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บทน า 
 

 ปัจจุบันมีการกู้ยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบเป็นจ านวนมาก   
ซึ่งส่วนใหญ่การกู้ยืมเงินนอกระบบนายทุนจะเป็นผู้ให้กู้และคิดดอกเบี้ย     
ให้อัตราที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด จนท าให้ลูกหนี้หลายรายไม่สามารถ
หาเงินมาช าระหนี้ ได้ จึงต้องกู้หนี้ยืมสินจากเจ้าหนี้ รายอ่ืนเพ่ือน ามา
หมุนเวียน ซึ่งเจ้าหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ เมื่อมีการก่อหนี้ก็ย่อมมี
ลูกหนี้บางรายที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด ท าให้เกิดการผิดนัดช าระ
หนี้หรือไม่สามารถช าระหนี้ได้ตรงตามเวลา อันน ามาซึ่งปัญหาการทวงถามหนี้
ที่ ไม่ เหมาะสมต่อลูกหนี้  ซึ่ ง ในปัจจุบัน เจ้ าหนี้ มี วิ ธีการทวงถามหนี้ 
หลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการใช้
ถ้อยค าที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรง การคุกคาม โดยขู่เข็ญ 
การใช้ก าลังประทุษร้าย หรือการท าให้เสียชื่อเสียง รวมถึงการให้ข้อมูลเท็จ
และการสร้างความเดือดร้อนร าคาญให้แก่บุคคลอื่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง   
มีการตราพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ออกมาใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 2 กันยายน 2558 เป็นต้นมา 

หลักการทวงถามหนี ้
  ในการทวงถามหนี้จะต้องไม่กระท าการที่ไม่เหมาะสมต่อลูกหนี้    
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยค าที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรง     
การคุกคามโดยขู่เข็ญ การใช้ก าลังประทุษร้าย หรือการท าให้เสียชื่อเสียง รวมถึง
การให้ข้อมูลเท็จและการสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่บุคคลอ่ืน เป็นต้น 
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หลักเกณฑ์และวิธีการทวงถามหนี ้
หลักเกณฑ์การทวงถามหนี้  
 จากนิยามในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 
“ผู้ทวงถามหนี้” หมายความว่า เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็น
ปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และเจ้าหนี้อ่ืนซึ่งมีสิทธิรับช าระหนี้
อันเกิดจากการกระท าที่เป็นทางการค้าปกติหรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความ
รวมถึง ผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้ ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการทวงถามหนี้ 
ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และผู้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
โดยหนี้ที่เกิดข้ึนไม่จ าต้องพิจารณาว่ามูลหนี้จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  
 ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้  พ.ศ. 2558 มาตรา 3          
ไดก้ าหนดประเภทของผู้ทวงถามหนี้ไว้ในบทนิยาม 
 “ผู้ทวงถามหนี้” ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว จ าแนกได้    
8 ประเภท คือ 

(1) เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ 
(2) ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
(3) ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
(4) เจ้าหนี้อ่ืนซึ่งมีสิทธิรับช าระหนี้อันเกิดจากการกระท าที่เป็น   

ทางการค้าปกติหรือปกติธุระของเจ้าหนี้ 
(5) ผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้ดังกล่าว 
(6) ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการทวงถามหนี้ 
(7) ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
(8) ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
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โดยอธิบายผู้ทวงถามหนี้แต่ละประเภท ได้ดังนี้ 
 1. เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ เช่น ธนาคารที่ประกอบธุรกิจ

ให้กู้ยืมเงินซึ่งตามกฎหมายนี้ การให้สินเชื่อนั้นมิได้หมายถึงแต่เพียงการให้
กู้ยืมเงินแต่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้บริการบัตรเครดิต การให้เช่าซื้อ 
การให้เช่าแบบลิซซิ่ง และสินเชื่ออ่ืนๆ ที่มีลักษณะท านองเดียวกันด้วย     
อีกทั้งยังรวมถึงบุคคลที่รับซื้อหรือรับโอนสิทธิเรียกร้องมาจากผู้ให้สินเชื่อ   
อีกทอดหนึ่งด้วย 

 2. ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้แก่ ผู้ขาย ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร   
เพ่ือขายหรือผู้ซื้อเพ่ือขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความ
รวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย  นอกจากนั้นอย่างไรจะถือว่าเป็น        
ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ยังสามารถศึกษา
เทียบเคียงได้จากแนวค าวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ในคดีผู้บริโภค     
ซึ่งน่าจะน ามาปรับใช้กับกฎหมายฉบับนี้ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขอให้สังเกตว่า 
ถึงแม้ลูกหนี้จะมิใช่ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค      
เช่น ลูกหนี้สั่งซื้อสินค้าจากเจ้าหนี้ไปเพ่ือน าไปขายต่อ หรือน าไปใช้ประกอบ
ธุรกิจของลูกหนี้ ซึ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ถือว่า
ลูกหนี้เป็นผู้บริโภคตามกฎหมายและแม้คดีพิพาทระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
จะมิใช่คดีผู้บริโภคก็ตาม แต่ในการทวงถามหนี้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวก็
จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ เพราะตาม
นิยามศัพท์ของกฎหมายดังกล่าวให้พิจารณาจากตัวเจ้าหนี้เป็นส าคัญเท่านั้น 
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 3. ผู้จัดให้มีการเล่นพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมาย     

ว่าด้วยการพนัน ซึ่งบทบัญญัติในส่วนนี้น่าจะหมายถึงการจัดให้มีการเล่น
การพนันในสนามมวยหรือบ่อนไก่ที่ได้รับอนุญาต เป็นต้น และเป็นการ
บัญญัติเผื่อไว้ในอนาคต หากมีการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทอ่ืนๆ 

 4. เจ้าหนี้อ่ืนซึ่งมีสิทธิรับช าระหนี้อันเกิดจากการกระท า
ที่เป็นทางการค้าปกติหรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้ เจตนารมณ์ที่บัญญัติส่วนนี้
ไว้เพ่ือให้ครอบคลุมเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิรับช าระหนี้  อันเกิดจากการกระท า    
ทางการค้าปกติ และเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิรับช าระหนี้อันเกิดจากการกระท า      
ที่เป็นปกติธุระของเจ้าหนี้แต่ไม่ใช่หนี้ที่เกิดจากการกระท าที่เป็นทางการค้าด้วย 

 ๕. ผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้ดังกล่าว ซึ่งได้แก่เจ้าหนี้
ตามข้อ 1-4 กรณีเจ้าหนี้ไม่ไปทวงถามหนี้เองแต่มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน   
ไปด าเนินการแทน 

 ๖. ผู้ รับมอบอ านาจช่วงในการทวงถามหนี้  ไม่ว่าจะ   
มอบอ านาจไปก่ีช่วงก็ตาม 

 ๗. ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 

 ๘. ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้   
เช่น พนักงานหรือลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้   หรือบุคคลอ่ืน    
ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ เป็นต้น 
   ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแม้กฎหมายฉบับนี้จะได้ก าหนดค านิยาม
ผู้ทวงถามหนี้ไว้ถึง 8 ประเภท แต่ก็มิได้ควบคุมการทวงถามหนี้ของเจ้าหนี้
ทุกประเภท โดยหากเป็นเจ้าหนี้ประเภทอ่ืนๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามมาตรา 3 
ย่อมไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ฉบับนี้แต่อย่างใด   
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เช่น เป็นเจ้าหนี้ละเมิด หรือเจ้าหนี้ที่ผู้บริโภคมีสิทธิเรียกร้องผู้ประกอบธุรกิจ 
หรือหนี้ที่เกิดจากการผิดสัญญาทั่วไปโดยที่เจ้าหนี้นั้นมิได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
หรือมิใช่ผู้ให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ ย่อมไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้ 
แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายฉบับนี้ก็ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับเจ้าหนี้หรือ       
ผู้ทวงถามหนี้ที่จะต้องถูกควบคุมการทวงถามหนี้ไว้ค่อนข้างที่จะกว้างขวาง 

 กล่าวโดยสรุป คือ หนี้ที่ เจ้าหนี้ เป็นผู้ประกอบธุรกิจ     
เกือบทุกประเภทเป็นหนี้ที่การทวงถามหนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม       
ตามกฎหมายนี้  ส่วนหนี้ที่ การทวงถามหนี้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม          
ตามกฎหมายนี้จะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย หรือโดยนิติเหตุ ที่ไม่มีลักษณะ  
เป็นการให้สินเชื่อ เช่น หนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร หนี้ละเมิด หรือหนี้ที่เกิดจาก
การท านิติกรรมสัญญาที่เจ้าหนี้มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ให้เพ่ือนหรือญาติ    
พ่ีน้องกู้ยืมเงินโดยที่ผู้ให้กู้มิได้ให้กู้ยืมเงินที่เป็นทางการค้าปกติ 

 ทั้งนี้ หนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 - 4 แม้จะเป็นหนี้ที่ไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมายและเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องในทางคดีเพ่ือบังคับให้ลูกหนี้
ช าระหนี้ได้ก็ตาม แต่ในการทวงถามหนี้เจ้าหนี้หรือผู้ทวงถามหนี้ก็ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ เช่น หนี้ที่เกิดจากการพนันหรือหนี้ที่
เกิดจากการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา หนี้ที่เกิดจากการซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย 
ถึงแม้ เจ้าหนี้ ไม่มีสิทธิฟ้องร้องบังคับคดี เอาแก่ลูกหนี้  แต่หากเจ้าหนี้           
ท าการทวงถามหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีความผิดตามกฎหมายนี้          
และ ยังหมายความรวมถึงตัวแทนของเจ้าหนี้ ที่ไปท าการทวงถามหนี้ ได้แก่ 
ผู้รับมอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจช่วง ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้และผู้รับ
มอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ดังนั้น ตัวแทนเหล่านี้หาก
ด าเนินการทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้วจะปัดความรับผิดของตน
โดยอ้างว่าตนเองมิใช่เจ้าหนี้มิได้ 
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“ผู้ให้สินเชื่อ” หมายความว่า  
1. บุคคลซึ่งให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ หรือ  
2. บุคคลซึ่งรับซื้อหรือรับโอนสินเชื่อต่อไปทุกทอด 

กล่าวคือ ผู้ให้สินเชื่อตามความหมายในค านิยามนั้น จะครอบคลุม
ทั้งกรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ    
คือหวังผลก าไรจากการให้สินเชื่อ หรือเป็นบุคคลซึ่งรับซื้อหรือรับโอนสินเชื่อ
ต่อไปทุกทอดด้วย 

“ลูกหนี้” หมายความว่า ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และให้
หมายความรวมถึงผู้ค้ าประกันซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย ซึ่งตามบทนิยามนี้
ให้หมายความถึงเฉพาะลูกหนี้และผู้ค้ าประกันที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น 
ไม่รวมถึงลูกหนี้หรือผู้ค้ าประกันที่เป็นนิติบุคคล และผู้ค้ าประกัน หมายถึง 
การค้ าประกันโดยบุคคลตามมาตรา 680 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง     
และพาณิชย์ไม่รวมถึง ผู้จ านองตามมาตรา 702 ด้วย 

“ธุรกิจทวงถามหนี้” หมายความว่า การรับจ้างทวงถามหน้ี        
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นปกติธุระแต่ไม่รวมถึงการทวงถามหนี้         
ของทนายความซึ่งกระท าการแทนลูกความของตน 

กล่าวคือ การท าธุรกิจทวงถามหนี้ใดๆ ที่เป็นการรับจ้างทวงถามหนี้
โดยตรงที่เป็นปกติธุระซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนต่อ    
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาทิ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ท าธุรกิจรับจ้าง
ทวงถามหนี้ต่างๆ และการท าธุรกิจทวงถามหนี้ใดๆ ที่เป็นการรับจ้างทวงถามหนี้
โดยอ้อมที่เป็นปกติธุระ เช่น บริษัทในเครือของบริษัทที่รับจ้างทวงถามหนี้
ถือว่าเข้าข่ายเป็นการท าธุรกิจทวงถามหนี้ตามความในมาตรานี้ด้วย         
แม้ไม่ถึงขั้นท าเป็นอาชีพ แต่ถ้าท าเป็นปกติธุระก็จะเป็นการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ตามกฎหมายนี้ 
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“ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้” หมายความว่า ที่อยู่อาศัย

หรือสถานที่ท างานของลูกหนี้และให้หมายความรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์
และโทรสาร และสถานที่ติดต่อโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือโดยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน ที่สามารถติดต่อกับลูกหนี้ได้ด้วย 

กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้ ตามความในมาตรานี้
ไม่ได้หมายถึงเฉพาะที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ใดๆ แต่อย่างเดียว แต่ได้ให้      
ค านิยามรวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร และสถานที่ติดต่อ       
โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) และสื่อเทคโนโลยีประเภทอ่ืนด้วย      
แม้ตามความหมายในทางปกติทั่วไปจะไม่ถือว่าเป็นสถานที่ก็ตาม เหตุที่
กฎหมายก าหนดค านิยามดังกล่าวไว้ก็เพ่ือเชื่อมโยงกับมาตรา 8 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ที่บัญญัติห้ามผู้ทวงถามหนี้
ติดต่อกับบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ลูกหนี้เพ่ือการทวงถามหนี้ แต่มีข้อยกเว้นว่าการติดต่อ
กับบุคคลอ่ืนให้กระท าได้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสอบถามหรือยืนยันข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่ ง ลูกหนี้ ได้ระบุ ไว้ เ พ่ือการ          
ทวงถามหนี้เท่านั้น 
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วิธีการในการทวงถามหนี้ 
 1 วิธีปฏิบัติในการติดต่อกับลูกหนี้เพื่อการทวงถามหนี้ 
 1.1 สถานที่ติดต่อในกรณีที่ติดต่อโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย์ 
(มาตรา 9 (1)) ให้ติดต่อตามสถานท่ีท่ีลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุให้
เป็นสถานท่ีติดต่อ ในกรณีท่ีไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าหรือสถานท่ีท่ีได้แจ้งไว้        
ไม่สามารถติดต่อได้ โดยผู้ทวงถามหนี้ได้พยายามติดต่อตามสมควรแล้ว        
ให้ติดต่อตามภูมิล าเนาหรือสถานท่ีท างานของบุคคลดังกล่าว หรือสถานท่ีอื่น
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 1.2 เวลาในการติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์    
หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น (มาตรา 9 (2)) ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ใหติ้ดต่อได้ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ นาฬิกา ในวันหยุดราชการ ให้ติดต่อ
ได้ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา 
 1.3 จ านวนคร้ังที่ติดต่อต้องเหมาะสม (มาตรา 9 (3)) คือ ไม่ติดต่อ
มากครั้งเกินไป โดยกฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการก ากับการทวงถามหน้ี
อาจประกาศก าหนดจ านวนครั้งด้วยก็ได้ 
 1.4 การแสดงตนของผู้รับมอบอ านาจ (มาตรา 9 (4)) ในกรณีท่ี   
ผู้ทวงถามหนี้เป็นผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้ หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
รวมถึงผู้รับมอบอ านาจช่วงด้วยผู้ทวงถามหนี้จะต้องแจ้งชื่อตัวและชื่อสกุล   
หรือชื่อหน่วยงานของตนและของเจ้าหนี้ และจ านวนหนี้และถ้าผู้รับมอบอ านาจ
ดังกล่าวทวงถามหนี้ต่อหน้า ให้แสดงหลักฐานการมอบอ านาจให้ทวงถามหนี้ด้วย 
 1.5 การรับช าระหนี้ (มาตรา 10) กรณีท่ีผู้ทวงถามหนี้ขอรับช าระหนี้ 
ต้องแสดงหลักฐานการรับมอบอ านาจให้รับช าระหนี้และต้องออกหลักฐาน   
การช าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ด้วยท้ังนี้ หากลูกหนี้ได้ช าระหนี้แก่ผู้ทวงถามหนี้    
โดยสุจริต ให้ถือว่าเป็นการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยชอบ ไม่ว่าผู้ทวงถามหนี้     
จะได้รับมอบอ านาจให้รับช าระหนี้จากเจ้าหนี้หรือไม่ก็ตาม 
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 2 ข้อห้ามในการทวงถามหนี้ 
 กฎหมายก าหนดห้ามผู้ทวงถามหนี้กระท าการทวงถามหนี้ในลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ห้ามผู้ทวงถามหนี้ติดต่อกับบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ลูกหนี้เพื่อการ
ทวงถามหนี้ (มาตรา 8 วรรคแรก) กฎหมายห้ามผู้ทวงถามหนี้ติดต่อ        
กับบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ตัวลูกหนี้เพ่ือการทวงถามหนี้เว้นแต่บุคคลซึ่งลูกหนี้      
ได้ระบุไว้เพ่ือการทวงถามหนี้ แต่ได้มีบทยกเว้นไว้ให้สามารถติดต่อบุคคลอ่ืน
ได้เฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสอบถามหรือยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้ เพ่ือการทวงถามหนี้เท่านั้น
เนื่องจาก ผู้รับจ้างทวงถามหนี้มักใช้วิธีการข่มขู่กดดันลูกหนี้ด้วยการติดต่อ
ทวงถามหนี้ไปยังญาติพ่ีน้องหรือสถานที่ท างานของลูกหนี้ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้
จึงวางหลักเกณฑ์นี้ไว้เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยผู้ทวงถามหนี้จะติดต่อ
ทวงถามหนี้กับบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ลูกหนี้มิได้ เว้นแต่ บุคคลอ่ืนนั้นเป็นบุคคล       
ที่ลูกหนี้ได้ระบุไว้เพ่ือการทวงถามหนี้ ส าหรับการติดต่อกับบุคคลอ่ืนเพ่ือการ
ทวงถามหนี้ให้กระท าได้ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสอบถามหรือยืนยันข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้ หรือบุคคลซึ่ งลูกหนี้ ได้ระบุ ไว้ เ พ่ือการ          
ทวงถามหนี้เท่านั้น เช่น ติดต่อสอบถามว่าลูกหนี้อยู่ที่ไหนในกรณีที่ไม่สามารถ
ติดต่อลูกหนี้ตามที่อยู่ที่ลูกหนี้แจ้งไว้ (มาตรา 8 วรรคแรก หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา 39) 
โดยหากต้องการติดต่อกับบุคคลอ่ืนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสอบถามหรือ
ยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้     
เพ่ือการทวงถามหนี้ผู้ทวงถามหนี้ต้องแสดงตัว (มาตรา 8 วรรคสอง (1))      
คือ แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล และแสดงเจตนาว่าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ ระบุไว้เพ่ือการทวงถามหนี้     
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาทตามมาตรา 34 
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 2.2 ห้ามแจ้งความเป็นหนี้กับบุคคลอ่ืน (มาตรา 8 วรรคสอง (2)) 
กฎหมายห้ามผู้ทวงถามหนี้แจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้ต่อบุคคลอ่ืน 
(มาตรา 8 อนุมาตรา 2 และมาตรา 11 อนุมาตรา 3 หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 39) 
ทั้งนี้เป็นเพราะแต่เดิมผู้ทวงถามหนี้หรือเจ้าหน้ีบางคน นิยมใช้วิธีประจาน
ลูกหนี้ต่อบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะในที่ท างาน ด้วยการแสดงข้อมูลว่าลูกหน้ี
เป็นหนี้ตน เพ่ือกดดันให้ลูกหนี้ช าระหนี้ดังนั้นกฎหมายจึงก าหนดหลักเกณฑ์
ไว้เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งหลักเกณฑ์การปฏิบัตินี้มีข้อยกเว้นไว้ว่า     
หากบุคคลอ่ืนนั้นเป็นสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของลูกหนี้      
และบุคคลนั้นได้สอบถามผู้ทวงถามหนี้ถึงสาเหตุของการติดต่อ กฎหมายให้  
ผู้ทวงถามหนี้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ต่อบุคคลดังกล่าวได้เท่าที่จ าเป็น     
และเหมาะสมเท่านั้น 
 2.3 ห้ามใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจ 
ในการติดต่อสอบถามที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อทวงถามหนี้ 
(มาตรา 8 วรรคสอง (3)) กล่าวคือ ไม่ใช้ภาษา สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจ
บนซองจดหมายหรือในหนังสือหรือในสื่ออ่ืนใดในการติดต่อสอบถามบุคคลอ่ืน
ที่มิใช่ลูกหนี้หรือบุคคลที่ลูกหนี้ระบุไว้เพ่ือการทวงถามหนี้ที่ท าให้เข้าใจได้ว่า
มาติดต่อสอบถามเพ่ือทวงถามหนี้ หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ตามมาตรา 39 
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 2.4 ห้ามติดต่อหรือแสดงตนที่ท าให้เข้าใจผิด (มาตรา 8 วรรคสอง 
(4)) กล่าวคือในการติดต่อกับบุคคลอ่ืนนอกจากลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้
ได้ระบุไว้เพ่ือการทวงถามหนี้ ห้ามติดต่อหรือแสดงตนที่ท าให้เกิดการเข้าใจผิด
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้  
เพ่ือการทวงถามหนี้ เช่น ผู้ทวงถามหนี้หลอกลวงว่าเป็นญาติของลูกหนี้     
มาเยี่ยมเยือนลูกหนี้แล้วขอทราบที่อยู่ของลูกหนี้ เป็นต้น หากฝ่าฝืนมีโทษ
ปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา 34 
 2.5 ห้ามทวงถามหนี้ โดยการข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือ     
การกระท าอ่ืนใดที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน
ของลูกหนี้หรือผู้ อ่ืน (มาตรา 11 (1) หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี    
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ ตามมาตรา 41) 
 2.6 ห้ามผู้ทวงถามหนี้ กระท าการทวงถามหนี้โดยใช้วาจาหรือ
ภาษาที่เป็นการดูหม่ินลูกหนี้หรือผู้อ่ืน (มาตรา 11 (2)) หากฝ่าฝืนมีโทษ
จ าคุกไม่ เกินหนึ่ งปีหรือปรับไม่ เกินหนึ่ งแสนบาท หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ         
ตามมาตรา 39) 
 2.7 ห้ามผู้ทวงถามหนี้ กระท าการทวงถามหนี้โดยการแจ้งหรือ
เปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้ อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ       
การทวงถามหนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 8 วรรคสอง (2) กล่าวคือ     
ถ้าบุคคลอ่ืนนั้นเป็นสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของลูกหนี้อาจชี้แจง
ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ได้เท่าที่จ าเป็นและตามความเหมาะสม หากบุคคลอ่ืน
ดังกล่าวได้สอบถามถึงสาเหตุของการติดต่อ (หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา 39) 
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 2.8 ห้ามผู้ทวงถามหนี้ กระท าการติดต่อลูกหนี้โดยไปรษณียบัตร 
เอกสารเปิดผนึกโทรสาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่สื่อให้ทราบว่าเป็นการทวงถามหนี้
อย่างชัดเจน เว้นแต่กรณีการบอกกล่าวบังคับจ านองด้วยวิธีการประกาศ
หนังสือพิมพ์ ซึ่งเจ้าหนี้ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้โดยวิธีการอ่ืน หรือกรณีอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด ตามมาตรา 11 (4) (หากฝ่าฝืนมีโทษ
จ าคุกไม่เกิน หนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ งปรับ        
ตามมาตรา 39) 
 2.9 ห้ามผู้ทวงถามหนี้ใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือ
ชื่อทางธุรกิจที่ท าให้เข้าใจไดว่้าเป็นการติดต่อเพื่อทวงถามหนี้ บนซองจดหมาย 
ในหนังสือ หรือในสื่ออ่ืนใดในการติดต่อลูกหนี้  (มาตรา 11 อนุมาตรา 5 
หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาทหรือ      
ทั้งจ าทั้งปรับตามมาตรา 39) ทั้งนี้ เนื่องจากแต่เดิมผู้ทวงถามหนี้มักจะใช้
สัญลักษณ์หรือถ้อยค าต่างๆ ในซองจดหมาย หัวหนังสือ ที่ท าให้เข้าใจได้ว่า
เนื้อหาของหนังสือเป็นหนังสือทวงหนี้เช่นใช้ค าว่า “อนุมัติฟ้อง” “ช าระหนี้ด่วน” 
หรือใช้ชื่อท านอง “บริษัทเร่ งรัดติดตามหนี้สิน” บนหัวหนังสือหรือ           
ซองจดหมาย ซึ่งเมื่อผู้อ่ืนเห็นหนังสือหรือเอกสารก็ทราบได้ทันทีว่าหนังสือ
ฉบับนี้เป็นหนังสือทวงหนี้ ซ่ึงถือว่าเป็นการประจานและข่มขู่ลูกหนี้ไปในตัว 
 2.10 ห้ามทวงถามหนี้ในลักษณะที่เป็นเท็จหรือท าให้เกิดความ
เข้าใจผิด ดังต่อไปนี้ (มาตรา 12) 
 2.10.1 ห้ามมิให้ทวงถามหนี้ในลักษณะที่เป็นเท็จหรือท าให้      
เกิดความเข้าใจผิดโดยการแสดงหรือใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ 
หรือเครื่องแบบที่ท าให้เข้าใจว่าเป็นการกระท าของศาลหรือหน่วยงานของรัฐ 
(มาตรา 12 อนุมาตรา 1 หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 41) ทั้งนี้  เป็นเพราะแต่เดิม  
ผู้รับจ้างทวงถามหนี้  บางรายมักใช้ถ้อยค าหรือสัญลักษณ์ไปในท านอง       
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ที่ท าให้เข้าใจได้ว่าการทวงหนี้ของตนเป็นการกระท าของศาลหรือเจ้าพนักงาน
บังคับคดี เช่น ใช้สัญลักษณ์คล้ายกับตราครุฑของหน่วยงานราชการ หรือ   
ใช้ถ้อยค าที่ท าให้คิดว่าเป็นการทวงถามหนี้ของศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
ซ่ึงอาจท าให้ลูกหนี้เกิดความเกรงกลัวเพราะการเข้าใจผิดได้ 
 2.10.2 การแสดงว่าเป็นการทวงถามหนี้ที่เป็นการกระท าโดย
ทนายความ ส านักงานทนายความ หรือส านักงานกฎหมาย โดยเป็นความเท็จ
หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด (มาตรา 12 อนุมาตรา 2 หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 40)    
ทั้งนี้ กฎหมายห้ามเฉพาะกรณีที่เป็นความเท็จหรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด
เท่านั้น เช่น ผู้ที่มิใช่ทนายความ แต่ออกหนังสือโดยใช้หัวหนังสือที่คล้าย
ส านักงานทนายความ เช่น ใช้ค าว่า “บ้านกฎหมาย” เพ่ือให้ลูกหนี้เข้าใจว่า
การทวงถามหนี้นั้นกระท าโดยทนายความหรือส านักงานทนายความ แต่หาก
ผู้ทวงถามหนี้หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ทวงถามหนี้นั้นเป็นทนายความหรือ
ส านักงานทนายความจริง ย่อมสามารถทวงถามหนี้ โดยแสดงตัวว่าเป็น
ทนายความหรือส านักงานทนายความได้ โดยไม่มีความผิดตามมาตรานี้  
 2.10.3 การแสดงหรือมีข้อความที่ท าให้เชื่อว่าจะถูกด าเนินคดี 
หรือจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือเงินเดือน ถ้าหากความนั้นเป็นความเท็จ
หรืออาจท าให้เข้าใจผิด (มาตรา 12 อนุมาตรา 3 หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน
สามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 40)    
ทั้งนี้  กฎหมายห้ามเฉพาะกรณีที่ความดังกล่าวเป็นความเท็จเท่านั้น        
หากต้องการด าเนินคดีจริง  เช่น ใช้ถ้อยค าว่า “หากท่านไม่ช าระหนี้         
จะด าเนินการฟ้องร้องคดีตามกฎหมายต่อไปและท่านอาจถูกยึดอายัด
ทรัพย์สินได้” กรณีเช่นนี้หากผู้ทวงถามหนี้มีความประสงค์จะด าเนินการฟ้องคดี
หรือยึดอายัดทรัพย์สินอย่างแท้จริงย่อมไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ 
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 2.10.4 การติดต่อหรือแสดงตนให้เชื่อว่าผู้ทวงถามหนี้ด าเนินการ
ให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตหรือรับจ้างบริษัทข้อมูลเครดิต หากความนั้นเป็นเท็จ 
(มาตรา 12 อนุมาตรา 4 ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 40) แต่หากเป็นความจริง      
ก็สามารถกระท าได้ 
 2.11 ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระท าการทวงถามหนี้ในลักษณะ        
ทีไ่ม่เป็นธรรมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 2.11.1 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหน้ี
เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศก าหนด (มาตรา 13 (1)) ซึ่งขณะนี้ได้มี
การยกร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการก ากับการ  
ทวงถามหนี้พิจารณาและประกาศใช้บังคับต่อไปแล้ว  
 2.11.2 ห้ามเสนอหรือจูงใจให้ลูกหน้ีออกเช็คทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกหนี้   
อยู่ในฐานะไม่สามารถช าระหนี้ได้ (มาตรา 13 (2)) แต่หากไม่ได้มีการเสนอ
หรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็ค แต่ลูกหนี้ออกเช็คช าระหนี้ให้เอง แม้ผู้ทวงถามหนี้จะ
รู้อยู่ว่าลูกหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้  
 หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 (1) คณะกรรมการตาม
มาตรา 27 มีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกิน      
หนึ่งแสนบาท และหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) มีโทษทางอาญา
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตาม
มาตรา 39 
 การเสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็คช าระหนี้เป็นที่นิยมของบรรดา
เจ้าหนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือเจ้าหนี้หลายคนทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้ว
ว่าลูกหนี้ไม่สามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่ตนได้ และรู้อยู่แล้วว่าเช็คที่ลูกหนี้สั่ง
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 2.10.4 การติดต่อหรือแสดงตนให้เชื่อว่าผู้ทวงถามหนี้ด าเนินการ
ให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิตหรือรับจ้างบริษัทข้อมูลเครดิต หากความนั้นเป็นเท็จ 
(มาตรา 12 อนุมาตรา 4 ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 40) แต่หากเป็นความจริง      
ก็สามารถกระท าได้ 
 2.11 ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระท าการทวงถามหนี้ในลักษณะ        
ทีไ่ม่เป็นธรรมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 2.11.1 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้
เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศก าหนด (มาตรา 13 (1)) ซึ่งขณะนี้ได้มี
การยกร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการก ากับการ  
ทวงถามหนี้พิจารณาและประกาศใช้บังคับต่อไปแล้ว  
 2.11.2 ห้ามเสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกหนี้   
อยู่ในฐานะไม่สามารถช าระหนี้ได้ (มาตรา 13 (2)) แต่หากไม่ได้มีการเสนอ
หรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็ค แต่ลูกหนี้ออกเช็คช าระหนี้ให้เอง แม้ผู้ทวงถามหนี้จะ
รู้อยู่ว่าลูกหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ก็ไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้  
 หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 (1) คณะกรรมการตาม
มาตรา 27 มีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือ
เหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกิน      
หนึ่งแสนบาท และหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) มีโทษทางอาญา
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับตาม
มาตรา 39 
 การเสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็คช าระหนี้เป็นที่นิยมของบรรดา
เจ้าหนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือเจ้าหนี้หลายคนทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้ว
ว่าลูกหนี้ไม่สามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่ตนได้ และรู้อยู่แล้วว่าเช็คที่ลูกหนี้สั่ง
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จ่ายจะไม่สามารถขึ้นเงินได้ แต่ก็มักบีบบังคับให้ลูกหนี้สั่งจ่ายเช็คให้แก่ตน 
เพ่ือที่ว่าเมื่อเช็คน้ันไม่สามารถขึ้นเงินได้ (เช็คเด้ง) จะได้น าเช็คนั้นไป
ด าเนินคดีอาญากับลูกหนี้ได้ ซึ่งจะท าให้ตนเองได้รับช าระหนี้โดยรวดเร็วกว่า
คดีแพ่ง เพราะลูกหนี้จ าต้องขวนขวายหาเงินมาช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ทุกวิถีทาง 
เพราะไม่อยากได้รับโทษจ าคุก ซึ่งปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ 
พ.ศ. 2558 ถือว่าการกระท าเช่นนี้เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ไม่อาจ
กระท าได้อีกต่อไป 
  2.12 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ 
 2.12.1 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา 14) ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
 2.12.2 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการทวงถามหนี้หรือสนับสนุน
การทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี ภริยา บุพการี 
หรือผู้สืบสันดานของตน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ านาจกระท าได้ตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจ
มหาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่หนี้ของตน ยกเว้น  
หนี้นั้นเป็นหนี้ของ สามี ภริยาบุพการี หรือผู้สืบสันดานของตนเนื่องจาก  
เป็นบุคคลใกล้ชิด หรือเป็นการติดตามทวงถามหนี้ตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย เนื่องจากมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ     
ใช้อ านาจหน้าที่ของตนข่มขู่ให้ลูกหนี้กลัว หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่   
ไปเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม 
 
 
 
 
 

ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้

มาตรา ๑๔
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 ลูกหนี้ทีไ่ด้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 ลูกหนี้ที่อยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายน้ี หมายความเฉพาะ
ลูกหนี้ของเจ้าหนี้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ไม่ใช่ลูกหนี้ทุกประเภทที่จะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายฉบับนี้ หากเจ้าหนี้ของลูกหนี้นั้นมิใช่เจ้าหนี้ประเภทใดประเภทหนึ่ง
ตามท่ีระบุไว้ใน มาตรา 3 ลูกหนี้ก็มิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ 
ถึงแม้เจ้าหนี้จะทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อลูกหนี้ประเภทนี้ก็    
ไม่มีความผิดตามกฎหมายนี้แต่อย่างใด เช่น นาย ก. ขับรถยนต์ชนนาย ข. 
โดยประมาท ท าให้นาย ก. ตกเป็นลูกหนี้ของนาย ข. ในมูลหนี้ละเมิด  
ในกรณีนี้  หากนาย ข. ทวงหนี้นาย ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมายฉบับนี้      
นาย ก. ก็ไม่มีความผิดแต่อย่างใด เพราะนาย ก. มิได้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้  
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในนิยามความหมาย “ผู้ทวงถามหนี้” 
 ทั้งนี้ ค าว่าลูกหนี้นั้นหมายความรวมถึง ผู้ค้ าประกันของลูกหนี้ด้วย 
ซึ่งลูกหนี้หรือผู้ค้ าประกันของลูกหนี้ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ 
หมายความถึง  ลูกหนี้ และผู้ค้ าประกันที่ เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น           
ไม่หมายความรวมถึงลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัท สมาคม มูลนิธิ วัด หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ตามกฎหมาย (มาตรา 3) 
ดังนั้น การทวงถามหนี้ต่อลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล แม้จะเป็นการกระท าที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายฉบับนี้ เจ้าหนี้ก็ไม่มีความผิด  
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 ลูกหนี้ทีไ่ด้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 ลูกหนี้ที่อยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ หมายความเฉพาะ
ลูกหนี้ของเจ้าหนี้ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ไม่ใช่ลูกหนี้ทุกประเภทที่จะได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายฉบับนี้ หากเจ้าหนี้ของลูกหนี้นั้นมิใช่เจ้าหนี้ประเภทใดประเภทหนึ่ง
ตามท่ีระบุไว้ใน มาตรา 3 ลูกหนี้ก็มิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ 
ถึงแม้เจ้าหนี้จะทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อลูกหนี้ประเภทนี้ก็    
ไม่มีความผิดตามกฎหมายนี้แต่อย่างใด เช่น นาย ก. ขับรถยนต์ชนนาย ข. 
โดยประมาท ท าให้นาย ก. ตกเป็นลูกหนี้ของนาย ข. ในมูลหนี้ละเมิด  
ในกรณีนี้  หากนาย ข. ทวงหนี้นาย ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมายฉบับนี้      
นาย ก. ก็ไม่มีความผิดแต่อย่างใด เพราะนาย ก. มิได้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้  
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในนิยามความหมาย “ผู้ทวงถามหนี้” 
 ทั้งนี้ ค าว่าลูกหนี้นั้นหมายความรวมถึง ผู้ค้ าประกันของลูกหนี้ด้วย 
ซึ่งลูกหนี้หรือผู้ค้ าประกันของลูกหนี้ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ 
หมายความถึง  ลูกหนี้ และผู้ค้ าประกันที่ เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น           
ไม่หมายความรวมถึงลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บริษัท สมาคม มูลนิธิ วัด หรือนิติบุคคลอ่ืนๆ ตามกฎหมาย (มาตรา 3) 
ดังนั้น การทวงถามหนี้ต่อลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล แม้จะเป็นการกระท าที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายฉบับนี้ เจ้าหนี้ก็ไม่มีความผิด  
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กล่าวโดยสรุป หลักในการทวงถามหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย    
ว่าด้วยการทวงถามหนี้ มีดังนี้ 

1. ทวงให้ถูกคน ม.8 
2. ทวงให้ถูกสถานที่ ม.9 (1) 
3. ทวงให้ถูกเวลา ม.9 (2) 
4. ไม่ทวงถี่เกินไป ม.9 (3) 
5. เป็นผู้รับมอบอ านาจต้องแสดงตัวและหลักฐาน ม.9 (4) 
6. ทวงให้ถูกวิธี ม.10, ม.11 
7. ทวงให้ชอบและเป็นธรรม ม.12, ม.13 
8. ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ม.14 
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การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่         
4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป โดยประกาศดังกล่าวได้ก าหนดให้           
ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหลายประการ 
 ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 หมายความถึง ผู้รับจ้างทวงถามหนี้ที่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้แล้ว ในการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับการทวงถามหนี้ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
โดยจัดให้มีป้ายชื่อติดไว้ที่หน้าสถานที่ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โดยเปิดเผย
และมองเห็นได้ง่าย 
 ป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ให้เขียนข้อความเป็น
อักษรไทย แต่จะมีอักษรต่างประเทศก ากับไว้ท้ายหรือใต้ชื่ออักษรไทยด้วย  
ก็ได้ โดยป้ายชื่อต้องมีค าว่า “ส านักงานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้” 
ประกอบกับชื่อที่ได้จดทะเบียน และจะต้อง 
 1. ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนาม
ของพระราชินีหรือองค์รัชทายาท 
 2.  ไม่ซ้ าหรือพ้องกับชื่ อส านักงานอ่ืนที่ ได้จดทะเบียนไว้ แล้ว       
เว้นแต่จะได้รับความยินยอม จากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้นั้น 
 3. ไม่มีค าหรือความหมายหยาบคาย 
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คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี้   I ๑๘  
 
การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่         
4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป โดยประกาศดังกล่าวได้ก าหนดให้           
ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหลายประการ 
 ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 หมายความถึง ผู้รับจ้างทวงถามหนี้ที่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้แล้ว ในการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับการทวงถามหนี้ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
โดยจัดให้มีป้ายชื่อติดไว้ที่หน้าสถานที่ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โดยเปิดเผย
และมองเห็นได้ง่าย 
 ป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ให้เขียนข้อความเป็น
อักษรไทย แต่จะมีอักษรต่างประเทศก ากับไว้ท้ายหรือใต้ชื่ออักษรไทยด้วย  
ก็ได้ โดยป้ายชื่อต้องมีค าว่า “ส านักงานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้” 
ประกอบกับชื่อที่ได้จดทะเบียน และจะต้อง 
 1. ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนาม
ของพระราชินีหรือองค์รัชทายาท 
 2.  ไม่ซ้ าหรือพ้องกับชื่ อส านักงานอ่ืนที่ ได้จดทะเบียนไว้ แล้ว       
เว้นแต่จะได้รับความยินยอม จากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้นั้น 
 3. ไม่มีค าหรือความหมายหยาบคาย 
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 ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 ๑. ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วย
การทวงถามหนี้อย่างเคร่งครัด และตั้งอยู่บนความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความ
รอบคอบระมัดระวังภายใต้หลักการจริยธรรมและการจัดการที่ดี  
 ๒. หนี้ที่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไปทวงถามนั้นจะต้องเป็นหนี้    
ที่ถึงก าหนดช าระแล้ว 
 3. แจ้งข้อมูลหรือเผยแพร่เอกสารใด ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับหน้าที่   
ของผู้ทวงถามหนี้ต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพ่ือการทวงถามหนี้ 
รวมทั้งแจ้งสิทธิในการร้องเรียน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการ   
ทวงถามหนี้ เบี้ยปรับกรณีผิดนัดช าระหนี้แก่ลูกหนี้ที่ตนรับจ้างทวงถามหนี้
อย่างเท่าเทียมกัน 
 4. ให้ค าแนะน าโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือปกปิดข้อมูลอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 
 5. จัดท าบัญชีรายชื่อพร้อมต าแหน่งของพนักงานของผู้ประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ให้เป็นปัจจุบันและจัดให้มีระบบงานที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีการ
แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในส านักงาน และส่งให้  
นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันจดทะเบียน กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ให้ส่งรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงให้นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ี  
มีการเปลี่ยนแปลง 
 6. จัดท าบัตรประจ าตัวพนักงานทวงถามหนี้โดยต้องระบุชื่อ ชื่อสกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน รูปถ่าย ลายมือชื่อ ส านักงานที่สังกัดและให้มี
ติดตัวอยู่ในขณะกระท าการทวงถามหนี้ เพ่ือใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ระบุไว้เพ่ือการทวงถามหนี้ หรือบุคคลตามมาตรา 8 
วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 
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 7. ในการก าหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหน้ี 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ก าหนดให้สอดคล้องและไม่เกินอัตราที่
คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ประกาศก าหนด และให้ปิดประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ส านักงานของผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 8. อบรมและก ากับดูแลให้พนักงานทวงถามหนี้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทวงถามหนี้และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว 
 ๙. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้
ประกาศก าหนด 
 การจัดระบบงานภายในส านักงานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 1. ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องเก็บรักษาความลับของลูกหนี้ 
และไม่แจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่บุคคลอ่ืน
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการทวงถามหนี้ 
 2. ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องเก็บส าเนาหลักฐานการรับเงิน
จากลูกหนี้หรือบุคคลอ่ืนซึ่ งลูกหนี้ ได้ ระบุ ไว้ เ พ่ือก ารทวงถามหนี้ ไว้        
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ 
 3. ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องจัดระบบช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนให้ลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ ได้ระบุไว้ เ พ่ือการทวงถามหนี้       
อย่างน้อยสองช่องทาง 
 ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ซึ่งคณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ประกาศก าหนดดังกล่าวข้างต้น      
จะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน    
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี้   I ๒๑  
 
 และในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้นั้นต้องไม่แจ้งหรือเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่บุคคลอ่ืน และห้ามผู้ประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของ        
ผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมายในหนังสือ หรือในสื่ออ่ืนใดที่ใช้ในการติดต่อ
สอบถาม ซึ่งท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพ่ือทวงถามหนี้ของลูกหนี้       
ในการติดต่อลูกหนี้เพ่ือการทวงถามหนี้ทางจดหมายบริเวณด้านนอกซอง
จดหมายต้องไม่ระบุข้อความหรือสัญลักษณ์อ่ืนใดที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็น   
การติดต่อเพ่ือการทวงถามหนี้และในการติดต่อกับนายจ้างของลูกหนี้        
ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ติดต่อเพ่ือยืนยันการจ้างงาน หรือที่อยู่ของ
ลูกหนี้เท่านั้น กล่าวคือสอบถามได้เฉพาะว่าลูกหนี้เป็นพนักงานอยู่หรือไม่ 
และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สินของลูกหนี้  ในกรณีที่ลูกหนี้         
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการติดต่อกับผู้บังคับบัญชาของลูกหนี้ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจทวงถามหนี้ติดต่อเพ่ือยืนยันการคงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและสถานที่
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน
ของลูกหนี้ 
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การจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 ความหมายของค าว่า “ธุรกิจทวงถามหนี้” 
 ธุรกิจทวงถามหนี้ คือ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในรูปแบบ
ของห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือรูปแบบอ่ืนใด รับจ้างทวงถามหนี้ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมเป็นปกติธุระ ซึ่งการทวงถามหนี้ดังกล่าวนั้นมิได้เป็นการติดตาม
ทวงถามหนี้ซึ่งตนเป็นเจ้าหนี้ หรือเป็นผู้ให้สินเชื่ออยู่เอง แต่เป็นการรับจ้าง
ทวงถามหนี้ให้กับผู้ อ่ืนเป็นปกติธุระ และในการทวงถามหนี้ดังกล่าวนั้น       
ไมร่วมถึงการทวงถามหนี้ของทนายความซึ่งกระท าการแทนลูกความของตน 

การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
การที่จะประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีได้นั้น ผู้ทวงถามหนี้จะต้อง  

จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียนตามกฎกระทรวง
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เสียก่อน จึงจะ
ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ได้ มิเช่นนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

การยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ให้ผู้ที่จะ
ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ยื่นค าขอตามแบบ ทน. 1 ท้ายกฎกระทรวง     
การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2559 

คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มิได้บัญญัติเงื่อนไข

เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ขอจดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจทวงถามหนี้ไว้ 
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 สถานที่ย่ืนค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 การยื่นค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ รวมถึงการ
ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน (ทน. 1/1) หรือค าขอรับใบแทน
หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ (ทน.1/2)     
ให้ยื่นค าขอ ดังต่อไปนี้ 
 (1) กรณีท่ีผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
       ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน ณ ส านักงานทะเบียนที่สถาน
ประกอบธุรกิจหรือส านักงานแห่งใหญ่ของผู้ยื่นค าขอตั้งอยู่ และให้ยื่นค าขอ  
ได้เพียงแห่งเดียวส าหรับผู้ประกอบการแต่ละราย โดย 
       ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอที่ส านักงานทะเบียน       
กองบัญชาการต ารวจนครบาล  
       ในจังหวัดอ่ืน ให้ยื่นค าขอที่ส านักงานทะเบียน ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด 
 (2) กรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เป็นทนายความหรือส านักงาน
ทนายความ  
        ให้ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการสภาทนายความซึ่งท าหน้าที่     
นายทะเบยีน ณ สภาทนายความ 
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คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี้   I ๒๔  

 
 เอกสารหลักฐานประกอบการขอจดทะเบียน 
 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
 (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
 (2) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาใบส าคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
 (3)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือส าเนาหนังสือรับรอง     
การประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว    
ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว 
 (4) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 (5) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้     
ในกรณีทีส่ถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น 
 (6) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร 
ของผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่ งถ่ายมาแล้วไม่เกิน       
หกเดือน จ านวนหนึ่งรูป 
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คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี้   I ๒๔  

 
 เอกสารหลักฐานประกอบการขอจดทะเบียน 
 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 
 (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว 
 (2) ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาใบส าคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หรือหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
 (3)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือส าเนาหนังสือรับรอง     
การประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว    
ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว 
 (4) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 (5) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้     
ในกรณีทีส่ถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น 
 (6) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร 
ของผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่ งถ่ายมาแล้วไม่เกิน       
หกเดือน จ านวนหนึ่งรูป 

 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี้   I ๒๕  
 
 กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล 
 (1) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการ
เกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
โดยท าขึ้นไว้ไม่เกินสามเดือน 
 (2)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือส าเนาหนังสือรับรอง     
การประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว   
ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
 (3) หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซึ่งต้องเป็นกรรมการหรือบุคคล
ซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือ
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล 
 (5) ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาใบส าคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หรือหลักฐาน การได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของผู้แทนนิติบุคคล 
 (6) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 (7) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้     
ในกรณีที่สถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น 
 (8) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร 
ของผู้แทนนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกินหกเดือน จ านวนหนึ่งรูป 
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คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี้   I ๒๖  
 
 กรณีเป็นทนายความหรือส านักงานทนายความ 
 (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาทนายความ หรือส าเนา
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 
 (2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนส านักงานทนายความ     
ท่ีจดทะเบียนกับสภาทนายความ หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน        
และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยท าขึ้นไว้ ไม่ เกินสามเดือน          
ในกรณีที่เป็นส านักงานทนายความ 
 (3) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 (4) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้     
ในกรณีที่สถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น 
 (5) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก สวมครุยเนติบัณฑิตยสภา 
ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ของผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวนหนึ่งรูป 
 (6) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการสภาทนายความ
ก าหนด 
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คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี้   I ๒๖  
 
 กรณีเป็นทนายความหรือส านักงานทนายความ 
 (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวสมาชิกสภาทนายความ หรือส าเนา
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 
 (2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนส านักงานทนายความ     
ที่จดทะเบียนกับสภาทนายความ หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน        
และผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยท าขึ้นไว้ ไม่ เกินสามเดือน          
ในกรณีที่เป็นส านักงานทนายความ 
 (3) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 (4) หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้     
ในกรณีที่สถานที่นั้นเป็นของผู้อื่น 
 (5) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก สวมครุยเนติบัณฑิตยสภา 
ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ของผู้ขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จ านวนหนึ่งรูป 
 (6) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการสภาทนายความ
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี้   I ๒๗  
 
 ขั้นตอนการรับจดทะเบียนและออกหนังสือส าคัญฯ  
 เม่ือนายทะเบียนได้รับค าขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ แล้วให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครบถ้วนของค าขอ หากค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน
ทราบภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันยื่นค าขอ พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาให้    
ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนแก้ไขหากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นค าขอ
จดทะเบียนไม่ด าเนินการแก้ไขให้นายทะเบียนคืนค าขอแก่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน 
 ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นว่าเอกสารและหลักฐานในการขอจดทะเบียน
ถูกต้องและครบถ้วนให้รับจดทะเบียนและออกหนังสือส าคัญแสดงการ     
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามแบบ ทน. ๒ ท้ายกฎกระทรวงฯ 
ให้แก่ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียม
เนื่องจากพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้  พ.ศ. 2558 มิได้ก าหนด
ค่าธรรมเนียมไว้ และหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้นั้นให้มีอายุตลอดระยะเวลาทีป่ระกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 การอุทธรณ์ค าสั่งนายทะเบียนและการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ ให้ผู้ที่ยื่นค าขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับจดทะเบียน
ดังกล่าว โดยให้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
 เมื่อได้รับเรื่องอุทธรณ์แล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับเรื่องอุทธรณ์ 
 ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ถือเป็นที่สุด 
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คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี้   I ๒๘  

 
 ใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ 
 ในกรณีที่หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ  
ทวงถามหนี้สูญหายหรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้ประกอบธุรกิจ      
ทวงถามหนี้ยื่นค าขอรับใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามแบบ  ทน . ๑/๒  ท้ายกฎกระทรวงฯ            
ต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหายหรือ        
ถูกท าลายดังกล่าว โดยให้นายทะเบียนออกใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการ
จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ไว้เป็นหลักฐาน 
 ใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ    
ทวงถามหนี้ตามวรรคหนึ่งให้ใช้แบบ ทน. ๒ ท้ายกฎกระทรวงฯ โดยมีค าว่า 
“ใบแทน” ก ากับไว้ที่ด้านบน 
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คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี้   I ๒๙  
 

การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนที่จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียน 
 1. การเปลี่ยนแปลงชื่อที่ ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้     
ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือผู้แทนนิติบุคคล ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามแบบ  ทน. ๑/๑ 
ท้ายกฎกระทรวงฯ พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการเปล่ียนแปลง
ต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 เม่ือนายทะเบียนได้รับค าขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพร้อมทั้ง
เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่ารายการที่แสดงในค าขอ
เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วน ให้ออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ฉบับใหม่ตามแบบ ทน. ๒ ท้ายกฎกระทรวงฯ ให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจทวงถามหนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 2. การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนของทนายความหรือ
ส านักงานทนายความเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 ให้ทนายความหรือส านักงานทนายความที่ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการ       
สภาทนายความก าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี้   I ๒๙  
 

การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนที่จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียน 
 1. การเปล่ียนแปลงชื่อที่ ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้     
ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือผู้แทนนิติบุคคล ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามแบบ  ทน. ๑/๑ 
ท้ายกฎกระทรวงฯ พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการเปล่ียนแปลง
ต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียนพร้อมทั้ง
เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่ารายการที่แสดงในค าขอ
เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วน ให้ออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ฉบับใหม่ตามแบบ ทน. ๒ ท้ายกฎกระทรวงฯ ให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจทวงถามหนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 2. การเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียนของทนายความหรือ
ส านักงานทนายความเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 ให้ทนายความหรือส านักงานทนายความที่ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ย่ืนค าขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการ       
สภาทนายความก าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี้   I ๓๐  
 
 การเลิกประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ทีป่ระสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันก่อนวันที่จะเลิกประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี และให้นายทะเบียน
จ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 การเพิกถอนการจดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจการทวงถามหนี้ 
 คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ประจ าจังหวัดและคณะกรรมการ
ก ากับการทวงถามหนี้ประจ ากรุงเทพมหานครมีอ านาจสั่งเพิกถอนการ         
จดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจการทวงถามหน้ีเมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจทวงถามหนี้ 
 (1)  เคยถูกลงโทษปรับทางปกครองและถูกลงโทษซ้ าอีกจากการ
กระท าความผิดอย่างเดียวกัน 
 (2) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่มีโทษทางอาญาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

การอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจ
การทวงถามหนี้ 

ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนการ     
จดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจการทวงถามหนี้ต่อคณะกรรมการก ากับการ
ทวงถามหนี้ได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ก ากับการทวงถามหนี้ให้เป็นที่สุด 

 

คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี้   I ๒๙  
 

การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนที่จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียน 
 1. การเปลี่ยนแปลงชื่อที่ ใช้ในการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้     
ที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือผู้แทนนิติบุคคล ให้ผู้ประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามแบบ  ทน. ๑/๑ 
ท้ายกฎกระทรวงฯ พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลง
ต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียนพร้อมทั้ง
เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่ารายการที่แสดงในค าขอ
เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานถูกต้อง
และครบถ้วน ให้ออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ฉบับใหม่ตามแบบ ทน. ๒ ท้ายกฎกระทรวงฯ ให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจทวงถามหนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 2. การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนของทนายความหรือ
ส านักงานทนายความเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 ให้ทนายความหรือส านักงานทนายความที่ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการ       
สภาทนายความก าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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คู่มือ ส าหรับผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี้   I ๓๐  
 
 การเลิกประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ทีป่ระสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายในเวลาไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันก่อนวันที่จะเลิกประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี และให้นายทะเบียน
จ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
 การเพิกถอนการจดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจการทวงถามหนี้ 
 คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ประจ าจังหวัดและคณะกรรมการ
ก ากับการทวงถามหนี้ประจ ากรุงเทพมหานครมีอ านาจสั่งเพิกถอนการ         
จดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจการทวงถามหน้ีเมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบ
ธุรกิจทวงถามหนี้ 
 (1)  เคยถูกลงโทษปรับทางปกครองและถูกลงโทษซ้ าอีกจากการ
กระท าความผิดอย่างเดียวกัน 
 (2) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่มีโทษทางอาญาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

การอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจ
การทวงถามหนี้ 

ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนการ     
จดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจการทวงถามหนี้ต่อคณะกรรมการก ากับการ
ทวงถามหนี้ได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ก ากับการทวงถามหนี้ให้เป็นที่สุด 
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