
หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เร่ือง  การกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ 

สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  ข้อ  ๗  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๙  แห่งประกาศ
กระทรวงการคลัง  เร่ือง  กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ  ๕  แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  
(เร่ือง  สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ)  สํานักงานเศรษฐกิจการคลังจึงออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ  
ดังต่อไปนี้ 

หมวด  ๑ 
การย่ืนและการขออนุญาต 

 
 

ข้อ ๑ การย่ืนคําขออนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจต่อกระทรวงการคลัง  ให้ย่ืนผ่านสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง  ธนาคารออมสิน  หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ตามแบบย่ืนขออนุญาต
ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับที่กําหนดท้ายประกาศนี้  พร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบตามที่กําหนดไว้ในแบบย่ืนขออนุญาตดังกล่าว  โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะแจ้งผลการพิจารณา
ของกระทรวงการคลังต่อผู้ประกอบธุรกิจภายใน  ๖๐  วันทําการ  นับแต่วันที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
ได้รับคําขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน 

หมวด  ๒ 
คุณสมบัติของผู้ใช้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ 

 
 

ข้อ ๒ ผู้ประกอบธุรกิจจะให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับแก่บุคคลธรรมดาได้
เม่ือผู้ประกอบธุรกิจพิจารณาแล้วเห็นว่า  เป็นผู้ที่มีฐานะทางการเงินหรือมีความสามารถเพียงพอสําหรับ  
การชําระหนี้ได้  และมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในจังหวัดที่สํานักงานใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจตั้งอยู่เท่านั้น 

หมวด  ๓ 
ดอกเบ้ีย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียมใด ๆ  และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหต ุ

เก่ียวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ 
 

 

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติในเรื่องการเรียกเก็บดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  
ค่าธรรมเนียมใด ๆ  และค่าใช้จ่ายตามท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ  เก่ียวกับสินเชื่อรายย่อย  
ระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บดอกเบ้ีย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  และค่าธรรมเนียมใด ๆ  
เก่ียวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ  ทั้งนี้  เม่ือคํานวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ  ๓๖  ต่อปี  
(Effective  Rate) 

(๒) นอกจากดอกเบ้ีย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ  ตาม  (๑)  แล้ว   
ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุได้ตามท่ีสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังกําหนดตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้  เฉพาะเร่ืองดังต่อไปนี้ 

 (ก) ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจ่ายให้แก่ราชการ 
 (ข) ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องจ่ายให้แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานภายนอก   

โดยมีหลักฐานการชําระเงินที่สามารถตรวจสอบได้ 
 (ค) ค่าใช้จ่ายที่ทําให้ต้นทุนในการดําเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น  อันเนื่องมาจาก 

การให้บริการแก่ผู้บริโภค  หรือการผิดนัดชําระหนี้ของผู้บริโภคแล้วแต่กรณีเฉพาะราย 
 ทั้งนี้  ผู้ประกอบธุรกิจจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกันตามที่ระบุไว้ข้างต้นซ้ําซ้อนกันไม่ได้ 
(๓) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจนําดอกเบี้ย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียมใด ๆ  ตาม  (๑)  

และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุตาม  (๒)  มารวมกับจํานวนหนี้ที่ค้างชําระเพื่อคิดดอกเบ้ีย
และค่าปรับอีก 

ข้อ ๔ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบข้อมูลที่ชัดเจน  ผู้ประกอบธุรกิจต้องปิดประกาศ  ณ  สํานักงานใหญ่  
และสํานักงานสาขา  เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบ้ีย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  
ค่าธรรมเนียมใด ๆ  และค่าใช้จ่ายตามท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ  เก่ียวกับสินเชื่อรายย่อย 
ระดับจังหวัดภายใต้การกํากับให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่ผู้บริโภคจะตกลงใช้บริการสินเชื่อรายย่อย 
ระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ  กับผู้ประกอบธุรกิจภายในวันเดียวกับที่ผู้ประกอบธุรกิจประกาศ 
หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว  ทั้งนี้  ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บต้นฉบับของรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลข้างต้น  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร  สื่อบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือในรูปแบบใด ๆ   
เป็นเวลาไม่ต่ํากว่า  ๑๐  ปี  นับแต่วันที่รายละเอียดดังกล่าวมีผลบังคับใช้  เพื่อจัดให้ลูกค้า  ศาล   
หรือหน่วยงานของรัฐ  ตามที่ร้องขอ   

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดอกเบ้ีย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียมใด ๆ  รวมถึงค่าใช้จ่าย
ตามท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ  เก่ียวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับและ
เง่ือนไขที่เก่ียวเนื่องกับค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึง  ซึ่งทําให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์  ผู้ประกอบธุรกิจต้องได้รับ
ความยินยอมจากผู้บริโภคเสียก่อน  เว้นแต่ผู้บริโภคเลือกที่จะให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจดําเนินการเป็นอย่างอื่น  
อย่างไรก็ตาม  ไม่ว่าจะมีการตกลงใด ๆ  ไว้  ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
เพื่อให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับ 



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุรายละเอียดดอกเบ้ีย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียมใด ๆ  
และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุ  อันเนื่องจากสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้
การกํากับให้ชัดเจนครบถ้วนในเอกสารชี้ชวน  ใบสมัคร  และสัญญา 

ทั้งนี้  สัญญาตามวรรคหน่ึงต้องมีรายละเอยีดอย่างน้อยตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
หมวด  ๔ 

การเรียกให้ชําระหนี้และการติดตามทวงถามให้ชําระหน้ี 
 

 

ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติในเร่ืองการเรียกให้ชําระหนี้และการติดตามทวงถาม   
ให้ชําระหนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําใบแจ้งหนี้เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงภาระหนี้  พร้อมวันถึงกําหนดชําระหรือหักบัญชี 
ในแต่ละงวดตามรูปแบบและช่องทางที่ได้ตกลงกับผู้บริโภค  โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงยอดหนี้ 
ทั้งในส่วนที่ต้องชําระ  ส่วนที่ค้างชําระ  และที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ  โดยแยกเป็นเงินต้น  ดอกเบ้ีย  
ค่าปรับ  ค่าบริการ  และค่าธรรมเนียมใด ๆ  ไว้ในใบแจ้งหนี้  ทั้งนี้  ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งให้ผู้บริโภค
ทราบอย่างน้อยเดือนละครั้ง  และต้องจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้บริโภคภายในวันเวลาอันควรก่อนวันถึง
กําหนดชําระหรือหักบัญชีงวดแรกของเดือนนั้น 

(๒) จัดทําใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายละเอียดการชําระหนี้โดยแยกเป็นเงินต้น  ดอกเบ้ีย  
ค่าปรับ  ค่าบริการ  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้บริโภคเก็บไว้เป็นหลักฐาน   

(๓) ต้องมีหนังสือแจ้งเตือนผู้บ ริโภคที่ผิดนัดชําระหนี้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๒๐  วัน 
ก่อนดําเนินการบังคับชําระหนี้ตามกฎหมาย 

การจัดทําแบบใบเสร็จรับเงินตาม  (๒)  ให้มีรายละเอียดอย่างน้อยตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
ข้อ ๗ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้  ในการติดตามทวงถามหนี้ 

หมวด  ๕ 
การประกอบธุรกิจ 

 
 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องดําเนินการตรวจสอบเม่ือผู้บริโภคร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการ
สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ  และแจ้งความคืบหน้ารวมทั้งชี้แจงขั้นตอนต่อไป   
ให้ผู้บริโภคทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียน  รวมทั้งให้ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น  
ให้แล้วเสร็จ  และแจ้งให้ผู้บริโภคนั้นทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้สื่อทางการตลาดในการส่งเสริมการให้สินเชื่อรายย่อย
ระดับจังหวัดภายใต้การกํากับต้องสื่อความให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่าย  ไม่ชวนเชื่อเกินความจริง  และต้อง
ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน  รวมทั้งระบุดอกเบ้ีย  ค่าปรับ  ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียมใด ๆ  และค่าใช้จ่าย
ตามท่ีได้จ่ายไปจริง  และพอสมควรแก่เหตุ  เก่ียวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับแต่ละประเภท
ให้ชัดเจน 



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๖ 
การจัดทําบัญชีและรายงาน 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทํารายงานตามแบบและรอบระยะเวลาที่สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังกําหนดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้  และส่งมายังสํานักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่วันสิ้นเดือนที่ต้องรายงาน 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งรายงานงบการเงินสําหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาแล้วต่อ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน  ๑๕๐  วัน  นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 

ถ้าปรากฏว่ารายงานงบการเงินตามวรรคหน่ึง  ไม่ถูกต้องหรือมีรายการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์   
ให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังมีอํานาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง  หรือครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด   

ข้อ ๑๒ ประกาศนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
กฤษฎา  จีนะวิจารณะ 

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 


























