
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศคณะกรรมการกํากับการทวงถามหน้ี 
เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ!การประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๖ (๑) แห/ง
พระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับการทวงถามหน้ี ออกประกาศไว7 
ดังต/อไปน้ี 

 
ข7อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว/า “ประกาศคณะกรรมการกํากับการทวงถามหน้ี เร่ือง 

กําหนดหลักเกณฑ!การประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี” 
 
ข7อ ๒๑  ประกาศนี้ให7ใช7บังคับตั้งแต/วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป;นต7นไป 
 
ข7อ ๓  ในประกาศน้ี 
“ผู7ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี” หมายความถึง ผู7รับจ7างทวงถามหน้ีท่ีได7จดทะเบียน

การประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีแล7วตามกฎหมายว/าด7วยการทวงถามหน้ี 
 
ข7อ ๔  เม่ือได7จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีแล7ว ให7ผู7ประกอบธุรกิจทวง

ถามหน้ีจัดให7มีปAายช่ือติดไว7ที่หน7าสถานท่ีประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีโดยเปCดเผยและมองเห็นได7ง/าย 
ปAายช่ือท่ีใช7ในการประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีให7เขียนข7อความเป;นอักษรไทย แต/จะมี

อักษรต/างประเทศกํากับไว7ท7ายหรือใต7ช่ืออักษรไทยด7วยก็ได7 โดยปAายช่ือต7องมีคําว/า “สํานักงาน
ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี” ประกอบกับช่ือท่ีได7จดทะเบียน และจะต7อง 

(๑) ไม/พ7องหรือมุ/งหมายให7คล7ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี
หรือองค!รัชทายาท 

(๒) ไม/ซ้ําหรือพ7องกับช่ือสํานักงานอ่ืนท่ีได7จดทะเบียนไว7แล7ว เว7นแต/จะได7รับความ
ยินยอมจากผู7ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีน้ัน 

(๓) ไม/มีคําหรือความหมายหยาบคาย 
 
ข7อ ๕  ผู7ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี ต7องปฏิบัติตามหลักเกณฑ! ดังต/อไปน้ี 
(๑) ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีภายใต7ข7อกําหนดของกฎหมายว/าด7วยการทวงถามหน้ี

อย/างเคร/งครัดและต้ังอยู/บนความซื่อสัตย! สุจริต และมีความรอบคอบระมัดระวังภายใต7หลักการ
จริยธรรมและการจัดการท่ีดี 

(๒) หน้ีที่ผู7ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีไปทวงถามน้ันจะต7องเป;นหน้ีที่ถึงกําหนดชําระแล7ว 
(๓) แจ7งข7อมูลหรือเผยแพร/เอกสารใด ๆ ท่ีจําเป;นเก่ียวกับหน7าท่ีของผู7ทวงถามหน้ีต/อ

ลูกหน้ีหรือบุคคลซึ่งลูกหน้ีได7ระบุไว7เพ่ือการทวงถามหน้ี รวมท้ังแจ7งสิทธิในการร7องเรียน ค/าธรรมเนียม 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล/ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๙๙ ง/หน7า ๖/๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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หรือค/าใช7จ/ายใด ๆ ในการทวงถามหน้ี เบ้ียปรับกรณีผิดนัดชําระหน้ีแก/ลูกหน้ีท่ีตนรับจ7างทวงถามหน้ี
อย/างเท/าเทียมกัน 

(๔) ให7คําแนะนําโดยไม/บิดเบือนข7อเท็จจริง หรือปกปCดข7อมูลอันเป;นสาระสําคัญ
ซึ่งอาจก/อให7เกิดความเข7าใจผิดได7 

(๕) จัดทําบัญชีรายช่ือพร7อมตําแหน/งของพนักงานของผู7ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี
ให7เป;นปLจจุบัน และจัดให7มีระบบงานท่ีแสดงให7เห็นได7ว/ามีการแบ/งหน7าท่ีและความรับผิดชอบของแต/ละคน
ภายในสํานักงาน และส/งให7นายทะเบียนภายในสิบห7าวันนับแต/วันจดทะเบียน กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ให7ส/งรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงให7นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต/วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

(๖) จัดทําบัตรประจําตัวพนักงานทวงถามหน้ีโดยต7องระบุช่ือ ช่ือสกุล หมายเลข
ประจําตัวประชาชน รูปถ/าย ลายมือช่ือ สํานักงานท่ีสังกัดและให7มีติดตัวอยู/ในขณะกระทําการทวงถามหน้ี 
เพ่ือใช7แสดงต/อพนักงานเจ7าหน7าท่ี ลูกหน้ีหรือบุคคลซึ่งลูกหน้ีได7ระบุไว7เพ่ือการทวงถามหน้ี หรือบุคคล
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๒) แห/งพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๗) ในการกําหนดค/าธรรมเนียมหรือค/าใช7จ/ายใด ๆ ในการทวงถามหน้ี ให7ผู7ประกอบ
ธุรกิจทวงถามหน้ีกําหนดให7สอดคล7องและไม/เกินอัตราท่ีคณะกรรมการกํากับการทวงถามหน้ีประกาศ
กําหนด และให7ปCดประกาศไว7โดยเปCดเผย ณ สํานักงานของผู7ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี 

(๘) อบรมและกํากับดูแลให7พนักงานทวงถามหน้ีปฏิบัติตามกฎหมายว/าด7วยการทวง
ถามหน้ีและหลักเกณฑ!ที่ออกตามกฎหมายดังกล/าว 

(๙) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากับการทวงถามหน้ีประกาศกําหนด 
 
ข7อ ๖  ผู7ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีต7องเก็บรักษาความลับของลูกหน้ี และไม/แจ7ง

หรือเปCดเผยข7อมูลเก่ียวกับความเป;นหน้ีของลูกหน้ีให7แก/บุคคลอ่ืนท่ีไม/เก่ียวข7องกับการทวงถามหน้ี 
 
ข7อ ๗  ผู7ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีต7องเก็บสําเนาหลักฐานการรับเงินจากลูกหน้ี

หรือบุคคลซึ่งลูกหน้ีได7ระบุไว7เพ่ือการทวงถามหน้ีไว7 เพ่ือให7พนักงานเจ7าหน7าท่ีสามารถตรวจสอบได7 
 
ข7อ ๘  ผู7ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต7องจัดระบบช/องทางการรับเรื่องร7องเรียน

ให7ลูกหน้ีหรือบุคคลซึ่งลูกหน้ีได7ระบุไว7เพ่ือการทวงถามหน้ีอย/างน7อยสองช/องทาง 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก อนุพงษ!  เผ/าจินดา 

รัฐมนตรีว/าการกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกํากับการทวงถามหน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ชวัลพร/ปริยานุช/จัดทํา 
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑๖ มิถนุายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


