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ค าถาม-ค าตอบเกี่ยวกับประกาศ ธปท. ที่ สนส.73/2551 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ 

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับส าหรับสถาบันการเงิน 
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 

ผู้ประกอบธุรกจิ 

ค าถาม ค าตอบ 
1. ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบคุคลที่ต้องอยู่
ภายใต้การกํากับคือผู้ประกอบธรุกิจใดบ้าง 

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงนิทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบนัการเงิน 
(Non-Bank) ที่ประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากบั  

2. สถาบันการเงินทีป่ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วน
บุคคลภายใต้การกํากับ จะต้องดําเนินการ
อย่างไร 

ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุน สามารถประกอบธุรกิจสนิเชื่อส่วน
บุคคลได้ โดยมิต้องขอรับการอนุญาตเพิ่มเติม เนื่องจากเปน็ธุรกรรมที่อยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินอยู่แล้ว แต่จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนด 

3. หากสถาบนัการเงินที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคล ประสงค์ที่จะศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจะ
ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องใดได้บ้าง และสามารถ
ดูได้จากที่ใด 

สามารถดูได้จาก website: www.bot.or.th โดยสําหรับธนาคารพาณิชย์
และบริษัทเงนิทุน ที่ประกอบกจิการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ 
ต้องศึกษาประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง 2 ฉบับ คือ 
  1.ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.73/2551 เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสว่นบุคคล
ภายใต้การกํากับ สาํหรับสถาบนัการเงิน ลงวันที่ 3 สงิหาคม 2551 
  2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.83/2551 เร่ือง 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติในเร่ืองดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับที่
สถาบนัการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อสว่นบุคคล
ภายใต้การกํากับ ลงวันที่ 3 สงิหาคม 2551  

นิยามของสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

ค าถาม ค าตอบ 
4. สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร การให้กู้ยืม การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยน

มืออ่ืนใด แก่บุคคลธรรมดาโดยมิได้ระบุวัตถปุระสงค์หรือมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ และไม่มีวัตถปุระสงค์เพื่อนาํไปใช้ใน 
การประกอบธุรกิจของตนเอง เช่น เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาไปเพื่อซื้อ
เครื่องจักร เครื่องใช้สํานักงานของบริษัท จะไม่อยู่ภายใต้คํานิยามสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกํากับนี ้

5. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับแตกต่าง
จากสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างไร 

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับจะเน้นเฉพาะสนิเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี
ทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน  
 

6. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับคือ
อะไรบ้าง 

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ คือ   
 สินเชื่อส่วนบุคคลทีไ่ม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกนั 
 สินเชื่อเช่าซื้อและการให้เช่าแบบลีสซิ่งในสนิค้าทีผู่้ประกอบธุรกิจมิได้
จําหน่ายเปน็ทางการค้าปกติ ยกเว้นในสินค้าประเภทรถยนต์และ
รถจักรยานยนต ์

7. การเช่าซื้อ ลีสซิ่งเคร่ืองจักร อยู่ภายใต้ 
การกํากับหรือไม่ 

การเช่าซื้อและลสีซิ่งเคร่ืองจักรไม่อยู่ภายใต้การกํากับ เนื่องจากเป็น 
การกู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้ในการประกอบธุรกิจ 

http://www.bot.or.th/
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ค าถาม ค าตอบ 
8. การให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาเพื่อไปใช้ใน 
การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ จะถือว่าเป็น
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับหรือไม่ 

การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ถือเป็นสนิเชื่อส่วนบคุคล
ภายใต้การกํากับ เนื่องจากถือวา่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน 

9. การให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาเพื่อการศึกษา
ให้แก่บุตร หรือซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การศึกษา ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 
การกํากับหรือไม่ 

ไม่เป็นสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารกํากับ เนื่องจากเป็นสินเชื่อเพื่อ
การศึกษา ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกจิจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่พสิจูน์ได้วา่
เป็นการให้สินเชื่อเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง 

10. สินเชื่อที่ผู้ประกอบธุรกิจปล่อยกู้เป็น
สวัสดิการแก่พนักงานของผูป้ระกอบธุรกิจเอง 
ถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารกํากับหรือไม่ 

ไม่เป็นสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารกํากับ เนื่องจากเป็นสินเชื่อเพื่อ
สวัสดิการพนักงาน ทั้งนี ้ผู้ประกอบธุรกจิจะต้องมีระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือพิธีปฏิบัติที่ระบุการให้สวัสดิการดังกล่าว 

11. หากมีการให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาโดย
ไม่มีวัตถุประสงค์ แต่มีหนังสือค้ําประกัน หรือ 
stand by L/C หรือบุคคลค้าํประกัน ต้องอยู่
ในการกํากับของประกาศนี้หรือไม่ 

ต้องเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่อยูภ่ายใต้การกํากับ เนื่องจากหนงัสือ 
ค้ําประกัน หรือ stand by L/C หรือบุคคลค้ําประกัน ไม่ถือเปน็ทรัพย์
หรือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกนัตามประกาศฉบับนี้  

12. หากผู้ประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อโดยมี
รถยนต์ที่มีการจํานําทะเบียน หรือมีการโอนลอย
ทะเบียนรถยนต์ไว้แลว้ จะถือเปน็สินเชื่อสว่น
บุคคลภายใต้การกํากับหรือไม ่

ไม่เป็นสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารกํากับ เนื่องจากมีทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ที่เป็นหลักประกัน  ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องสามารถโอนกรรมสิทธิ์
รถยนต์/รถจักรยานยนตด์ังกล่าวได้ และสามารถดําเนินการยึดรถได้ 
เมื่อลูกหนี้มีการผิดนัดชาํระหนี ้

13. หากผู้ประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อโดยมสีิทธิ
การเช่าที่มีการจดจาํนองเปน็หลกัประกัน จะถือ
เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับหรือไม่ 

ไม่เป็นสนิเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารกํากับ เนื่องจากสิทธิการเชา่ที่ได้มี
การจดจํานองแลว้ถือเป็นทรัพยห์รือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกนั 

14. สินเชื่อส่วนบุคคลใดบ้างที่ไม่อยู่ภายใต้ 
การกํากับ 

 สินเชื่อเพื่อการศึกษา  
 สินเชื่อเพื่อการเดินทางไปทาํงานในต่างประเทศ  
 สินเชื่อเพื่อรักษาพยาบาล  
 สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานทีห่น่วยงานต้นสังกัดได้มีการทําสญัญา

กับผู้ประกอบธุรกิจ  
 สินเชื่อตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด 

15. หากบริษัทที่ขายสินคา้เงินผอ่นแก่ลูกค้า
เป็นการค้าปกติจะอยู่ภายใต้การกํากับหรือไม่ 

บริษัทที่ขายสินคา้ของตนเองเป็นทางการค้าปกติและกําหนดให้ลูกค้าที่
ซื้อของ หรือ สินค้าของบริษัทในลักษณะผ่อนชาํระเปน็งวดๆจะไม่อยู่
ภายใต้การกํากับ  

คุณสมบัติของผู้ใชบ้ริการสินเชือ่ส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

ค าถาม ค าตอบ 
16. ผู้ใช้บริการต้องมีรายได้อย่างน้อยเท่าไรถึง
จะกู้ได ้

ทางการไมไ่ด้กําหนดรายได้ แต่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องพิจารณาแล้ว
เห็นว่า ผู้ใช้บริการมีฐานะทางการเงินเพียงพอสําหรับการชําระหนี้ได้  

17. หากผู้ใช้บริการมีรายได้ต่าํกว่า 15,000 บาท
ต่อเดือน สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้หรือไม ่

ยื่นคําขอได้ แต่การพิจารณาให้สินเชื่อนัน้ จะเปน็ดุลพนิิจของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ 
 
 

18. หลักฐานสาํคัญในการขอสนิเชื่อส่วนบุคคล
มีอะไรบ้าง 

เป็นไปตามทีผู่้ประกอบการธุรกิจกําหนด แต่อย่างน้อยต้องมีหลักฐานที่
แสดงรายได้ของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการคํานวณวงเงินสินเชื่อ 
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ค าถาม ค าตอบ 
19. ผู้ประกอบธุรกิจสามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกํากับโดยพิจารณาจาก
การมีบัตรเครดิตเป็นหลักฐานแทนใบเงินดือน
เพื่อกําหนดวงเงินให้แก่ลูกค้าได้หรือไม่ 

ไม่สามารถทําได้ เนื่องจากบัตรเครดิตไม่ใช่หลักฐานแสดงรายได้ 

การก าหนดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ 

ค าถาม ค าตอบ 
20. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะกู้ยืม จะสามารถ
กู้ได้ในวงเงินสูงสุดเทา่ไร 

สามารถกู้ไดไ้ม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ใชบ้ริการ หรือ
กระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชเีงินฝากของผู้ใชบ้ริการซึ่งฝากไวก้ับ
สถาบนัการเงินเฉลี่ยต่อเดือนเปน็ระยะเวลาไมน่้อยกว่า 6 เดือน 

21. วงเงินดังกลา่วเปน็วงเงินทั้งหมดหรือไม่ เป็นการจํากัดวงเงินต่อผู้ประกอบการธุรกิจแต่ละราย เช่น ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ 1 รายมีการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ 3 ประเภท 
วงเงินของลูกค้าที่มาขอกู้กับผู้ประกอบธุรกิจนั้นรวมทั้ง 3 ประเภทจะได้
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 

22. กรณีที่ผู้ขอสินเชื่อมีบัตรเครดิตกับ
ผู้ประกอบการรายนั้นอยู่แล้ว และจะขอสินเชื่อ
ส่วนบุคคลเพิ่มจะไดว้งเงินเทา่ใด 

สําหรับสนิเชื่อส่วนบุคคลจะได้สงูสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และจะได้
วงเงินบัตรเครดิตอีกไม่เกิน 5 เท่าของรายได้  

23. เอกสารที่ใช้ในการพิจารณารายได้เฉลี่ยคือ
อะไรบ้าง 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้ใบรบัรองเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อเป็นเอกสาร
ที่ใช้ในการพิจารณารายได้เฉลี่ย หรือหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ของ 
ผู้ขอสินเชื่อ เช่น ภงด.91 พร้อมสําเนาเอกสารใบเสร็จจากกรมสรรพากร 

24. หากผู้ขอสินเชื่อไม่มีหลักฐานที่แสดงรายได้
ในลักษณะของใบรับรองเงินเดือน เช่น ผู้ประกอบ
วิชาชีพอิสระ ค้าขายจะพิจารณาอย่างไร 

ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการกําหนดระเบียบ หรือพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การพิจารณารายได้ของผู้ที่ไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ในลักษณะของ
ใบรับรองเงินเดือน โดยต้องสามารถพิสูจน์และตรวจสอบรายได้ได้ เช่น 
การประมาณการรายได้จากยอดขาย  

25. ลูกค้าส่งสลปิเงินเดือนเดือนมิถุนายนเพียง
เดือนเดียว  มีรายได้ประจํา 4,000 บาท รายได้
อื่นๆ 3,000 บาท รวมรายได้ตามสลิปเงนิเดือน
นั้นเท่ากบั 7,000 บาท ทั้งนี้สามารถพิจารณา
อนุมัติวงเงินสนิเชื่อที่ 35,000 บาท (5 เท่าของ
รายได้ 7,000 บาท) ได้หรือไม่  

ไม่ได้ หากจะนํารายได้อืน่มารวม ต้องพิจารณาจากเอกสารรายได้เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

การเรียกช าระหนี้และการติดตามทวงถามให้ช าระหนี้ 

ค าถาม ค าตอบ 
26. ธปท. ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
ระยะเวลาการผ่อนชาํระ หรืออัตราการผ่อน
ชําระหนี้ขั้นต่ําหรือไม ่

ไม่ได้กําหนดระยะเวลาการผ่อนชาํระหนี้ หรืออัตราการผ่อนชาํระหนี้
ขั้นต่ํา โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้พิจารณาเองซึ่งควรกําหนดตาม
ความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ใช้บริการ  

27. การแสดงรายละเอียดการคํานวณดอกเบี้ย 
หรือค่าใช้จ่ายต่างๆในใบแจ้งหนีท้ี่ส่งให้ผู้บริโภค
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วนั สามารถแสดงเป็น
ตัวอย่างสาํหรับผู้บริโภคทุกรายได้หรือไม่ 

แสดงเป็นตัวอยา่งได้  ไม่จาํเป็นต้องแสดงรายละเอียดการคํานวณ
ดอกเบี้ย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้บริโภคแต่ละราย 
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ค าถาม ค าตอบ 
28. หากมีการแจ้งผู้บริโภคในครั้งเดียวในใบ
แจ้งหนี้คร้ังแรกว่าผู้บริโภคต้องชําระเงินเทา่ใด
ในแต่ละงวดจนสิน้สุดสัญญา โดยไม่ต้องส่งใบ
แจ้งหนี้ล่วงหนา้ 10 วันซ้ําทุกเดือนได้หรือไม่ 

ทําได้  

การปฏบิัติเมื่อมีข้อร้องเรียน 

ค าถาม ค าตอบ 
29. หากผู้บริโภคมีเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการใช้
บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารกํากับ หรือ
ผู้ประกอบการไมป่ฎิบัติตามประกาศนี้ ผูบ้ริโภค
จะต้องทําอย่างไร 

ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่ผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง โดยผู้ประกอบ
ธุรกิจจะต้องดาํเนินการตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้ารวมทั้งชี้แจง
ขั้นตอนต่อไปให้ผู้บริโภคทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
ร้องเรียน รวมทั้งให้ดาํเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นให้แล้วเสร็จ และ
แจ้งให้ผู้บริโภคนั้นทราบโดยเร็ว 

การจัดท าบญัชีและการรายงาน 

ค าถาม ค าตอบ 
30. ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจดัทาํรายงานสง่ให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างไรบ้าง 

ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องจัดทาํรายงานตามแบบที่กําหนดไว้ทกุเดือน 
และส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นเดือน  

31. การรายงานสนิเชื่อใหม่ หากเป็นบัญชีเดิม 
แต่มีการปล่อยสินเชื่อเพิ่ม ต้องรายงานอย่างไร 

ให้รายงานในช่องสินเชื่อใหม่ภายใต้หัวข้อข้อมูลสินเชื่อใหม่ โดยไม่ต้อง
รายงานจํานวนบัญชีเนื่องจากเป็นบญัชีเก่าทีไ่ด้เคยรายงานแลว้ 

32. หากผู้บริโภคเปิดบัญชีในเดือนที่รายงาน  
แต่ไม่มีการเบิกใช้เงิน ต้องรายงานอย่างไร 

ไม่ต้องรายงาน เนื่องจากไม่มียอดการใช้สินเชื่อในเดือนนั้น แต่ถา้หากใน
เดือนถัดมามียอดการใช้สินเชื่อ ให้รายงานเฉพาะยอดสินเชื่อที่เบิกใช้
ของเดือนที่รายงานข้อมูลในช่องสินเชื่อใหม่  โดยไม่ต้องรายงานจํานวน
บัญชีภายใต้ช่องข้อมูลสินเชื่อใหม่ เนื่องจากถือว่าเป็นบญัชีเก่าในเดือน
ก่อนยังไม่มีการเบิกใช้เงิน 

33. หากผู้ประกอบการให้สินเชือ่บุคคลแก่
ผู้บริโภคที่เปน็แบบ O/D หรือวงเงิน revolving 
แก่ผู้บริโภค ซึ่งมีการเบิกใช้ และชําระคนื
ค่อนข้างถี่ใน 1 เดือน ไม่สามารถนับสนิเชื่อใหม่
ได้ จะให้รายงานจาํนวนสนิเชื่อใหม่อย่างไร 

หากเป็นสินเชื่อสว่นบุคคลภายใต้การกํากับแบบ O/D หรือวงเงิน 
revolving ให้รายงานจํานวนสนิเชื่อใหม่ โดยใช้ยอดสินเชื่อคงค้างที่
เพิ่มข้ึนในเดือนที่รายงานเทียบกับยอดสินเชื่อคงค้างในเดือนก่อน 

34. ช่องของการรายงานข้อมูลรวมของผู้บริโภค
ทั้งจํานวนบัญชีและสนิเชื่อคงคา้ง รวมข้อมูล
ลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในเดือนนั้นหรือไม่ 

รวมข้อมูลลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้นด้วย  เนื่องจากในช่องดังกลา่วให้
รายงานข้อมูลยอดคงค้างของจํานวนบัญชีที่มยีอดสินเชื่อคงค้าง และ
ยอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนนั้น (ไม่รวมรายที่มีการตัดหนี้สญูในเดือน
นั้น ซึ่งต้องรายงานในช่องสุดทา้ยอยู่แล้ว) 

35. ข้อมูลสินเชื่อใหม่รายงานอย่างไร ให้รายงานในช่องข้อมูลสินเชื่อใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น  
1. จํานวนบัญชี - ให้รายงานเฉพาะบญัชีของผูบ้ริโภครายใหม่ที่เพิ่มขึ้น 
และมียอดสินเชื่อคงคา้ง ณ สิน้เดือนที่รายงาน   
2. สินเชื่อใหม่ -ให้รายงานยอดสินเชื่อที่ผูป้ระกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อ
เพิ่มข้ึนในเดือนนั้นทัง้แก่ผู้บริโภครายเก่า และรายใหม่  โดยไมต่้องนําไป
หักกับยอดชําระคืน 
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ค าถาม ค าตอบ 
36. หากระบบเดิมของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่มี
การเก็บฐานข้อมูลรายได้ของผู้บริโภคไว้ จะต้อง
รายงานข้อมูลอย่างไร 

ให้รายงานระดบัรายได้ในช่องอ่ืนๆ ก่อน อย่างไรก็ดี หากเปน็ผูบ้ริโภค
รายใหม่หลังจากประกาศนี้มีผลบังคับใช้ต้องสามารถแยกระดับรายได้ได้   

 
ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง 
โทร. 0-2283-5806, 0-2283-5305, 0-2283-6939 
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