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อยางยั่งยืน โดยครอบคลุมถึง (1) การพัฒนาและการเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อ (2) การบริหารความเสี่ยงดาน
สินเชื่อ (3) การติดตามทวงถามหนี้และการเรียกเก็บคาทวงถามหนี้ (4) การใหความชวยเหลือลูกหนี้ท่ีมี
ปญหาการจายชําระหนี้คืน การปรับปรุงโครงสรางหนี้ (debt restructuring) และการไกลเกลี่ยปญหา
หนี้สิน (debt mediation) (5) กระบวนการดําเนินคดี และ (6) การขายและโอนหนี้ไปยังเจาหนี้รายอ่ืน 
และไดยกตัวอยางแนวทางท่ีมุงหวังเพ่ือเปนขอมูลใหผูใหบริการประกอบการดําเนินการ โดยสามารถปรับ
ใชใหเหมาะสม เพ่ือใหผูใหบริการและประชาชนทราบถึงสิทธิและบทบาทหนาท่ีของตนในแตละข้ันตอน 
รวมท้ังหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของสามารถใชเปนแนวทางอางอิงในการดําเนินการได โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาและการเสนอผลิตภัณฑสินเช่ือ  

1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑสินเช่ือและการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหสอดคลองกับ 
ความเส่ียง ผูใหบริการตองกําหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อใหสอดคลองกับความเสี่ยงของลูกหนี้หรือกลุม
ลูกหนี้และลักษณะสินเชื่อนั้น รวมท้ังกําหนดโครงสรางแรงจูงใจท่ีจะเอ้ือใหลูกหนี้มีวินัย และผอนชําระหนี้
อยางตอเนื่อง  

ตัวอยาง  

• กรณีสินเชื่อที่มีการหักชําระหนี้จากเงินเดือน และมีการจัดเก็บและนําสงเงนิเพื่อชําระหนี้ใหผูใหบริการ 
(collection) หรือสินเชื่อที่ใชเงนิฝากของตนเองคํ้าประกัน ซึ่งมคีวามเสี่ยงต่ํา อัตราดอกเบี้ยควรอยูใน
ระดับต่าํกวาอัตราดอกเบี้ยปกตใิหสอดคลองกับความเสี่ยง  

• กรณีสินเชื่อที่อยูอาศัยที่ลูกหนี้มกีารทําประกันคุมครองวงเงินสนิเชื่อ (Mortgage Reducing Term 
Assurance : MRTA) ผูใหบริการควรพิจารณาเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวา
อัตราดอกเบี้ยปกติ  

• กรณีที่ผูใหบริการมีผลิตภัณฑทีกํ่าหนดอัตราดอกเบี้ยที่เพดาน เนื่องจากลูกหนี้มีความเสีย่งสูงมาก  
โดยภายหลังพบวา ลูกหนี้บางกลุมมีความเสี่ยงต่าํลงจากเดิมที่ประเมินไว เชน มปีระวัติการผอนชําระ
หนี้ดีอยางตอเนื่อง เปนตน อาจพิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยใหสอดคลองกับความเสี่ยงของลกูหนี้
ไดตามความเหมาะสม  

• การซื้อประกันชีวิตเพื่อคุมครองความเสี่ยงเพิ่มเติมตองเปนขอตกลงที่ผูใหบริการและลูกหนี้เห็นชอบ
รวมกัน ในกรณีที่ไดตกลงกันวาลูกหนี้จะซื้อประกันเพิ่มเติมจนครอบคลุมวงเงินกู หรือครอบคลุม
ระยะเวลาสวนใหญของสัญญา อัตราดอกเบี้ยที่ผูใหบริการจะคิดกับลูกหนี้ควรต่ํากวาอัตราทีกํ่าหนด
ไวตามปกติ  

1.2 การกําหนดรูปแบบผลิตภัณฑสินเช่ือท่ีเหมาะสม ผูใหบริการตองออกแบบและ
นําเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อท่ีเหมาะสมกับความตองการและความสามารถในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้แตละ
กลุม รวมท้ังกําหนดเง่ือนไขและรูปแบบการผอนชําระหนี้ท่ีสอดคลองกับรายได และจะตองมีระยะเวลา
ผอนชําระหนี้ท่ียาวเพียงพอและอยูในวิสัยท่ีปฏิบัติได นอกจากนี้ ผูใหบริการตองคํานึงถึงความสามารถใน
การดํารงชีพของลูกหนี้ในระหวางระยะเวลาชําระหนี้ตามสัญญา โดยลูกหนี้จะตองมีเงินท่ีเหลือหลังจากหัก
ชําระหนี้ (residual income) เพียงพอตอการดํารงชีพ  
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ตัวอยาง 

• ผูใหบริการควรหลีกเลี่ยงการกําหนดรูปแบบการผอนชาํระหนี้คืนเปนกอนใหญคร้ังเดียว ในลักษณะ 
balloon payment ที่จะทําใหลูกหนี้ไมสามารถจายชําระได และไมมีทางเลือกการผอนชําระอ่ืนให
ลูกหนี้ เวนแตกรณีรูปแบบการผอนชําระหนี้ดังกลาวเหมาะสมกับลักษณะของสนิเชื่อบางประเภท 
เชน สินเชื่อสําหรับธุรกิจใหมที่ยังไมมีกระแสเงินสดเขาในระยะเร่ิมตน แตในอนาคตจะมีแหลงเงนิทุน
เพื่อมาชําระหนี้ เปนตน 

• ผูใหบริการควรหลีกเลี่ยงการกําหนดรูปแบบผลิตภัณฑสินเชื่อที่จายชาํระหนี้เฉพาะสวนดอกเบี้ยเพียง
อยางเดียวโดยตัดชําระไมถึงเงินตน เวนแตกรณีรูปแบบการผอนชําระหนี้ดังกลาวเหมาะสมกับลกัษณะ
ของสินเชื่อบางประเภท หรือบางสถานการณที่เปนประโยชนแกลูกหนี้ เชน สนิเชื่อเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนเสริมสภาพคลองธุรกิจ สินเชื่อเพื่อสินคาคงคลัง หรือกรณีที่เปนไปตามนโยบายภาครัฐ 

• ผูใหบริการควรกําหนดเงื่อนไขและรูปแบบการผอนชําระหนี้ทีส่อดคลองกับฐานะการเงิน ผลการดําเนิน 
งาน และกระแสเงนิสดรับของลกูหนี้ นอกจากนี้ ผูใหบริการควรใหขอมูลและเงื่อนไขการชาํระหนี้แก
ลูกหนี้อยางชัดเจน โดยเฉพาะกรณีสินเชื่อที่มีการเรียกชําระหนีเ้พิ่มเติมในงวดสุดทายของสัญญา เชน 
สินเชื่อเงินกูอเนกประสงคบางประเภทที่กําหนดใหลูกหนี้ชําระคางวดเทากันทุกเดือนตลอดอายสุัญญา 
และเรียกเก็บสวนเกินจากคางวดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ลอยตัวระหวางอายุสัญญา
ทั้งหมดในคร้ังเดียว เปนตน 

1.3 ลําดับการตัดชําระหนี้ ผูใหบริการควรชี้แจงขอมูลเรื่องลําดับการตัดชําระหนี้ให
ลกูหนี้ทราบอยางชัดเจน เพ่ือใหลูกหนี้ใชประกอบการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑสินเชื่อ ตระหนักถึงภาระหนี้
ท่ีจะเกิดข้ึน และสามารถวางแผนการผอนชําระหนี้ไดอยางเหมาะสม 

1.4 การเสนอผลิตภัณฑสินเช่ือ ผูใหบริการตองนําเสนอใหลูกหนี้ไดรับขอมูลประกอบ 
การตัดสินใจอยางครบถวน ท้ังเง่ือนไข สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของลูกหนี้และผูใหบริการ รวมถึง
ขอมูลภาระหนี้ท่ีจะเกิดข้ึน แผนการชําระหนี้ ผลของการชําระหนีก้อนกําหนดท้ังจํานวน และผลของการผิด
นัดชําระหนี้ โดยขอมูลตองมีความถูกตอง ชัดเจน ไมเกินจริง ไมบิดเบือน เนนใหความสาํคัญกับเง่ือนไข
และขอควรระวัง และเพียงพอตอการตัดสินใจดวยความเขาใจท่ีถูกตอง  

2. การบริหารความเส่ียงดานสินเช่ือ ผูใหบริการตองพิจารณาการบริหารความเสี่ยง 
ดานสินเชื่อโดยไมสรางภาระตอลูกหนี้จนเกินสมควร กลาวคือจะตองไมเรียกใหมีหลักประกัน หรือการคํ้า
ประกัน หรือการทําประกันเพ่ิมเติมมากเกินสมควร  

2.1 หลักประกัน  

(1) ในบริบทท่ีความเสี่ยงในระบบการเงินอยูในระดับสูง หลักประกันมีความสําคัญ
มากตอการพิจารณาใหสินเชื่อแกลูกหนี้ ดังนั้น ในการพิจารณาใหสินเชื่อใหม ผูใหบริการจําเปนตองประเมิน
ราคาหลักประกันดวยความโปรงใส มีเหตุมีผล ตรงไปตรงมา และสอดคลองกับราคาตลาดท่ีสะทอนมูลคา 
ท่ีแทจริงมากท่ีสุด รวมท้ังทบทวนราคาหลักประกัน และปฏิบัติใหสอดคลองตามหลักเกณฑท่ี ธปท. หรือ
หนวยงานกํากับดูแลท่ีเก่ียวของกําหนด นอกจากนี้ ผูใหบริการตองจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารสาํคัญ 
ท่ีเก่ียวของกับหลักประกันดวยความระมัดระวัง ท้ังนี้ ผูใหบริการอาจเรียกเก็บคาบริการตามท่ีไดจายจริงและ
พอสมควรแกเหตุโดยคํานึงถึงภาระคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนกับลูกหนี ้ 
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(2) เม่ือลูกหนี้จายชําระหนี้ไปแลวบางสวนและตองการขอสินเชื่อเพ่ิม แตผูใหบริการ
ไมประสงคจะใหสินเชื่อเพ่ิมเติม ลูกหนี้สามารถนําหลักประกันท่ีจดจํานองไวไปจดจํานองเปนหลักประกัน
ลําดับท่ีสองตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือขอสินเชื่อกับผูใหบริการรายอ่ืนได  

(3) เม่ือลูกหนี้ไดชําระหนี้ใหแกผูใหบริการตามท่ีไดตกลงกันแลว ผูใหบริการตองคืน
หลักประกันใหแกลูกหนี้โดยเร็ว ตามมาตรฐานการใหบริการทางการเงินดานระยะเวลา (Service Level 
Agreement: SLA) ท่ีกําหนดไว โดยมาตรฐานท่ีกําหนดดังกลาวตองเหมาะสมกับสถานการณ และควบคุม 
ดูแลใหปฏิบัติตามไดจริง อยางไรก็ดี กรณีท่ีผูใหบริการไมสามารถคืนหลักประกันดังกลาวใหแกลูกหนี้ได
ตามตกลง ผูใหบริการตองกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาดวยความเหมาะสมและเปนมาตรฐาน ตาม
หลักเกณฑการบริหารจัดการดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม 

2.2 ผูค้ําประกัน ผูใหบริการควรแจงผูคํ้าประกันถึงสิทธิและขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และตามขอสัญญา โดยใหผูคํ้าประกันมีสิทธิในการกําหนดสัดสวนความรับผิดชอบ
และพิจารณาเง่ือนไขกอนตัดสินใจลงนามในสัญญาคํ้าประกัน นอกจากนี้ ผูใหบริการตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องสําคัญตอไปนี้ 

(1) ผูค้ําประกันไมจําเปนตองลงนามซ่ึงจะทําใหตองรับผิดในฐานะเปน “ลูกหนี้
รวม” หากไมไดรับเงินโดยตรง0

1 เนื่องจากหนาท่ีความรับผิดชอบของลูกหนี้รวมและผูคํ้าประกันมีความ
แตกตางกัน ผูคํ้าประกันควรทราบวาหากไมไดประโยชนจากสินเชื่อก็ไมตองลงนามเปนลูกหนี้รวม และไม
ทําสัญญาในลักษณะท่ีใหผูคํ้าประกันเปนลูกหนีร้วมแทนสัญญาคํ้าประกัน  

(2) สิทธิในการค้ําประกันเพียงบางสวน (partial guarantee) ผูคํ้าประกันควร
ทราบวามีสิทธิท่ีจะคํ้าประกันสินเชื่อเพียงบางสวน โดยพิจารณาจากความสามารถท่ีจะรับผิดชอบได  

ตัวอยาง  

• กรณีคํ้าประกันการขอสินเชื่อของลูกหนี้จํานวน 100,000 บาท ผูคาประกันไมวาคนเดียวหรือหลาย
คนสามารถเลือกคํ้าประกันเพียงบางสวน (partial guarantee) และไมจาํเปนตองรับผิดชอบทัง้ 
100,000 บาท เชน คํ้าประกันเพียง 50,000 บาท 

(3) ผูใหบริการตองเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้กอนดําเนินการกับผูค้ําประกัน 
ยกเวนผูค้ําประกันซ่ึงเปนนิติบุคคลและยินยอมเขาผูกพันตนเพ่ือรับผิดอยางลูกหนี้รวม ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการค้ําประกัน1

2 ดังนี้ 

(3.1) เม่ือลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้แลว ใหผูใหบริการมีหนังสือบอกกลาวไปยัง 
ผูคํ้าประกันภายใน 60 วันนับแตวันท่ีลูกหนี้ผิดนัด  

                                                        
1
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 681/1  

2
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 686 มาตรา 689 มาตรา 690 
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(3.2) ผูคํ้าประกันมีสิทธิรองขอใหผูใหบริการเรียกการชําระหนี้จากลูกหนี้กอน
ได ดังนี้ 

(3.2.1) กรณีท่ีผูใหบริการมีทรัพยของลูกหนี้เปนหลักประกัน ใหเรียก
ชําระหนี้จากหลักประกันดังกลาวกอน 

(3.2.2) หากผูคํ้าประกันพิสูจนไดวาลูกหนี้นั้นมีทางท่ีจะชําระหนี้ได
จากทรัพยสินของลูกหนี้ เชน เงินเดือน ท่ีดิน สิทธิเรียกรอง และหุนสหกรณ เปนตน ใหผูใหบริการเรียก
ชําระหนี้จากทรัพยสินของลูกหนี้กอน 

2.3 การทําประกันเพ่ือคุมครองความเส่ียงเพ่ิมเติม ในการกําหนดใหลูกหนี้ตองทํา

ประกันเพ่ือท่ีจะปดความเสี่ยงเพ่ิมเติม ผูใหบริการตองคํานึงถึงภาระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนกับลูกหนี้ โดยไม

กําหนดเง่ือนไขใหลูกหนี้ทําประกันท่ีมีคาใชจายสูงจนทําใหไมสามารถชําระหนี้ได 

ตัวอยาง 

• ในกรณีที่ลูกหนี้ตองทําประกันเพิ่มเติม ผูใหบริการจะตองไมบงัคับใหลูกหนี้ทําประกันจากบริษทัใด
บริษัทหนึ่งเปนการเฉพาะ หรือกําหนดการทําประกันกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเปนเงื่อนไขในการ

พิจารณาสนิเชื่อ แตจะตองเปดโอกาสใหลูกหนี้มีสิทธิเลือกทําประกันกับแหงที่มีขอเสนอที่ดีที่สุด  

คือราคาเปนธรรมและใหสิทธปิระโยชนที่สมเหตุสมผล 

• ในกรณีที่ลูกหนี้ไมสามารถจายคาธรรมเนียมประกัน ซึ่งเปนเหตุใหผูใหบริการตองสํารองจาย

คาธรรมเนียมสวนนี้ไปกอน ผูใหบริการควรหารือกับลูกหนี้ในการกําหนดแผนชาํระหนี้ดงักลาว  

โดยคํานงึถึงภาระทีลู่กหนี้ตองชาํระคางวดตามทีไ่ดตกลงกันไวเดิมดวย  

3. การติดตามทวงถามหนี้และการเรียกเก็บคาติดตามทวงถามหนี้ ใหผูใหบริการดําเนินการ

ติดตามทวงถามหนี้โดยสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ2

3 และคํานึงถึงความเปนธรรมตอลูกหนี้ 

โดยเฉพาะเรื่องดังตอไปนี้ (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย) 

3.1 ติดตอลูกหนี้หรือบุคคลซ่ึงลูกหนี้ไดระบุไวเพ่ือการทวงถามหนี้ ดวยจํานวนครั้งไมเกิน

กวาท่ีคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประกาศกําหนด และภายในชวงเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2 แสดงตัวโดยแจงชื่อตัวและชื่อสกุล หรือชื่อหนวยงานของตนและของเจาหนี้ และ

วัตถุประสงคในการติดตอลูกหนี้หรือบุคคลซ่ึงลูกหนี้ไดระบุไวเพ่ือการทวงถามหนี้ไดรับทราบอยางถูกตอง

เหมาะสม  

3.3 ติดตามทวงถามหนี้อยางเหมาะสม ไมใชพฤติกรรมท่ีเขาขายการขมขู การใช 

ความรุนแรง หรือการกระทําการอ่ืนใดท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกลูกหนี้ 

                                                        
3 พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 
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3.4 แจงอัตราคาติดตามทวงถามหนี้อยางเปดเผย โปรงใส ใหลูกหนี้ทราบ โดยอัตราท่ี

เรียกเก็บตองไมสูงกวาอัตราท่ีคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประกาศกําหนด 

กรณีท่ีผูใหบริการวาจางผูใหบริการภายนอก (outsourcing) ติดตามทวงถามหนี้แทน  

ผูใหบริการตองควบคุมดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผูใหบริการภายนอกเสมือนเปนผูดําเนินการเอง 

รวมท้ังควรดูแลไมใหโครงสรางการจายคาตอบแทน (Key Performance Index : KPI) และเงินรางวัลจูงใจ

ผลักดันใหเกิดการทวงถามหนี้ท่ีไมเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องพฤติกรรมการทวงถามหนี้ 

4. การใหความชวยเหลือลูกหนี้ท่ีมีปญหาการจายชําระหนี้คืน การปรับปรุงโครงสราง
หนี้ (debt restructuring) และการไกลเกล่ียปญหาหนี้สิน (debt mediation) เม่ือความสามารถใน
การชําระหนี้ของลูกหนี้ลดลง หรือเริ่มประสบปญหาทางการเงินท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ 
เชน ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีลูกหนี้ไดรับผล 
กระทบเปนวงกวาง ผูใหบริการควรมีแนวทางใหความชวยเหลือลูกหนี้ โดยจัดใหมีทางเลือกในการชําระหนี้
ท่ีสอดคลองกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ และไมทําใหลูกหนี้มีภาระหนี้เพ่ิมข้ึนจากภาระหนี้
เดิมเกินสมควร รวมถึงควรพิจารณาใหความชวยเหลือลูกหนี้ท้ังในกรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้เชิงปองกัน 
(pre-emptive debt restructuring) ตลอดจนการไกลเกลี่ยปญหาหนี้สินในชวงกอนฟอง  

4.1 การปรับปรุงโครงสรางหนี้และแนวทางใหความชวยเหลือลูกหนี้ 

ผูใหบริการควรใหความสําคัญในการใหความชวยเหลือลูกหนี้ โดยผูบริหารระดับสูง
มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันอยางเปนรูปธรรม กําหนดแนวทางการใหความชวยเหลือลูกหนี้ท่ี
เหมาะสมกับความสามารถและสถานการณทางการเงินของลูกหนี้ สื่อสารแนวทางการใหความชวยเหลือ
ลูกหนี้ใหพนักงานและผูใหบริการภายนอก (outsourcing) ทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือใหสามารถใหขอมูลและ
ใหคําปรึกษาแกลูกหนี้ไดอยางถูกตองครบถวนชัดเจน รวมถึงกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการ
เปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว 

ตัวอยาง 

แนวทางการใหความชวยเหลือลูกหน้ีดังตอไปน้ี เปนแนวทางตัวอยางเพ่ือประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือ
ลูกหน้ี ผูใหบริการสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงสถานการณทางการเงินของลูกหน้ีแตละราย 

แนวทางการปรับปรุงโครงสรางหน้ีและไกลเกลี่ยแกไขปญหาหน้ีสิน เชน 

• การเปลี่ยนสนิเชื่อหมุนเวียนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง และ/หรือ มีการคิดดอกเบี้ยทบตน ใหเปนสนิเชื่อ
เงินกอนที่อัตราดอกเบี้ยต่ํา ผูใหบริการอาจพิจารณาคงวงเงินบางสวนใหแกลูกหนี้เพื่อใชในยามฉุกเฉิน
จําเปน  

• การเลื่อนกําหนดชาํระหนี้หรือการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหม  
• การลดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือคาธรรมเนียม 

• การปรับลดคางวดที่ตองผอนชาํระใหสอดคลองกับรายไดทีล่ดลง  
• การปรับปรุงลําดบัการตัดชาํระหนี้ใหตัดเงินตนบางสวนกอนดอกเบี้ยเพื่อจูงใจใหลูกหนี้ผอนชําระหนี้

ตอเนื่อง  
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• กรณีลูกหนี้เชาซื้อไดผอนชําระหนี้ตอเนื่องมาพอสมควร เชน เกินกวารอยละ 70 ของมูลหนี้ ผูใหบริการ
อาจพิจารณาชะลอการยึดทรัพยเชาซื้อที่ใชเปนเคร่ืองมือประกอบอาชีพ ทั้งนี้ กรณีที่ไดยึดทรัพย
เชาซื้อไปแลว หากมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้อีกคร้ังหนึ่ง โดยไดรับความยินยอมจากผูคํ้าประกัน 
(หากมี) ผูใหบริการอาจพิจารณาคืนทรัพยเชาซื้อนั้นใหลูกหนี้ใชประกอบอาชีพ และหารายไดเพื่อ
ผอนชําระหนี้ตอไปได 

• ผูใหบริการควรชวยเหลือปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้ที่มศัีกยภาพเพิ่มเติม แมลูกหนี้เคยปรับปรุง
โครงสรางหนี้ หรือเขารวมมาตรการชวยเหลือลูกหนี้แลว และกรณีที่ปฏิเสธการใหความชวยเหลือ  
ผูใหบริการควรแจงเหตุผลใหลูกหนี้ทราบ 

• ในกรณีที่ลูกหนี้มีคางวดคางชาํระ ผูใหบริการไมควรกําหนดหลกัเกณฑใหลูกหนี้ตองจายชําระหนี้ที่
คางชาํระใหหมดกอนจึงจะไดรับความชวยเหลือตามมาตรการได  

• การชวยเหลือลูกหนี้ที่มีปญหาหนี้สินเร้ือรัง (Persistent debt) อาทิ ลูกหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด 
และสินเชื่อสวนบุคคล ที่ในชวงระยะเวลาหนึง่สามารถจายชําระหนี้ไดเพยีงบางสวน ซึง่ไมสามารถตัด
ชําระเงินตนไดในอัตราที่เหมาะสม ผูใหบริการควรพิจารณาปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือมีทางเลือกใน
การชวยเหลือที่เปนประโยชนกับลูกหนี้ เชน เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเปนสินเชื่อเงินที่
ผอนชําระเปนงวด (installment loan) 

• การพิจารณาใหความชวยเหลือโดยปรับโครงสรางรูปแบบการชําระยอดหนี้ตามคําพิพากษา เปนการแบง
ชําระเปนงวด เพื่อเปดโอกาสใหการชําระหนี้ตามยอดนัน้เปนไปไดมากข้ึน  

4.2 การไกลเกล่ียปญหาหนี้สินในชวงกอนฟอง ผูใหบริการควรจัดใหมีทางเลือกใน 
การไกลเกลี่ยหนี้หรือปรับปรุงโครงสรางหนี้กอนฟองรองดําเนินคดี เพ่ือลดภาระของท้ังผูใหบริการและ
ลูกหนี้ท่ีเกิดจากกระบวนการฟองคดี โดยอาจพิจารณาการไกลเกลี่ยกอนฟองตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ตรี 34 ท่ีสงเสริมใหการระงับขอพิพาททางเลือก 
(Alternative Dispute Resolution) เปนชองทางการไกลเกลี่ยขอพิพาทของประชาชน โดยไมตองฟองรอง
เปนคดีตอศาล ซ่ึงจะทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาข้ึนศาลและคาจางทนายความ 

ท้ังนี้ การไกลเกลี่ยหนี้กอนการฟองเปนกระบวนการตามความสมัครใจของผูใหบริการ
และลูกหนี้ ซ่ึงผูใหบริการควรแจงสิทธิตามกฎหมายท่ีมีอยูใหครบถวนแกลูกหนี้กอนตัดสินใจ ดังนี้ 

(1) ข้ันตอนดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ4

5 ขอดีขอเสีย ระยะเวลาอายุความ 
ท่ีเหลือ และอธิบายความแตกตางระหวางการถูกฟองรองและการไกลเกลี่ยหนี้ 

(2) ความแตกตางของผลทางคดีของการไกลเกลี่ย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 20 ตรี ซ่ึงลูกหนี้และผูใหบริการตองเห็นชอบรวมกัน ดังนี้ 

                                                        
 
4พระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับท่ี 32) พ.ศ. 2563 
5
 ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่องการไกลเกลี่ยกอนฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ตรี 
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(2.1) กรณีคูสัญญาทําขอตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความโดยไมได
ขอใหศาลมีคําพิพากษาตามยอม ผลแหงคดีเปนสัญญาฉบับใหมท่ีไดจากการเจรจาตกลงกันดังกลาวมี
อายุความยาว 10 ป หากมีการผิดสัญญา จะตองนํามาฟองใหม 

(2.2) กรณีคูสัญญาขอใหศาลมีคําพิพากษาตามยอม ผลแหงคดีเปนคําพิพากษา 
เม่ือไมปฏิบัติตามคําพิพากษาตามยอมดังกลาว ผูใหบริการซ่ึงเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาสามารถขอศาล
ออกหมายบังคับคดี โดยไมจําเปนตองฟองรองเปนคดีใหมอีก 

(3) สิทธิของลูกหนี้ในการปฏิเสธ ไมยินยอมใหผูใหบริการกําหนดใหการไกลเกลี่ย
กอนฟองเปนคําพิพากษาตามยอม5

6 ซ่ึงจะเกิดสภาพบังคับทันทีหากไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญาได  

5. กระบวนการดําเนินคดี ผูใหบริการตองกํากับดูแลการปฏิบัติงานในข้ันตอนการดําเนินคดี

และการบังคับคดีกับลูกหนี้ใหเปนไปตามกระบวนการการดําเนินคดีตามกฎหมายและนโยบายท่ีผูใหบริการ
กําหนด ยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล และสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 
กรณีท่ีผูใหบริการมอบหมายใหผูใหบริการภายนอก (outsourcing) ดําเนินการทางคดี ผูใหบริการตอง
ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของผูใหบริการภายนอกเสมือนเปนผูดําเนินการเอง  

กรณีท่ีลูกหนี้สอบถาม ใหผูใหบริการแจงขอมูลการดําเนินคดีใหลูกหนี้ทราบ เชน  

ภาระหนีท่ี้เก่ียวของกับการดําเนินคดี ยอดเงินท่ีชําระไปแลวและยอดหนี้คงคาง (ตนเงิน ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ) 
สิทธิหนาท่ี ผลทางกฎหมาย การใชสิทธิในชั้นศาล และชองทางในการเจรจาประนีประนอม โดยอาจแจง
ดวยวาจา หรือจัดทําสรุปขอมูลดังกลาวขางตนเปนเอกสารตามความเหมาะสม 

นอกจากนี้ ผูใหบริการควรกํากับใหมีการดําเนินการภายในอายุความและระยะเวลา
บังคับคดี 10 ป ตามท่ีกฎหมายกําหนด และควบคุมไมใหผูแทนของผูใหบริการยกขอมูลอันเปนเท็จ หรือ

บิดเบือนทําใหลูกหนี้สําคัญผิด เพ่ือเรียกผลประโยชนกับลูกหนี้ สําหรับกรณีคาใชจายและคาธรรมเนียม 
ตาง ๆ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย เชน คาทนาย ไมสามารถเรียกรองเกินกวาท่ีศาลสั่งในคําพิพากษา6

7 และ 
คาธรรมเนียมการถอนบังคับคดี78  

6. การขายและโอนหนี้ไปยังเจาหนี้รายอ่ืน  

6.1 ผูใหบริการท่ีขายหรือโอนหนี้ ตองนําสงขอมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับหนี้ท่ีขายหรือโอน 

เชน สัญญา ตารางผอนชําระหนี้ ประวัติการจายและคางชําระหนี้ ใหแกผูใหบริการท่ีรับซ้ือหรือรับโอนหนี้ 
และจัดใหมีคําบอกกลาวการโอนเปลี่ยนเจาหนี้ใหลูกหนี้ทราบ 

6.2 ผูใหบริการท่ีรับซ้ือหรือรับโอนหนี้ ตองแจงใหลูกหนี้ทราบถึงการโอนขายหนี้ และ
ขอมูลภาระหนี้ หรือปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงควรใหขอมูลรายการท่ีจะตองชําระหรือ

                                                        
6
 ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ยกอนฟอง พ.ศ. 2563 ขอ 14 

7
 ตาราง 6 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

8
 ตาราง 5 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 169/2 วรรคทาย  
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 แนวปฏิบัตธินาคารแหงประเทศไทย 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ 

__________________

1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัต ิ

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดออกแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจท่ีมิใชสถาบันการเงิน รวมท้ังผูท่ีไดรับมอบหมาย
จากสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจท่ีมิใชสถาบันการเงินดําเนินการติดตามทวงถามหนีอ้ยางเหมาะสม 
เปนมาตรฐานเดียวกัน และไมสรางความเดือดรอนใหกับประชาชน โดยตอมาพระราชบัญญัติวาดวยการ
ทวงถามหนี้ไดออกบังคับใชครอบคลุมถึงผูทวงถามหนี้ซ่ึงเปนเจาหนี้ผูใหสินเชื่อ รวมถึงผูรับมอบอํานาจ
จากเจาหนี้ดังกลาว ประกอบกับคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ไดประกาศกําหนดแนวทางการ
ติดตามทวงถามหนี้ใหชัดเจนในทางปฏิบัติยิ่งข้ึน  

ธปท. จึงเห็นควรปรับปรุงแนวปฏิบตัิธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ติดตามทวงถามหนี้ โดยยังคงมีสาระสําคัญเก่ียวกับชวงเวลาในการติดตอลูกหนี้ การแสดงตัวและใหขอมูล
แกลูกหนี้ วิธีการทวงถามหนี้ท่ีเหมาะสม การเก็บรักษาความลับเรื่องความเปนหนี้ของลูกหนี้ การวาจาง
ผูใหบริการภายนอก (outsourcing) ในการติดตามทวงถามหนี้ ตลอดจนการจัดระบบในการรับติดตอ
และรับเรื่องรองเรียนของลูกหนี ้และขยายขอบเขตการใชแนวปฏิบัติครอบคลุมผูใหบริการทางการเงิน
ภายใตการกํากับของ ธปท. เพ่ือสนับสนนุใหการติดตามทวงถามหนี้ของผูใหบริการเปนไปอยางโปรงใส 
เปนธรรม และสอดคลองกับกฎหมายและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 

2. ขอบเขตการใชแนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติฉบับนี้ใหใชกับผูใหบริการทางการเงิน ดังนี้  

2.1 สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแหง 

2.2 บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
หลักเกณฑการกํากับดูแลกลุมธุรกิจทางการเงินและท่ีเกี่ยวของ ท่ีประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สินเช่ือ
สวนบุคคลภายใตการกํากับ สินเช่ือรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ ธุรกิจการใหเชา
แบบลีสซ่ิง ธุรกิจการใหเชาซ้ือ และบริษัทบริหารสินทรัพย  

2.3 สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแหง  

2.4 ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกิจการท่ีตองขอ
อนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 (เรื่อง การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต) ทุกแหง 

2.5 ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับตามประกาศกระทรวงการคลัง 
วาดวยกิจการท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 (เรื่อง สินเช่ือสวน
บุคคลภายใตการกํากับ) ทุกแหง 
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2.6 ผูประกอบธุรกิจสินเช่ือรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับตาม
ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกิจการท่ีตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี 58 (เรื่อง สินเช่ือรายยอยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ) ทุกแหง 

2.7 บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพยทุกแหง 

3. แนวปฏิบัติท่ียกเลิก 

ใหยกเลิกแนวปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถาม
หนี้ ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2551 โดยใหใชแนวปฎิบัติฉบับนี้แทน 

4. เนื้อหา 

4.1 คําจํากัดความ 

“ผูใหบริการ” หมายความวา ผูใหบริการทางการเงินตามขอบเขตการใชแนว
ปฏิบัติฉบับนี้ 

“ลูกหนี้” หมายความวา ลูกหนี้ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา และใหหมายความรวมถึง 
ผูค้ําประกันซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายวาดวยการทวงถามหนี้ 

4.2 แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ 

ในการดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ ใหผูใหบริการถือปฏิบัติหรือดูแลผูใหบริการ
ภายนอก (outsourcing) ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

4.2.1 เวลาและความถ่ีในการติดตอเพ่ือการติดตามทวงถามหนี ้

ในการติดตอลูกหนี้หรือบุคคลซ่ึงลูกหนี้ไดระบุไวเพ่ือการทวงถามหนี้ ดวย
จํานวนครั้งไมเกินกวาท่ีคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประกาศกําหนดเพ่ือการติดตามทวง
ถามหนี้ ใหดําเนินการภายในเวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. ในวันจันทรถึงศุกร และภายในเวลา 8.00 น. 
ถึง 18.00 น. ในวันหยุดราชการ  

4.2.2 การแสดงตัวและใหขอมูลกับลูกหนี้ 

ในกรณีท่ีมีการวาจางผูใหบริการภายนอกในการติดตามทวงถามหนี้ ให 
ผูใหบริการแจงใหลูกหนี้ทราบถึงการมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเปนผูดําเนินการติดตามทวงถามหนี้
แทนตั้งแตคราวแรกท่ีลูกหนี้ตกลงเลือกใชบริการ และในข้ันตอนการติดตามทวงถามหนี ้ใหผูใหบริการ
แจงหรือดูแลใหผูใหบริการภายนอกแจงใหลูกหนี้ทราบลวงหนาถึงการมอบหมายดังกลาวดวย 
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(1)  การแสดงตัวเพ่ือวัตถุประสงคในการติดตามทวงถามหนี้ 

ใหผูใหบริการและผูใหบริการภายนอกแสดงตัวโดยแจงชื่อตัวและช่ือ
สกุล หรือช่ือหนวยงานของตนและของเจาหนี้ และวัตถุประสงคในการติดตอใหลูกหนี้หรือบุคคลซ่ึง
ลูกหนี้ไดระบุไวเพ่ือการทวงถามหนี้ไดรับทราบอยางถูกตองเหมาะสม  

ในกรณีท่ีผูใหบริการภายนอกติดตอกับลูกหนี้หรือบุคคลซ่ึงลูกหนี้ได
ระบุไวเพ่ือการทวงถามหนี้โดยตรง (face to face) ใหผูใหบริการภายนอกแสดงเอกสารซ่ึงแสดงให
เห็นวาตนไดรับอนุญาตจากผูใหบริการใหติดตามทวงถามหนี้แทน และกรณีขอรับชําระหนี้ใหผูให 
บริการภายนอกแสดงหลักฐานการรับมอบอํานาจใหรับชําระหนี้จากผูใหบริการซ่ึงเปนเจาหนี้ดวย 

(2)  การใหขอมูลสําคัญในข้ันตอนการติดตามทวงถามหนี้ 

ในข้ันตอนการติดตามทวงถามหนี้ ใหผูใหบริการแจงหรือดูแลให 
ผูใหบริการภายนอกแจงขอมูลภาระหนี้กับลูกหนี้ โดยตองจัดสงเอกสารยืนยันยอดหนี้ท่ีมี
รายละเอียดอยางนอย ดังนี้  

(2.1)  จํานวนเงินและระยะเวลาคางชําระ 

(2.2)  หมายเลขโทรศัพทเพ่ือใชติดตอท่ีเก่ียวของกับการชําระหนี้ 

(2.3)  คาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ (ถามี) 

(2.4)  สิทธิ วิธี และสถานท่ีในการรองเรียนของลูกหนี้ 

(2.5)  สิทธิของลูกหนี้ในการเลือกชําระหนี้กับผูใหบริการรายใดรายหนึ่ง
ก็ได ในกรณีท่ีผูใหบริการภายนอกไดรับจางจากผูใหบริการหลายรายใหเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ 
รายเดียวกัน (ถามี) 

4.2.3 วิธีการติดตามทวงถามหนี้และเรียกเก็บหนี้ 

ใหผูใหบริการดําเนินการหรือดูแลใหผูใหบริการภายนอกดําเนินการ
ติดตามทวงถามหนี้อยางเหมาะสม และไมกระทําการใดท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

(1)  ไมเรียกเก็บหนี้จากบุคคลอ่ืนท่ีไมใชลูกหนี้ เวนแตเปนสิทธิตามกฎหมาย  

(2)  ไมใชความรุนแรงเพ่ือใหไดรับชําระหนี้ เชน ทํารายรางกาย ชื่อเสียง 
หรือทรัพยสินของลูกหนี้  

(3)  ไมปลอมแปลง บิดเบือนขอมูล เอกสาร หรือแสดงทาทางอันทําให
สําคัญผิด เชน 

(3.1) ไมปลอมแปลงหรือบิดเบือนวาเปนบุคคลอ่ืน หรือใชชื่ออ่ืน
นอกเหนือจากชื่อจริง รวมถึงไมปลอมแปลงหรือบิดเบือนขอมูลในการแสดงตัวหรืออํานาจหนาท่ี
ของผูใหบริการภายนอก ไมใชขอความ เครื่องหมาย สัญลักษณ เครื่องแบบ หรือแสดงทาทาง 



4 

สกสว90-คบ00002-25641004 

เพ่ือทําใหลูกหนี้สําคัญผิดวามาจากหนวยงานของศาล หนวยงานของรัฐ สํานักงานกฎหมาย หรือ
บริษัทขอมูลเครดิต  

(3.2) ไมปลอมแปลงหรือบิดเบือนเพ่ือใหลูกหนี้สําคัญผิดวาเอกสาร
เรียกเก็บหนี้หรือเอกสารท่ีใชในการติดตอกับลูกหนี้นั้น ออกหรือไดรับอนุญาตหรือการรับรองจาก
หนวยงานของศาล หนวยงานของรัฐ สํานักงานกฎหมาย หรือบริษัทขอมูลเครดิต หรือทําใหลูกหนี้
เขาใจผิดในสาระสําคัญทางกฎหมายของเอกสารดังกลาว 

(3.3) ไมปลอมแปลง บิดเบือน หรือแจงขอมูลอันเปนเท็จเก่ียวกับยอด
หนี้เกินกวาท่ีมีอยูตามกฎหมาย เชน ประเภท จํานวน สถานะปจจุบัน และคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ใด ๆ ในการทวงถามหนี้ เปนตน หรือแสดงทาทางอ่ืนใดอันเปนเท็จเพ่ือใหลูกหนี้สําคัญผิดในการชําระ
หนี้ เชน ทําใหเช่ือวาจะถูกดําเนินคดี หรือจะถูกยึดหรืออายัดทรัพยหรือเงินเดือน 

(4)  ไมขมขู หรือคุกคาม ในลักษณะท่ีผิดกฎหมาย เชน 

(4.1) ขมขูวาจะใชความรุนแรง ทํารายรางกาย ทรัพยสิน หรือชื่อเสียง
ของลูกหนี้หรือของบุคคลอ่ืน หรือขมขูวาจะฟองรองดวยความอันเปนเท็จวาลูกหนี้กระทําผิดกฎหมาย
หากไมชําระหนี้ 

(4.2) ขมขูวาจะเพ่ิมคาธรรมเนียมทนายความ คาสืบสวน คาธรรมเนียม
หรือคาใชจายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ คาบริการทางการเงิน หรือคาธรรมเนียมอ่ืนใดซ่ึงไมสามารถ
เรียกเก็บไดจริงตามกฎหมาย 

(4.3) ขมขูวาจะกระทําการใด ๆ ซ่ึงผูใหบริการและผูใหบริการ
ภายนอกไมมีเจตนาท่ีจะกระทําหรือไมสามารถกระทําไดจริงตามกฎหมาย 

(4.4) ขมขูวาจะปลอมแปลงหรือเปดเผยขอมูลเก่ียวกับยอดหนี้ของ
ลูกหนี้อันเปนเท็จหรือขอมูลอ่ืนเพ่ือทําลายชื่อเสียงลูกหนี้  

(5)  ไมใชภาษาหยาบคาย ขมขู ดูหม่ิน หรือสื่อใหเห็นถึงผลกระทบท่ีมี
ลักษณะเปนการขมขูลูกหนี้หรือผูท่ีเก่ียวของกับลูกหนี้ หรือทําใหลูกหนี้สําคัญผิดวาลูกหนี้ไดกระทํา 
สิ่งท่ีผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีงาม 

4.2.4 การเก็บรักษาความลับเรื่องความเปนหนีข้องลูกหนี้ 

ใหผูใหบริการและผูใหบริการภายนอกระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพใน
การเก็บรักษาความลับเรื่องความเปนหนีข้องลูกหนี้ และไมเปดเผยขอมูลเก่ียวกับหนี้ของลูกหนี้ระหวาง
การติดตอกับบุคคลอ่ืน เวนแตสามารถทําไดตามกฎหมาย 

(1)  ไมเปดเผยขอความ หรือใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณท่ีแสดงใหทราบ
ไดวาลูกหนี้มีหนี้สิน หรือส่ือใหทราบวาเปนการทวงถามหนี้อยางชัดเจน ซ่ึงมีเจตนาใหเขาถึงไดเปน
การท่ัวไปและทําใหลูกหนี้เกิดความอับอาย เชน การใชช่ือธุรกิจทวงถามหนี้หรือขอความบนซอง
จดหมายในการติดตอกับลูกหนี้ซ่ึงทําใหเขาใจไดวาเปนติดตอเพ่ือทวงถามหนี้ หรือการใชไปรษณียบัตร 
เอกสารเปดผนึก หรือโทรสาร ยกเวนกรณีท่ีสามารถทําไดตามกฎหมาย 
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(2)  ในการติดตอบุคคลอ่ืนท่ีไมใชลูกหนี้หรือบุคคลซ่ึงลูกหนี้ไดระบุไว  
ผูใหบริการหรือผูใหบริการภายนอกจะกระทําได เพ่ือการสอบถามหรือยืนยันขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ี
ในการติดตอลูกหนี้หรือบุคคลซ่ึงลูกหนี้ไดระบุไวเพ่ือการทวงถามหนี้เทานั้น โดยตองไมเปดเผย
ความเปนหนี้ของลูกหนี้ ยกเวนกรณีท่ีสามารถทําไดตามกฎหมาย 

4.2.5 การรับเงินจากลูกหนี้ 

ใหผูใหบริการและผูใหบริการภายนอกเก็บบันทึกขอมูลและหลักฐานการ
รับเงินจากลูกหนี้อยางเหมาะสมและมีผลในทางกฎหมาย รวมถึงเม่ือไดรับชําระหนี้แลว ใหออก
หลักฐานการชําระหนี้ใหแกลูกหนี้ดวย 

4.3 อัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ 

ผูใหบริการสามารถกําหนดและเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ ใน
การทวงถามหนี้ไดไมเกินกวาอัตราท่ีคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประกาศกําหนด โดยให
เปดเผยขอมูลคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ ดังกลาวตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

4.4 การวาจางผูใหบริการภายนอก (outsourcing) ในการติดตามทวงถามหนี้แทน 

4.4.1 การใชบริการผูใหบริการภายนอกใหดําเนินการติดตามทวงถามหนี้แทน  
ผูใหบริการจะตองรับผิดชอบตอลูกหนี้และบุคคลภายนอกเสมือนผูใหบริการเปนผูดําเนินการเอง โดย
ตองมีแนวทางการคัดเลือก การบริหารความเส่ียง และการดูแลรับผิดชอบตอลูกหนี้ท่ีเหมาะสม 
สอดคลองตามหลักเกณฑวาดวยการใชบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ หลักเกณฑวาดวยการกํากับ
ดูแลการใชบริการจากผูใหบริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ และหลักเกณฑการกํากับดูแล
การใชบริการจากผูใหบริการภายนอก แลวแตประเภทของผูใหบริการ 

4.4.2 ผูใหบริการภายนอกท่ีรับจางทวงถามหนี้เปนปกติธุระ ซ่ึงผูใหบริการจะ
ทําการวาจางใหดําเนินการติดตามทวงถามหนี้แทน จะตองเปนผูประกอบธุรกิจท่ีจดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โดยถูกตองตามกฎหมาย 

4.5 การจัดระบบในการรับติดตอและรับเรื่องรองเรียนจากลูกหนี้ 

ใหผูใหบริการมีนโยบาย ข้ันตอน และหนวยงานรับการติดตอและรับเรื่อง
รองเรียนท่ีสามารถติดตอไดสะดวก มีกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนท่ีเหมาะสม รวมถึงรายงาน
การดําเนินงานเกี่ยวกับปญหาและเรื่องรองเรียนตอผูบริหาร ใหสอดคลองตามหลักเกณฑวาดวย
การบริหารจัดการดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม 

5. วันเริ่มตนบังคับใช 

แนวปฏิบัติฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 เปนตนไป
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