
ข้อปฏิบัติ
ของผู้ทวงถามหนี้
ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

กลุ่มงานก ากับการทวงถามหนี้ ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 02-356-9660     www.dopa.go.th

กลุ่มงานก ากับการทวงถามหนี้ กรมการปกครอง    ศูนย์ด ารงธรรมท่ัวประเทศ

ฝ่าฝืน : คณะกรรมการมีอ านาจสั่งระงับ
การกระท าที่ฝ่าฝืน หากไม่ปฏิบัติตาม

มีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 100,000 บาท

ช่วงเวลาในการติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์         

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น 

คือ  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 นาฬิกา      

วันหยุดราชการ    เวลา 08.00 – 18.00 นาฬิกา 

มาตรา 9 (2)

กรณีติดต่อโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย์ให้

ติดต่อตามสถานที่ ลูกหน้ีหรือบุคคลซึ่งลูกหน้ีได้ระบุไว้

เพื่อการทวงถามหน้ีได้แจ้งไว้ให้เป็นสถานที่ติดต่อ 

หากไม่ได้แจ้งหรือที่แจ้งไว้ไม่สามารถติดต่อได้ 

โดยผู้ทวงถามหน้ีได้พยายามติดต่อตามสมควรแล้ว 

ให้ติดต่อตามภูมิล าเนา ถิ่นที่อยู่  สถานที่ท างาน     

ของบุคคลดังกล่าว  มาตรา 9 (1) 

พระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

จ านวนครั้งที่ เหมาะสม ซ่ึงได้มีประกาศ

คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ก าหนดให้    

ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อทวงถามหนี้กับลูกหนี้

ได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1 วัน  

มาตรา 9 (3)

ในกรณีเป็นผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้ 

ผู้ทวงถามหนี้ต้องแจ้งชื่อตัวและชื่อสกุล หรือ      

ชื่อหน่วยงานของตนและของเจ้าหนี้ และจ านวนหนี้ และ

ถ้าผู้รับมอบอ านาจทวงถามหนี้ต่อหน้า ให้แสดง

หลักฐานการมอบอ านาจให้ทวงถามหนี้ด้วย 

มาตรา 9 (4)

กรณีที่ผู้ทวงถามหนี้ขอรับช าระหนี้ ผู้ทวงถามหนี้ต้องแสดงหลักฐานการรับมอบ

อ านาจให้รับช าระหนี้และต้องออกหลักฐานการช าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ด้วย มาตรา 10

ช่วงเวลาในการติดต่อ
สถานท่ีติดต่อลูกหนี้

จ านวนครั้งในการติดต่อ กรณทีีเ่ปน็ผู้รบัมอบอ านาจจากเจา้หนี้

กรณีที่ผู้ทวงถามหนี้ขอรับช าระหนี้



ข้อห้าม
ในการทวงถามหนี้
ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

กลุ่มงานก ากบัการทวงถามหนี้ ส านักการสอบสวนและนติิการ กรมการปกครอง
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม 02-356-9660    www.dopa.go.th
กลุ่มงานก ากับการทวงถามหนี ้กรมการปกครอง  ศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศ

การติดต่อกับบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกหนี้เพ่ือการ
ทวงถามหนี้ มาตรา 8

การทวงถามหนี้ในลักษณะที่เป็นเท็จ      
หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด

การทวงถามหนี้ในลักษณะทีไ่ม่เป็นธรรม

ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
หรือทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้
ซึ่งมิใช่ของตน มาตรา 14

ฝ่าฝืน : จ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

การท าใหเ้ขา้ใจว่าเป็นการกระท าของศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐ  มาตรา 11 (1)

การท าให้เชื่อว่าเป็นการกระท าโดยทนายความส านักงานทนายความ 
หรือส านักงานกฎหมาย มาตรา 12 (2)
การท าให้เชื่อว่าจะถูกด าเนินคดี หรือจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์หรือ
เงินเดือน มาตรา 12 (3)
การท าใหเ้ชื่อว่าผู้ทวงถามหนี้ด าเนินการใหแ้ก่บริษัทข้อมูลเครดิต หรือ
รับจ้างบริษัทข้อมูลเครดิต มาตรา 12 (4)

ฝ่าฝืน : จ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ฝ่าฝืน : จ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

การเสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกหนี้ อยู่ในฐานะ
ทีไ่ม่สามารถช าระหนี้ได้ มาตรา 13 (2)

ฝ่าฝืน : จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ฝ่าฝืน : จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ฝ่าฝืน : จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ฝ่าฝืน : จ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

พระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ 
กรณีลูกหนี้ผิดนัด 1 งวด เรียกได้ไม่เกิน 50 บาท /ผิดนัดเกิน 1 งวด 
ไม่เกิน 100 บาท และเจ้าหนี้ให้เช่าซื้อรถคิดเพิ่มได้อีกไม่เกิน 400 บาท 
ห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ กรณีมีหนี้ค้างช าระหรือค้างช าระสะสม
ไม่เกิน 1,000 บาท /ได้รับช าระหนี้ครบถ้วน/ มีการบอกเลิกสัญญาแล้ว
ตามกฎหมาย มาตรา 13 (1)

ฝ่าฝืน : ปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท

การดูหมิ่น/การเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้/
การติดต่อทางไปรษณีย์หรือเอกสารเปิดผนึก

หรือที่ให้ทราบว่าเป็นการทวงถามหนี้อย่างชัดเจน/
ใช้ข้อความ สัญลักษณ์หรือชื่อทางธุรกิจท าให้เข้าใจ
ว่าเป็นการติดต่อทวงถามหนี้ มาตรา 11 (2) (3) (4) (5)

ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง 
หรือการกระท าอื่นใดที่ท าให้เกิดความ

เสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน มาตรา 11 (1)



กลุ่มงานก ากบัการทวงถามหน้ี ส านกัการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ (ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) บุคคลซึ่งให้สินเชื่อ
เป็นทางการค้าปกติ หรือบุคคลซึ่งรับซื้อหรือรับโอนสนิเชื่อต่อไปทกุทอด
ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
เช่น ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้ให้บริการ เป็นต้น
ผู้จัดให้มีการเลน่การพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
เช่น บ่อนไก่ สนามมวย เป็นต้น
เจ้าหนี้อื่นซึ่งมีสิทธิรบัช าระหนี้ อันเกิดจาการกระท าที่เป็นทางการคา้ปกติ
หรือเป็นปกติธุระของเจา้หนี้ เช่น หอพัก โรงแรม เป็นต้น
*** เพื่อนยืมเพื่อน ไม่ใช่ผู้ทวงถามหนี้

ทั้งนี้ไม่ว่าหนี้ตาม - จะชอบด้วยกฎหมายหรือไมก่็ตาม

ผู้รับมอบอ านาจจากเจา้หนี้ดังกล่าว
ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการทวงถามหนี้
ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ผู้รับมอบอ านาจจากผูป้ระกอบธุรกิจทวงถามหนี้

ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และหมายความรวมถึง ผู้ค้้าประกัน ซึ่งเปน็บุคคลธรรมดาด้วย 



การทวงถามหนี้

ไม่เกนิ 1 ครั้ง ต่อ 1 วัน

ผู้ทวงถามหนี้ :
สถาบันการเงิน เจ้าหนี้เงนิกูน้อกระบบ ไฟแนนซ ์    
เจ้าหนี้การพนนั ผู้ประกอบธรุกิจทวงถามหนี ้ฯลฯ

ช่องทางในการติดต่อลกูหนี้

กลุ่มงานก ากับการทวงถามหนี้ ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 02-356-9660     www.dopa.go.th
กลุ่มงานก ากบัการทวงถามหนี ้กรมการปกครอง    ศูนยด์ ารงธรรมทั่วประเทศ

ผู้ทวงถามหนีต้้องเปน็ผูติ้ดต่อไปยงัลกูหนี้เท่านัน้

ลูกหนีร้ายเดียว มีหลายมลูหนี ้: ทวงได้มลูหนีล้ะ 1 ครั้งตอ่ 1 วัน

กรณีในสญัญามหีลายมลูหนี ้พิจารณาวา่แยกมลูหนีไ้ด้หรอืไม่

 มูลหนีแ้ยกได้ : ทวงไดม้ลูหนีล้ะ 1 ครั้งตอ่ 1 วัน

 มูลหนีแ้ยกไมไ่ด้ : ทวงได ้1 ครั้งตอ่ 1 วัน

ไม่รวมถงึการตดิตอ่

ทางไปรษณยี์

ต้องเลอืกทวง ลูกหนีห้รือบคุคลซึง่ลกูหนีร้ะบไุวเ้พือ่การทวงถามหนี้

ลูกหนีต้้อง “ได้ทราบ” การทวงถามหนี้
 โทรศัพท ์: ได้มีการพดูคุยในสาระส าคัญ และแสดงเจตนาในการทวงถามหนี้

 ช่องทางตดิตอ่ทางอเิลก็ทรอนกิส ์: เมื่อไดส้ง่ขอ้ความทวงถามหนีไ้ปยังลกูหนี ้

ห้ามไมใ่หผู้ท้วงถามหนีก้ระท าการทวงถามหนีอ้นัเปน็การฝา่ฝืนตอ่พระราชบญัญตักิารทวงถามหนี ้พ.ศ. 2558

* หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรบัทางปกครองไม่เกนิหนึง่แสนบาท

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น.  - 20.00 น.
วันหยุดราชการ เวลา 08.00 น.  - 18.00 น.



การร้องเรียน
เก่ียวกับการทวงถามหน้ี

ท่ีว่าการอ าเภอ

ท่ีท าการปกครองจังหวดั

ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

กองบัญชาการต ารวจนครบาล

สถานีต ารวจ

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 1359

จะต้องด ำเนนิกำรรอ้งเรยีนดว้ยตนเอง หรือมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นซึ่งบรรลนุติิภำวะรอ้งเรยีนแทนกไ็ด้

กลุ่มงานก ากับการทวงถามหนี้ ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 02-356-9660     www.dopa.go.th
กลุม่งานก ากบัการทวงถามหนี ้กรมการปกครอง    ศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศ

โดยย่ืนร้องเรียนได้ท่ี



กรณีลูกหนีม้ีหนี้ค้างช าระ 1 งวด

 ค่าธรรมเนียมฯ ไม่เกิน 50 บาท 
ต่อรอบการทวงถามหนี้ 

กรณีลูกหนีม้ีหนี้ค้างช าระมากกว่า 1 งวด 

 ค่าธรรมเนียมฯ ไม่เกิน 100 บาท 
ต่อรอบการทวงถามหนี้ 

 กรณีเช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลิสซิ่งในสินค้าประเภทรถ 
อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ในการลงพื้นที่เพิ่มได้อีก
ไม่เกิน 400 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ 

กรณีลูกหนีม้ีหนี้ค้างช าระหรือหนีท้ี่ถงึก าหนดช าระสะสมที่ไม่เกิน 1,000 บาท
กรณีผู้ทวงถามหนี้ได้รับช าระหน้ีครบตามจ านวน หรือมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว

ตามกฎหมาย

กลุ่มงานก ากบัการทวงถามหน้ี ส านกัการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

อัตราค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้

** หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัทางปกครองไม่เกิน 100,000 บาท **

ห้าม มิให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ ครอบคลุมสินเชื่อทุกประเภท 

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ  ในการทวงถามหนี้  คือ 

จ านวนเงินที่ได้ก าหนดไว้เป็นค่าทวงถามหนี้

ทวงถามหนี้กับลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ 

ต้องมีหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ ให้ลูกหนี้สามารถตรวจสอบได้

แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตามเอาทรัพย์กลับคืน


