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 14  กันยายน  2550 
เรียน   ผูจัดการ  
 ธนาคารพาณิชยทุกธนาคาร 
  บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอรทุกบริษัท 
  ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไมใชสถาบันการเงินทกุบริษัท 
  ผูประกอบธุรกจิสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับทีไ่มใชสถาบันการเงินทุกบริษัท 
 

  ที่ ธปท.ฝนส. (21) ว. 1796/ 2550  เร่ือง แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี ้ 
 

1. เหตุผลในการออกหนังสือเวียน 
 

 เนื่องจากปจจบุันปรากฏวามีประชาชนที่เปนหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อ
สวนบุคคลไดรับความเดือดรอนจากการตดิตามทวงถามหนี้ที่ไมเหมาะสมในหลายลักษณะ  
ทั้งในกรณีที่สถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน (ซ่ึงตอไปนี้จะเรยีกวา  
“ผูประกอบธุรกิจ”) เปนผูติดตามทวงถามหนี้เอง และกรณีที่มีการวาจางบุคคลอื่นเปนผูติดตาม 
ทวงถามหนีภ้ายนอกดําเนนิการ ดังนั้น เพือ่ใหการตดิตามทวงถามหนีข้องผูประกอบธุรกิจทั้งที่ 
เปนสถาบันการเงินและที่ไมใชสถาบันการเงิน  ไมวาจะเปนหนี้ประเภทใดนอกเหนอืจากที่กลาว
มาแลวหรือไม มีมาตรฐานเดยีวกัน และไมสรางความเดือดรอนใหกับประชาชน  ธนาคารแหง
ประเทศไทย (ธปท.) จึงไดออกแนวปฏิบัตฉิบับนี้ 

 

2. ขอบเขตการบังคับใช 
 

  แนวปฏิบัตนิี้ใหใชบังคับกับธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดติฟองซิเอร  
ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไมใชสถาบันการเงิน และผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใต 
การกํากับที่ไมใชสถาบันการเงิน ทุกแหง 

 

3. เนื้อหา  
 

   ในการดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ ใหผูประกอบธุรกจิดําเนนิการตามแนวปฏิบัต ิ
ที่แนบมาพรอมนี้ โดยสาระสําคัญคือ 
    3.1 ผูประกอบธุรกิจและผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ควรใหขอมูลกับลูกหนี้หาก 
มีการมอบหมายใหผูใหบริการเรียกเก็บหนีเ้ปนผูดําเนนิการแทน การตดิตอกับลูกหนีต้องทําภายใน  
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ชวงเวลาทีก่ําหนด มกีารแสดงตนตอลูกหนี้ในการเรียกเก็บหนี ้และการเก็บรักษาความลับของลูกหนี้ 
ตลอดจนมีการกําหนดวิธีการและภาษาที่ใชในการเรยีกเก็บหนี้ที่เหมาะสม 
   3.2 ในการใชบริการผูใหบริการเรียกเก็บหนี้รายอ่ืน ผูประกอบธุรกิจจะตอง
รับผิดชอบตอลูกหนี้และบุคคลภายนอกเสมือนผูประกอบธุรกิจเปนผูดาํเนินการเอง  รวมทั้งควร 
มีหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการเรียกเก็บหนี ้
   3.3 ผูประกอบธุรกิจตองจัดใหมีนโยบาย ขัน้ตอนในการรับและจัดการ 
เร่ืองรองเรียนที่เกี่ยวของกับการติดตามทวงถามหนี้ของลูกหนี้ที่เหมาะสม  
 

4. วันเริ่มตนถอืปฏิบัต ิ
  ใหถือปฏิบัติตั้งแตวนัที่ในหนังสือฉบับนี้เปนตนไป ทั้งนี้ ธปท. จะมีการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ตอไป โดยเฉพาะในสวนของการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ฉบับนี้ของสถาบันการเงิน ผูประกอบธุรกจิที่ไมใชสถาบันการเงิน และผูใหบริการเรียกเก็บหนี ้
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (นางธาริษา วฒันเกส) 
    ผูวาการ 
 

ส่ิงที่สงมาดวย : แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี ้
ฝายนโยบายความเสี่ยง 
โทรศัพท 0-2283-5304, 0-2283-5886 
 
หมายเหต ุ       [  ]   ธนาคารแหงประเทศไทยจะจัดใหมกีารประชุมชี้แจงในวันที่.........ณ 

        [X]  ไมมีการจัดประชุมชีแ้จง 



            ฝนสว90–คบ200   -255009     ด 

 

แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ 

14  กันยายน  2550 

จัดทําโดย 
สํานักนโยบายความเสี่ยง 
ฝายนโยบายความเสี่ยง 

สายนโยบายสถาบันการเงิน 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

             โทรศัพท 0-2283-5304  , 0-2283-5886 
โทรสาร 0-2283-5983 

e-mail:  suwannja@bot.or.th , chuleekt@bot.or.th 
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แนวปฏิบตัิในการติดตามทวงถามหนี ้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัต ิ
เนื่องจากปจจบุันปรากฏวามีประชาชนที่เปนหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล 

ไดรับความเดอืดรอนจากการติดตามทวงถามหนี้ที่ไมเหมาะสมในหลายลักษณะ ทั้งในกรณีที่สถาบนั
การเงินและผูประกอบธุรกจิที่ไมใชสถาบันการเงินเปนผูติดตามทวงถามหนี้เอง และในกรณีที่มกีาร
วาจางบุคคลอื่นเปนผูติดตามทวงถามหนีภ้ายนอกดําเนนิการ ดังนั้น เพือ่ใหการตดิตามทวงถามหนี ้
ของผูประกอบธุรกิจทั้งที่เปนสถาบันการเงินและที่ไมใชสถาบันการเงินไมวาจะเปนหนี้ประเภทใด
นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวหรือไม มีมาตรฐานเดียวกันและไมสรางความเดือดรอนใหกับประชาชน  
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จึงไดออกแนวปฏิบัติฉบับนี้ 

2. สถาบันการเงินท่ีตองปฏบิัต ิ
 แนวปฏิบัตนิี้ใหใชบังคับกับธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดติฟองซิเอร ผูประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตที่ไมใชสถาบันการเงิน และผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับที่ไมใช
สถาบันการเงิน ทุกแหง 

3. เนื้อหา 
 ในการดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ ทั้งในกรณีที่สถาบนัการเงินและผูประกอบธุรกิจ 
บัตรเครดิตที่ไมใชสถาบันการเงิน และผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบคุคลภายใตการกํากับที่ไมใช
สถาบันการเงิน (ซ่ึงตอไปนีจ้ะเรียกวา “ผูประกอบธุรกจิ”) เปนผูดําเนนิการเองรวมถึงการวาจางให 
บุคคลอื่นเปนผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 3.1 แนวปฏิบตัิท่ัวไปในการติดตามทวงถามหนี้กับลูกหนี้ 
   3.1.1  เวลาและความถี่ในการติดตอเพื่อการติดตามทวงถามหนี ้
   ในการติดตอลูกหนี้เพื่อติดตามทวงถามหนี้  ใหดําเนินการภายในเวลา 8.00–20.00 น.  
ในวนัจันทรถึงวันศุกร ยกเวนวันหยดุราชการ ใหดําเนินการภายในเวลา 8.00-18.00 น. ภายใตความถี่ 
ที่เหมาะสม 

   3.1.2  การแสดงตัวเพื่อวัตถุประสงคในการติดตามทวงถามหนี้ 
   ใหผูประกอบธุรกิจและผูใหบริการเรียกเกบ็หนี้แสดงตวัตอลูกหนี้โดยแจงชื่อและ
วัตถุประสงคในการติดตอใหลูกหนีไ้ดรับทราบอยางถูกตองเหมาะสม และในกรณีทีเ่ปนการติดตอ 
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โดยตรงของผูใหบริการ (face to face) ใหผูเรียกเก็บหนีแ้สดงเอกสารซึ่งแสดงใหเห็นวาตนไดรับ 
อนุญาตจากผูประกอบธุรกจิใหทําการติดตามทวงถามหนี้แทนดวย 

   3.1.3  วิธีการเรียกเก็บหนี้ 
   ก. ไมใหเรียกเก็บหนีจ้ากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ เชน ญาติพี่นอง หรือ 
เพื่อนรวมงาน เวนแตไดรับการยินยอมจากลูกหนี้หรือเปนสิทธิตามกฎหมาย 
   ข. ไมใชความรุนแรงเพื่อทํารายรางกาย ช่ือเสียง หรือทรัพยสินของลูกหนี้โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหลูกหนี้ชําระหนี ้ 
   ค. ไมปลอมแปลง บิดเบือนขอมูล เอกสารหรือแสดงทาทางอันทําใหลูกหนี้สําคัญผิด 
เชน 
        - ไมปลอมแปลง บิดเบือนวาเปนบุคคลอื่น หรือใชช่ืออ่ืนนอกเหนือจากชื่อจริง 
รวมถึงไมปลอมแปลงบิดเบือนขอมูลในการแสดงตัวหรืออํานาจหนาทีข่องผูใหบริการเรียกเก็บหนี ้   
ไมใชสัญลักษณหรือแสดงทาทางเพื่อทําใหลูกหนี้สําคัญผิดวามาจากหนวยงานของรัฐ หรือบริษัท 
ขอมูลเครดิต  
        - ไมปลอมแปลง บิดเบือนเพื่อใหลูกหนี้สําคัญผิดวาเอกสารเรียกเกบ็หนี้ หรือ
เอกสารที่ใชในการติดตอกบัลูกหนี้นัน้ ออกหรือไดรับอนุญาตหรือการรับรองจากหนวยงานของรัฐ  
หรือบริษัทขอมูลเครดิต  หรือทําใหลูกหนี้เขาใจผิดในสาระสําคัญทางกฎหมายของเอกสารดังกลาว 
        - ไมปลอมแปลง บิดเบือน หรือแจงขอมูลอันเปนเท็จเกี่ยวกับยอดหนี้เกินกวาที่มีอยู
ตามกฎหมาย เชน ประเภท จาํนวน สถานะปจจุบัน หรือคาธรรมเนียมจากการเรียกเก็บหนี้ เปนตน  
หรือแสดงทาทางอื่นใดอันเปนเท็จเพื่อใหลูกหนี้สําคัญผิดและชําระหนี้ 
   ง. ไมขมขู คุกคามที่มีลักษณะผิดกฎหมาย เชน 
        - ขมขูวาจะใชความรุนแรง ทํารายรางกาย ทรัพยสิน หรือช่ือเสียงของลกูหนี ้
หรือของบุคคลอื่น หรือขมขูวาจะฟองรองดวยความอันเปนเท็จวาลูกหนี้กระทําผิดกฎหมายหากไมมี 
การชําระหนี ้
        - ขมขูวาจะเพิ่มคาธรรมเนียมทนายความ คาสืบสวน คาบริการในการติดตาม 
ทวงถามหนี้ คาบริการทางการเงิน หรือคาธรรมเนียมอื่นใดซึ่งไมสามารถเรียกเก็บไดจริงตามกฎหมาย 
        - ขมขูวาจะกระทําการใด ๆ ซ่ึงผูประกอบธุรกิจและผูใหบริการเรียกเก็บหนีไ้มมี
เจตนาที่จะกระทําหรือไมสามารถกระทําไดจริงตามกฎหมาย 
        - ขมขูวาจะปลอมแปลงหรือเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับยอดหนี้ของลูกหนี้อันเปนเทจ็
หรือขอมูลอ่ืนเพื่อทําลายชื่อเสียงของลูกหนี้ 
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   จ. ไมรบกวน หรือรังควานลกูหนี้โดยไมมีเหตุอันสมควร เชน 
        - การติดตอดวยโทรศัพทหลายครั้งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือทําใหโทรศัพท
ดังอยางตอเนือ่งเพื่อทําใหลูกหนีห้รือบุคคลอื่นเกิดความรําคาญ 
        -  การติดตอดวยโทรศัพทกับลูกหนีห้รือบุคคลอื่นโดยไมเปดเผยชื่อ 
   ฉ. ไมใชภาษาหยาบคาย ขมขู ดูหมิ่นหรือสอใหเหน็ถึงผลกระทบที่มีลักษณะเปน 
การขมขูลูกหนี้หรือผูที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ หรือทําใหลูกหนี้สําคัญผิดวาลูกหนี้ไดกระทําสิ่งที่ผิดกฎหมาย
หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม 

   3.1.4 การเก็บรักษาความลับของลกูหนี้ 
   ใหผูประกอบธุรกิจและผูใหบริการเรียกเกบ็หนี้ใชความระมัดระวังเยีย่งผูประกอบ
วิชาชีพในการเก็บรักษาความลับของลูกหนี้ และไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้ของลูกหนี้ระหวางการ
ติดตอกับบุคคลอื่น เวนแตไดรับการยินยอมจากลูกหนี้ เชน 
   ก. ไมเปดเผยขอความ หรือสัญลักษณที่แสดงใหทราบวาลูกหนี้มีหนี้สิน ซ่ึงมีเจตนา 
ใหเขาถึงไดเปนการทั่วไปและทําใหลูกหนี้เกิดความอับอาย เชน การใชไปรษณยีบัตรหรือโทรสาร 
        ทั้งนี้  ในการติดตอดวยจดหมาย บริเวณดานนอกซองจดหมายไมควรระบุขอความ
หรือสัญลักษณอ่ืนใดอันแสดงใหทราบวาลูกหนี้มีหนี้สิน นอกเหนือจากที่อยูและชื่อของผูเรียกเก็บหนี้  
   ข. ในการติดตอกับนายจางของลูกหนี้ ใหตดิตอภายในความถี่ที่เหมาะสมเพื่อยืนยัน 
การจางงานหรือที่อยูของลูกหนี้เทานัน้ และตองไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบัหนี้สินของลูกหนี ้กลาวคือ 
สอบถามไดเฉพาะวาลูกหนีเ้ปนพนักงานอยูหรือไมเทานัน้ 
   ค. ในการติดตอกับบุคคลในครอบครัวของลูกหนี้ ใหติดตอภายในความถี่และสถานที่ 
ที่เหมาะสม และตองไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้สินของลูกหนี้เวนแตไดรับอนุญาตจากลูกหนีห้รือ
สามารถกระทําไดตามกฎหมาย 
   ง. ไมควรติดตอบุคคลอื่นเพื่อติดตามทวงถามหนี้นอกเหนือจากบุคคลที่กลาวไวตาม 
ขอ 3.1.4 ข และ ค เวนแตเปนการติดตอเพือ่สอบถามที่อยูของลูกหนีห้รือไดรับคํายินยอมจากลูกหนี้ 

   3.1.5 การรับเงินจากลูกหนี้ 
 ใหผูประกอบธุรกิจและผูใหบริการเรียกเกบ็หนี้มีระบบและหลักฐานการรับเงินจาก
ลูกหนี้ที่เหมาะสมและมีผลในทางกฎหมาย 
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 3.2 การวาจางผูใหบริการเรียกเก็บหนี้เรียกเก็บหนี้แทน 
   3.2.1 การวาจางผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ 
   ก. ในการใชบริการผูใหบริการเรียกเก็บหนี ้ผูประกอบธุรกิจจะตองรับผิดชอบตอ
ลูกหนี้และบุคคลภายนอกเสมือนผูประกอบธุรกิจเปนผูดาํเนินการเอง และตองจัดใหมกีารทําสัญญา
วาจางเปนลายลักษณอักษร  รวมทั้งดูแลการปฏิบัติงานของผูใหบริการเรียกเก็บหนีใ้หมีมาตรฐาน
เชนเดยีวกับทีผู่ประกอบธรุกิจดําเนินการเอง 
   ข. ผูประกอบธุรกิจควรตองแจงใหลูกหนีท้ราบตั้งแตในเวลาที่ขอกูเงินวาจะใชบริการ
บุคคลอื่นในการติดตามทวงถามหนี้รวมถึงระบุคาใชจายที่คาดวาอาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนนิการ
ดังกลาว 

   3.2.2 ในการคดัเลือกผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ 
   ในการพจิารณาคัดเลือกผูใหบริการเรียกเกบ็หนี้  ใหผูประกอบธุรกิจพจิารณาเลือก 
ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ที่มีลักษณะการจัดตั้งแบบบริษัทหรือหางหุนสวน และพิจารณาถึงประวัติของ
บริษัทหรือหางหุนสวน รวมถึงผูถือหุนหรือหุนสวน และผูจัดการ สถานะทางการเงนิ ระบบการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของพนกังาน ระบบการเก็บรักษาความลับของลูกหนี้ และการเยีย่มชมที่ทําการ 
ของผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ เปนตน รวมทัง้จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของผูใหบริการวา 
ผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ไดมกีารดําเนนิการตามแนวปฏิบัติในการตดิตามทวงถามหนีท้ี่ ธปท. กําหนด 
เพื่อใชเปนปจจัยในการพิจารณาตอสัญญาการวาจางบริการของผูใหบริการเรียกเก็บหนี้ 
   ทั้งนี้  ใหผูประกอบธุรกิจจดัใหมีการตดิตามดูแลผลการดําเนินงานของผูใหบริการ 
เรียกเก็บหนี้อยางใกลชิดและสม่ําเสมอ 

   3.2.3 การใหขอมูลกับลูกหนี้ 
  ในขั้นตอนตดิตามทวงถามหนี้ ใหผูประกอบธุรกิจหรือผูใหบริการเรียกเก็บหนีแ้จงให
ลูกหนี้ทราบลวงหนาถึงการมอบหมายใหผูใหบริการเรียกเก็บหนี้เปนผูดําเนินการแทนและตองจดัสง
เอกสารยืนยนัยอดหนี้ใหกับลูกหนี้ ที่มีรายละเอียดอยางนอยดังนี ้
   (1) จํานวนเงินและระยะเวลาคางชําระ 
   (2) หมายเลขโทรศัพทเพื่อใชในการติดตอทีเ่กี่ยวของกับการชําระหนี ้
   (3) คาใชจายในการเรียกเก็บหนี้ (ถามี) 
   (4) สิทธิ วิธี และสถานที่ในการรองเรียนของลูกหนี ้
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   (5) สิทธิของลูกหนีใ้นการเลอืกชําระหนี้กบัผูประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งกไ็ด  
ในกรณีที่ผูใหบริการเรียกเกบ็หนี้ไดรับจางจากผูประกอบธุรกิจหลายรายใหเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี ้
รายเดียวกนั (ถามี)  

 3.3 การจัดระบบในการรับตดิตอและรับขอรองเรียนจากลูกหนี้ 
   3.3.1 ใหผูประกอบธุรกิจมนีโยบาย ขั้นตอนในการรับและจัดการเรื่องรองเรียนที่เกีย่วของ 
กับการติดตามทวงถามหนี้ของลูกหนี้ที่เหมาะสม ตลอดจนจัดใหมกีารนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง
ไดรับทราบเปนระยะ 
   3.3.2 ใหผูประกอบธุรกิจจดัระบบในการที่ลูกหนี้จะสามารถติดตอและรองเรียนไดอยางเปน
กิจจะลักษณะ เพื่อรองรับประเด็นปญหาทีอ่าจเกิดขึน้ได 
 




