราของ
เบี้ยปรับ รวมถึงรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ชัดเจน โดยในกรณีท่ีผู้ให้บริการพิจารณา
แล้วว่ามีความจ าเป็นต้องเรียกเก็บเบี้ยปรับกรณีลูกค้า
ไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืมก่อนครบก าหนดบางส่วน 
(partial prepayment) ให้ผู้ให้บริการเรียกเก็บเบี้ยปรับ
ให้สอดคล้องกับกรอบหลักการตามที่กล่าวในข้อ 5.2 
อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถ
ปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้น ขอให้พิจารณาก าหนด
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รายละเอียดหรือเงื่อนไขการช าระคืนที่จะไม่เข้าข่าย
ถูกเรียกเก็บเบี้ยปรับให้ชัดเจนและแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วย 

42. ตามเอกสารแนบ 5 ข้อ 2.3.2 ซึ่งก าหนดให้ผู้ให้บริการ
ก าหนดช่วงระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่จะยกเว้นการ
เรียกเก็บเบี้ยปรับกรณีไถ่ถอนสินเชื่อหรือเงินกู้ยืม
ก่อนครบก าหนดทั้งจ านวนส าหรับเงินให้สินเชื่อหรือ
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการประกอบธุรกิจส าหรับลูกค้า SMEs 
หากผู้ให้บริการไม่สามารถก าหนดระยะเวลาหรือ
เงื่อนไขได้อย่างชัดเจน เนื่องจากลูกค้า SMEs แต่ละ
ประเภทมีความแตกต่างกัน ผู้ให้บริการจะต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

เจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ต้องการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือให้ลูกหนี้ที่มีวินัยทางการเงินที่ดีสามารถปลด
ภาระหนี้ได้เร็วขึ้น จึงก าหนดให้ผู้ให้บริการก าหนด 
ช่วงระยะเวลาหรือเงื่อนไขท่ีจะยกเว้นการเรียกเก็บ
เบี้ยปรับดังกล่าว โดยผู้ให้บริการสามารถพิจารณา
ก าหนดช่วงระยะเวลา รายละเอียดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมส าหรับลูกค้า SMEs แต่ละกลุ่ม/ประเภท
ได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งสามารถพิจารณาจากปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติการช าระหนี้ คุณภาพ
หรือพฤติกรรมการช าระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย 
อย่างไรก็ดี หากลูกค้าจะด าเนินการขอไถ่ถอนสินเชื่อ
ก่อนครบก าหนดทั้งจ านวน ผู้ให้บริการควรแจ้งหรือให้
ค าแนะน าแก่ลูกค้าถึงช่วงระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีจะ
ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บเบี้ยปรับให้ลูกค้าทราบ
เพ่ือประกอบการตัดสินใจไถ่ถอนสินเชื่อด้วย 

43. ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดวิธีการคิด
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ตามท่ีระบุในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการคิดดอกเบี้ย 
ผิดนัดช าระหนี้และการตัดช าระหนี้นั้น ผู้ให้บริการ
จะต้องประกาศข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัด
ช าระหนี้ตามประกาศฉบับนี้อย่างไร 

เนื่องจากวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้
ตามท่ีระบุในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
การคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้และการตัดช าระหนี้
เป็นการก าหนดวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้
ส าหรับลูกค้าแต่ละราย แต่การประกาศอัตราดอกเบี้ย
สูงสุดกรณีผิดนัดช าระหนี้ตามที่ก าหนดในประกาศ
ฉบับนี้เป็นการประกาศอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัด
ช าระหนี้ส าหรับสินเชื่อแต่ละประเภทที่ผู้ให้บริการมี
ให้บริการ ดังนั้น ผู้ให้บริการสามารถประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดช าระหนี้ของสินเชื่อแต่ละ
ประเภทโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ
ที่ผู้ให้บริการประกาศ ซึ่งผู้ให้บริการสามารถคิดอัตรา
ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้เพิ่มข้ึนจากอัตราดอกเบี้ย
สูงสุดกรณีปกติได้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี อย่างไรก็ดี  
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ผู้ให้บริการควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมให้ลูกค้าทราบ
ด้วยว่า อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ที่จะเรียกเก็บจริง
จากลูกค้าจะอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปกติที่
เรียกเก็บจริงที่ระบุในสัญญา ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน
ส าหรับลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ ในการประกาศก าหนด
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ให้ผู้ให้บริการ
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในเอกสารแนบ 5 
ข้อ 4.3 

44. การเปิดเผยข้อมูลค่าบริการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดใน
เอกสารแนบ 5 ข้อ 4. จะต้องเป็นค่าบริการที่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเช่นเดียวกับการรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์
และค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในหนังสือเวียนที่ 
ธปท.ฝคง.ว. 688/2564 เรื่อง การรายงานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลเปรียบเทียบทางเว็บไซต์ศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
หรือไม่  

ในการเปิดเผยข้อมูลค่าบริการต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดใน
ประกาศฉบับนี้ ผู้ให้บริการสามารถเปิดเผยค่าบริการ
ด้วยจ านวนที่รวมหรือไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมก็ได้ แต่ 
ผู้ให้บริการต้องแสดงข้อมูลให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนว่า
ค่าบริการตามรายการที่ระบุไว้นั้นเป็นค่าบริการที่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้วหรือยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
เพ่ือให้ลูกค้าทราบถึงภาระค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมดท่ี
จะต้องช าระให้แก่ผู้ให้บริการ 

45. ตามเอกสารแนบ 5 ข้อ 4.1.1 หากผู้ให้บริการจ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราพิเศษให้แก่ลูกค้าบางกลุ่ม  
ผู้ให้บริการสามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษส่วน
เพ่ิมตามข้อก าหนดและเงื่อนไขภายในของผู้ให้บริการ
แต่ละแห่งได้หรือไม่ 

ผู้ให้บริการสามารถก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซึ่ง
เป็นอัตราพิเศษให้แก่ลูกค้าบางกลุ่มได้ตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขภายในของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง อย่างไรก็ดี 
ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
พิเศษดังกล่าว ผู้ให้บริการยังคงต้องปฏิบัติตามที่ก าหนด
ในประกาศฉบับนี้ เพ่ือให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน มี
การเปิดเผยโปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยต้องระบุ
ข้อมูลให้ชัดเจนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการใช้พิจารณากลุ่ม

ลูกค้าในการให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากกรณีพิเศษ 
โดยต้องระบุให้ลูกค้าสามารถพิจารณาได้ระดับ
หนึ่งว่าคุณลักษณะของลูกค้าเข้าข่ายเป็นลูกค้า
ประเภทใด และรับรู้ได้ว่าตนเองควรจะได้ดอกเบี้ยใด
ระหว่างดอกเบี้ยตามปกติหรือดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 
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(ไม่ใช้ถ้อยค าที่มีความหมายกว้าง เช่น ธนาคารอาจ
พิจารณาจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเพ่ิมให้ตามความ
เหมาะสมในแต่ละกรณี หรือส าหรับลูกค้าท่ีเป็นไป
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารก าหนด /
เห็นสมควร หรือส าหรับลูกค้าเฉพาะรายที่ท า
ข้อตกลงกับธนาคารไว้เป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น)  

2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากกรณีพิเศษที่จะจ่ายให้แก่
ลูกค้าท่ีเข้าเง่ือนไขตามข้อ 1. อาจประกาศใน
ลักษณะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากส่วนเพิ่มที่ให้พิเศษ
แก่ลูกค้า หรือเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกรณี
พิเศษสูงสุดที่จะเพ่ิมให้ลูกค้า หรือก าหนดเป็นช่วง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

46. การเปิดเผยข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อหรือ
เงินให้กู้ยืม โดยระบุให้เปิดเผยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ประเภทลูกค้าชั้นดี หรือลูกค้าทั่วไป มีแนวทางใน
การก าหนดให้เปิดเผยอย่างไร 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแต่ละประเภทขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของผู้ให้บริการแต่ละรายว่าจะใช้
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงประเภทใดบ้าง ซึ่งการระบุใน
ตารางเป็นเพียงตัวอย่างของประเภทอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง ซึ่งหากผู้ให้บริการไม่มีการก าหนดประเภท
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในลักษณะใด ก็ไม่จ าเป็นต้อง
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

47. สินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่ออ่ืนใดที่มีที่อยู่อาศัยเป็น
หลักประกัน เช่น สินเชื่อบ้านแลกเงิน จะต้องเปิดเผย
ข้อมูลตามที่ก าหนดในเอกสารแนบ 5 ข้อ 4.2 หรือไม่ 

กรณีสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน เช่น 
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีท่ีอยู่อาศัย
เป็นหลักประกัน ให้ผู้ให้บริการเปิดเผยข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในเอกสารแนบ 5 ข้อ 4.2 เพ่ือให้
ลูกค้าทราบอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและภาระค่าใช้จ่าย
ที่ต้องจ่ายจริงส าหรับสินเชื่อดังกล่าว อย่างไรก็ดี ใน
กรณีของการเรียกเก็บเบี้ยปรับไถ่ถอนก่อนครบก าหนด 
ให้ผู้ให้บริการถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใน
เอกสารแนบ 5 ข้อ 2.3.1 ด้วย 

 
 
 




