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ธัญสุดา กาศเรือนแก้ว 1
1. สาระสาคัญ
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มีหลักการเพื่อควบคุมการทวงถามหนี้ให้เป็นการ
เหมาะสม ไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรง หรือ คุกคามโดยขู่เข็ญหรือใช้กาลังประทุษร้าย
หรือทาให้เสียชื่อเสียง รวมถึงการให้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนราคาญแก่บุคคลอื่น
ค าว่ า “ผู้ ท วงถามหนี้ ” หมายถึ ง เจ้ า หนี้ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ห้ สิ น เชื่ อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระ และเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีสิทธิรับชาระหนี้อันเกิด
จากการกระทาที่เป็นทางการค้าปกติหรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้ ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ก็ตาม รวมถึง ผู้รับมอบอานาจจากเจ้าหนี้ ผู้รับมอบอานาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
และผู้รับมอบอานาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ด้วย
“สินเชื่อ” หมายถึง สินเชื่อที่ให้แก่บุคคลธรรมดาโดยการให้กู้ยืมเงิน การให้บริการบัตรเครดิต
การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลิสซิ่ง และสินเชื่อในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกัน
“ลูกหนี้” หมายถึง ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา รวมถึงผู้ค้าประกันซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย
“ธุรกิจทวงถามหนี้ ” หมายถึง การรับจ้างทวงถามหนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นปกติธุระ
แต่ไม่รวมถึงการทวงถามหนี้ของทนายความซึ่งกระทาแทนลูกความของตน
โดยบุคคลใดจะประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ได้ต้อ งจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต่อ
นายทะเบียน แต่หากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เป็นทนายหรือสานักงานทนายความ คณะกรรมการสภา
ทนายความจะทาหน้าที่เป็นนายทะเบียน ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาสั่งไม่รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวง
ถามหนี้ ให้ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรค
หนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ และคาวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้เป็นที่สุด
พระราชบัญญัติฉบับบนี้ได้กาหนดวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการทวงถามหนี้ และข้อ
ห้ามมิให้กระทาในการทวงถามหนี้ สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. วิธีการปฏิบัติในการทวงถามหนี้
1) ผู้ทวงถามหนี้จะต้องติดต่อลูกหนี้ตามสถานที่ที่ลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการ
ทวงถามหนี้ได้แจ้งให้เป็นสถานที่ติดต่อ ถ้าไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าหรือสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ไม่สามารถติดต่อได้ โดยผู้
ทวงถามหนี้ได้พยายามติดต่อตามสมควรแล้ว ให้ติดต่อตามภูมิลาเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทางานของบุคคล
ดังกล่าวได้
2) การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น
ในวัน จั น ทร์ ถึงวัน ศุกร์ ให้ ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา - ๒๐.๐๐ นาฬิกา และในวันหยุดราชการ
ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา - ๑๘.๐๐ นาฬิกา หากไม่สามารถติดต่อตามเวลาดังกล่ าวได้ ห รื อ
ช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสม ให้ติดต่อได้ในช่วงเวลาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
/3) จานวน...
1 นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมายและระเบียบ 2 ส่วนงานนิติการ สานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

-23) จานวนครั้งที่ติดต่อ ให้ติดต่อตามจานวนครั้งที่เหมาะสม
4) ผู้รับมอบอานาจจากเจ้าหนี้ ผู้รับมอบอานาจช่วง ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือผู้รับ
มอบอานาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ต้องแจ้งให้ทราบถึงชื่อ หรือชื่อหน่วยงานของตนและของเจ้าหนี้
และจานวนหนี้ และถ้าเป็นการทวงถามหนี้ต่อหน้า ต้องแสดงหลักฐานการมอบอานาจให้ทวงถามหนี้ด้วย
2. ข้อห้ามมิให้กระทาในการทวงถามหนี้
1) ห้ามผู้ทวงถามหนี้ ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง หรือทาให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง
หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น
๒) ห้ามผู้ทวงถามหนี้ใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น
๓) ห้ามผู้ทวงถามหนี้แจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการทวงถามหนี้
๔) ห้ามผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารปิดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่
สื่อให้ทราบว่าเป็นการทวงถามหนี้อย่างชัดเจน เว้นแต่กรณีการบอกกล่าวบังคับจานองด้วยวิธีการประกาศ
หนังสือพิมพ์ซึ่งเจ้าหนี้ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้โดยวิธีการอื่น
๕) ห้ามผู้ทวงถามหนี้ใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้
บนซองจดหมายในการติดต่อลูกหนี้ที่ทาให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่ ชื่อทางธุรกิจ
ของผู้ทวงถามหนี้ไม่ได้สื่อให้ทราบได้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
๖) ห้ามทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
7) ห้ามผู้ทวงถามหนี้ แสดงหรือใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือเครื่องแบบที่ทาให้
เข้าใจว่าเป็นการกระทาของศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ
8) ห้ามผู้ทวงถามหนี้แสดงหรือมีข้อความที่ทาให้เชื่อว่าการทวงถามหนี้เป็นการกระทาโดย
ทนายความ สานักงานทนายความ หรือสานักงานกฎหมาย
9) ห้ามผู้ทวงถามหนี้แสดงหรือใช้ข้อความที่ทาให้เชื่อว่าจะถูกดาเนินคดี หรือจะถูกยึดหรือ
อายัดทรัพย์หรือเงินเดือน
10) ห้ามผู้ทวงถามหนี้ ติดต่อหรือแสดงตนให้เชื่อว่า เป็นการดาเนินการให้แก่บริษัท ข้อ มูล
เครดิตหรือรับจ้างบริษัทข้อมูลเครดิต
11) ห้ า มผู้ ท วงถามหนี้ ก ระท าการทวงถามหนี้ ใ นลั ก ษณะที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมโดยเรี ย กเก็ บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศกาหนด หรือเสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้
ออกเช็คทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้
12) ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวง
ถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของตน หรือในกรณีที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอานาจกระทาได้ตามกฎหมาย
หากลูกหนี้หรือบุคคลอื่นได้รับการปฏิบัติจากผู้ทวงถามหนี้ที่เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัตินี้ ให้
ลู ก หนี้ ห รื อ บุ ค คลอื่ น นั้ น มี สิ ท ธิ ร้ อ งเรี ย นต่ อ คณะกรรมการ ก ากั บ การทวงถามหนี้ ป ระจ าจั ง หวั ด หรื อ
คณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประจากรุงเทพมหานครเพื่อวินิจฉัยสั่งการได้
นอกจากนี้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ด้ มี ก ารก าหนดโทษทางปกครอง ในกรณี ที่ ป รากฏต่ อ
คณะกรรมการก ากั บ การทวงถามหนี้ ป ระจ าจั ง หวั ด หรื อ คณะกรรมการก ากั บ การทวงถามหนี้ ป ระจ า
กรุงเทพมหานคร ว่าผู้ทวงถามหนี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) หรือ (๔) มาตรา ๙ มาตรา
๑๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ (๖) หรือมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งให้ระงับ
/การกระทา ...

-3การกระทาที่ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาหนด หากผู้ทวงถามหนี้ไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพิจารณามีคาสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท โดยผู้ทวงถามหนี้มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งให้ชาระค่าปรับทางปกครองต่อคณะกรรมการได้ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง และคณะกรรมการต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ โดยถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
และนอกจากโทษทางปกครองแล้ว พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้กาหนดโทษทางอาญาในกรณีที่มี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 14 มาตรา 24 หรือ
มาตรา 32 โดยมีโทษจาคุกตั้งแต่ไม่เกินสามเดือนไปจนถึงห้าปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทไปจนถึงห้าแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ แล้วแต่กรณี โดยความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 11 (2) (3) (4) (5)
มาตรา 12 (2) (3) (4) มาตรา 24 หรื อ มาตรา 32 คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งมีอานาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทาการเปรียบเทียบ
และผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามคาเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีนั้น
เป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
2. ผู้รักษาการและวันบังคับใช้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติ นี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอานาจและหน้าที่ของตน โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมี
อานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 16 ก หน้า 1 เมื่อวันที่ 6
มีนาคม 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
3. นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1081/2558 เรื่อง แต่งตั้ง นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ได้แต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นนายทะเบียน
ในเขตจังหวัด และผู้บัญชาการตารวจนครบาล เป็นนายทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร
คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1082/2558 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จาก 3 หน่วยงาน
คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ
ปฏิบั ติการตามพระราชบั ญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในเขตหน้ า ที่ ที่
รับผิดชอบ
4. ขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558
กาหนดขั้นตอนและวิธีการดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไว้ 2 ดังนี้
1. ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามแบบ ทน. ๑ ต่อนายทะเบียน พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
/(๑) กรณี…
2 กรมการปกครองกาลังดาเนินการตามมติค ณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เพื่อให้สามารถใช้เลขประจาตัวประชาชน จากบั ต ร

ประจาตัวประชาชนของผู้มาขอรับบริการในการเข้าถึงเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ที่ทางราชการออกให้เพื่อประกอบการรับคาขอจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ โดยในเบื้องต้นจะยกเลิกการใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านเป็นมาตรการแรก

-4(๑) กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางหรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
(ข) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาใบสาคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(ค) สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือสาเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว
(ง) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
(จ) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้หรื อหนังสือแสดงความ
ยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในกรณีที่สถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น
(ฉ) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ของผู้ขอจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จานวนหนึ่งรูป
(๒) กรณีที่เป็นนิติบุคคล
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง
สานักงาน และผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยทาขึ้นไว้ไม่เกินสามเดือน
(ข) สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือสาเนาหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(ค) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซึ่งต้องเป็นกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางหรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
ของผู้แทนนิติบุคคล
(จ) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาใบสาคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการได้รับ
อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้แทนนิติบุคคล
(ฉ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
(ช) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้หรือหนังสือแสดงความ
ยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในกรณีที่สถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น
(ซ) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ของผู้แทนนิติบุคคลที่ขอจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จานวนหนึ่งรูป
(3) กรณี ทนายความหรื อส านั กงานทนายความใดจะประกอบธุ รกิ จทวงถามหนี้ ให้ ยื่ นค าขอ
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามแบบที่คณะกรรมการสภาทนายความกาหนด พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสภาทนายความ หรือสาเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
(ข) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนสานักงานทนายความที่จดทะเบียนกับสภาทนายความ
หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ที่ตั้งสานักงาน และผู้มี
อานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยทาขึ้นไว้ไม่เกินสามเดือนในกรณีที่เป็นสานักงานทนายความ
(ค) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
(ง) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้หรือหนังสื อแสดงความ
ยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในกรณีที่สถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น
/(จ) รูปถ่าย…

-5(จ) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก สวมครุยเนติบัณฑิตยสภา ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ของ
ผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จานวนหนึ่งรูป
(ฉ) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการสภาทนายความกาหนด
2. การยื่นคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ให้ยื่นคาขอดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียน ณ
สานักงานทะเบียนที่สถานประกอบธุรกิจหรือสานักงานแห่งใหญ่ของผู้ยื่นคาขอตั้งอยู่และให้ยื่นคาขอได้เพียงแห่งเดียว
สาหรับผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย โดยในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคาขอที่สานักงานทะเบียน กองบัญชาการตารวจ
นครบาล ในจังหวัดอื่นให้ยื่นคาขอที่สานักงานทะเบียน ที่ทาการปกครองจังหวัด
(๒) กรณี ที่ ผู้ ยื่ นค าขอจดทะเบี ยนเป็ นทนายความหรื อส านั กงานทนายความ ให้ ยื่ นค าขอต่ อ
คณะกรรมการสภาทนายความซึ่งทาหน้าที่นายทะเบียน ณ สภาทนายความ
3. เมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐาน
ตามข้อ ๑ แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของคาขอ หากคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ให้นายทะเบียนแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันยื่นคาขอ พร้อมทั้ง
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ ยื่ นคาขอจดทะเบี ยนแก้ไข หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่ าวแล้ ว ผู้ ยื่นคาขอจดทะเบียน
ไม่ดาเนินการแก้ไข ให้นายทะเบียนคืนคาขอแก่ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียน ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าเอกสารและ
หลักฐานในการขอจดทะเบียนถูกต้องและครบถ้วนให้รับจดทะเบียนและออกหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียน
การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามแบบ ทน. ๒ ให้แก่ผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน
5. หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ประกาศคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถาม
หนี้ ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 กาหนดว่า เมื่อได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้แล้ว ผู้ประกอบ
ธุรกิจทวงถามหนี้ต้อง
1. จั ดให้ มีป้ ายชื่อติดไว้ที่หน้าสถานที่ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โดยเปิดเผยและมองเห็ นได้ ง่ าย
โดยป้ายชื่อต้องเขียนข้อความเป็นอักษรไทย แต่จะมีอักษรต่างประเทศกากับไว้ท้ายหรือใต้ชื่ออักษรไทยก็ได้
และป้ายชื่อต้องมีคาว่า “สานักงานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้” ประกอบกับชื่อที่ได้จดทะเบียน และจะต้องไม่พ้อง
หรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินีหรือองค์รัชทายาท ไม่ซ้าหรือพ้องกับชื่อ
สานักงานอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้นั้น และต้องไม่มี
คาหรือความหมายหยาบคาย
2. ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ภายใต้ข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้อย่าง
เคร่งครัดและตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรอบคอบระมัดระวัง
(๒) หนี้ที่ไปทวงถามนั้นจะต้องเป็นหนี้ที่ถึงกาหนดชาระแล้ว
(๓) แจ้งข้อมูลหรือเผยแพร่เอกสารใด ๆ ที่จาเป็นเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ทวงถามหนี้ต่อลูกหนี้
หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ รวมทั้งแจ้งสิทธิในการร้องเรียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
ในการทวงถามหนี้ เบี้ยปรับกรณีผิดนัดชาระหนี้แก่ลูกหนี้ที่ตนรับจ้างทวงถามหนี้อย่างเท่าเทียมกัน
(๔) ให้ คาแนะน าโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือปกปิดข้อมูล อันเป็นสาระส าคัญซึ่ ง อาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

/(๕) จัดทา…

-6(๕) จัดทาบัญชีรายชื่อพร้อมตาแหน่งของพนักงาน และจัดให้มีระบบงานที่แสดงให้เห็นได้ว่ามี
การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน และส่งให้นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันจดทะเบียน
กรณีมีการเปลี่ ย นแปลงให้ ส่ งรายการที่มีการเปลี่ ยนแปลงให้ นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วัน ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
(๖) จัดทาบัตรประจาตัวพนักงานทวงถามหนี้โดยต้องระบุชื่อ - สกุล หมายเลขประจาตัว
ประชาชน รูปถ่าย ลายมือชื่อ สานักงานที่สังกัดและให้มีติดตัวอยู่ในขณะกระทาการทวงถามหนี้
(๗) ในการกาหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวง
ถามหนี้กาหนดให้สอดคล้องและไม่ เกินอัตราที่คณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประกาศกาหนด และให้ปิด
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานของผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
(๘) อบรมและกากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้
(๙) ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประกาศกาหนด
3. เก็บรักษาความลับของลูกหนี้ และไม่แจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้
ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้
4. เก็บสาเนาหลักฐานการรับเงินจากลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ไว้
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้
5. ต้องจัดระบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้ลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวง
ถามหนี้อย่างน้อยสองช่องทาง
6. หลักเกณฑ์และวิธีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้
ประกาศคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่ออานวย
ความสะดวกในการร้องเรียนและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
กาหนดว่า “ผู้ร้องเรียน” หมายถึง ลูกหนี้หรือบุคคลอื่นที่ได้รับการปฏิบัติจากผู้ ทวงถามหนี้ที่เป็นการขั ดต่ อ
กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ที่ได้ยื่ นเรื่องร้องเรียนตามประกาศนี้ และ “เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน”
หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายว่า
ด้วยการทวงถามหนี้
การร้องเรียนต่อคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประจาจังหวัด หรือคณะกรรมการกากับ
การทวงถามหนี้ประจากรุงเทพมหานคร ผู้ร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่
(๑) ที่ทาการปกครองจังหวัด
(๒) ที่ว่าการอาเภอ
(๓) สานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(๔) กองบัญชาการตารวจนครบาล
(๕) สถานีตารวจ
(๖) สานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โดยผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ทั้งเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา
และการร้องเรียนจะกระทาด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะร้องเรียนแทนก็ได้ แต่ในกรณีที่
มีการมอบอานาจให้ร้องเรียนแทน ให้แนบหนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบ
อานาจและผู้รับมอบอานาจมาด้วย
การร้องเรียนเป็นหนังสือ ให้ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนในหนังสือและมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่ยื่นเรื่องร้องเรียน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
/(๓) ชื่อและ…

-7(๓) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกร้องเรียน
(๔) รายละเอียดข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ความประสงค์ หรือเหตุผลในการร้องเรียน
การร้องเรียนด้วยวาจา ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนจัดทาหนังสือร้องเรียนโดยมีรายละเอียด
ตามสาระสาคัญที่มีในแบบการร้องเรียนเป็นหนังสือ แล้วอ่านให้ผู้ร้องเรียนฟังและให้ผู้ร้องเรียนลงลายมือชื่อ
ถ้า หนั งสื อร้ องเรี ย นที่มีรายการครบถ้ว นแล้ ว เจ้าหน้าที่ผู้ รับเรื่องร้องเรียนจะบันทึกเรื่อง
ร้องเรียนตามแบบ รทน.๑ และออกใบรับเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องเรียนไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งบันทึกเรื่อง
ร้องเรียนลงในสารบบ แต่หากผู้รับเรื่องร้องเรียนเห็นว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวยังมีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
เพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรี ยนต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเพื่อยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หรือในกรณี
ขาดรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ควรมี เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง
เพิ่มเติม
7. หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบปรับ
คาสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1083/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กาหนดให้คณะกรรมการ
เปรียบเทียบกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองมอบหมาย
พนักงานสอบสวนที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมอบหมาย และพนักงานอัยการที่อัยการสูงสุดมอบหมาย และ
คณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัด ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดหรือผู้ซึ่งปลัดจังหวัดมอบหมาย พนักงานสอบสวน
ที่ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดมอบหมาย และพนักงานอัยการที่อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทาการอัยการ
จังหวัดมอบหมาย
ประกาศคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบและ
ระยะเวลาการชาระค่าปรับตามคาเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน 2558 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับไว้ ดังนี้
1. “ผู้ต้องหา” หมายถึง ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้
และถูกพนักงานสอบสวนส่งตัวมาเพื่อให้คณะกรรมการเปรียบเทียบทาการเปรียบเทียบ
“ผู้ถูกร้องเรียน” หมายถึง ผู้ที่ถูกร้องเรียนว่ากระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทวง
ถามหนี้และคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประจาจังหวัดหรือคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประจา
กรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วส่งตัวมาเพื่อให้คณะกรรมการเปรียบเทียบทาการเปรียบเทียบ
2. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ที่เกิดขึ้น อ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในจังหวัดใด
ให้ทาการเปรียบเทียบและชาระค่าปรับที่กองบัญชาการตารวจนครบาลหรือที่ทาการปกครองจังหวัดนั้น
3. เมื่ อ คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บได้ รั บ เรื่ อ งขอให้ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ ให้ พิ จ ารณา
เปรียบเทียบให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า โดยต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนคดีนั้นจะขาดอายุความ
4. คณะกรรมการเปรียบเทียบสามารถเปรียบเทียบคดีหรือเรื่องร้องเรียนที่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูก
ร้องเรียนรับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบเท่านั้น
5. คณะกรรมการเปรียบเทียบต้องพิจารณาเปรียบเทียบจากเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สรุปผลการสอบสวนในเบื้องต้นของพนักงานสอบสวนหรือสรุปรายงานการพิจารณา
ของคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประจาจังหวัดหรือประจากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
(๒) บันทึกการจับกุม
(๓) บันทึกคาให้การของผู้กล่าวหาหรือผู้ร้องเรียน แล้วแต่กรณี
/(๔) บันทึก…

-8(๔) บันทึกคาให้การของผู้ต้องหาหรือผู้ถูกร้องเรียน แล้วแต่กรณี
(๕) พยานหลักฐานอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
โดยในการกาหนดเงินค่าปรับที่ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกร้องเรียนจะพึงชาระ ให้ คานึงถึงความ
ร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระทาผิดและข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(๑) ความผิดเกิดขึ้นโดยความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อ
(๒) พฤติการณ์แห่งความผิดเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
การทวงถามหนี้ กฎกระทรวง ประกาศ หรือคาสั่งอันเป็นสาระสาคัญ
(๓) ระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทานั้น
(๔) ความถี่ของการกระทาความผิด
(๕) ประวัติการถูกลงโทษปรับทางปกครอง โทษทางอาญาของผู้กระทาผิด ตามพระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งนี้ คณะกรรมการเปรียบเทียบต้องกาหนดระยะเวลาให้ ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกร้องเรียน
นาเงินค่าปรับมาชาระ โดยต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบปรับ
6. เมื่ อ ผู้ ต้ อ งหาหรื อ ผู้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นช าระเงิ น ค่ า ปรั บ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดแล้ ว
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบออกใบเสร็จรับเงิน โดยให้ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกร้องเรียนลงลายมือชื่อที่ตอนล่างของ
ใบเสร็ จ รั บ เงิน และที่ส าเนาใบเสร็ จรั บเงิน พร้อมทั้งส่ งมอบใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้แก่ผู้ต้องหาหรื อผู้ถูก
ร้องเรียน
การชาระค่าปรับ ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกร้องเรียนจะชาระผ่านผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้ และเมื่อผู้ต้องหาหรือผู้ ถู ก
ร้องเรียนได้ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
7. คดีใดที่คณะกรรมการเปรียบเทียบดาเนินการเปรียบเทียบแล้วไม่เป็นผล หรือพิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นความผิดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ หรือเห็นว่าไม่ควรเปรียบเทียบ ให้ส่งเรื่องไปยังพนักงาน
สอบสวนเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
--------------------------------------------

กลุ่มกฎหมายและระเบียบ 2
ส่วนงานนิติการ สานักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

