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อยางยั่งยืน โดยครอบคลุมถึง (1) การพัฒนาและการเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อ (2) การบริหารความเสี่ยงดาน
สินเชื่อ (3) การติดตามทวงถามหนี้และการเรียกเก็บคาทวงถามหนี้ (4) การใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่มี
ปญหาการจายชําระหนี้คืน การปรับปรุงโครงสรางหนี้ (debt restructuring) และการไกลเกลี่ยปญหา
หนี้สิน (debt mediation) (5) กระบวนการดําเนินคดี และ (6) การขายและโอนหนี้ไปยังเจาหนี้รายอื่น
และไดยกตัวอยางแนวทางที่มุงหวังเพื่อเปนขอมูลใหผูใหบริการประกอบการดําเนินการ โดยสามารถปรับ
ใชใหเหมาะสม เพื่อใหผูใหบริการและประชาชนทราบถึงสิทธิและบทบาทหนาที่ของตนในแตละขั้นตอน
รวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของสามารถใชเปนแนวทางอางอิงในการดําเนินการได โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาและการเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อ
1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อและการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหสอดคลองกับ
ความเสี่ยง ผูใหบริการตองกําหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อใหสอดคลองกับความเสี่ยงของลูกหนี้หรือกลุม
ลูกหนี้และลักษณะสินเชื่อนั้น รวมทั้งกําหนดโครงสรางแรงจูงใจที่จะเอื้อใหลูกหนี้มีวินัย และผอนชําระหนี้
อยางตอเนื่อง
ตัวอยาง

• กรณีสินเชื่อที่มีการหักชําระหนี้จากเงินเดือน และมีการจัดเก็บและนําสงเงินเพื่อชําระหนี้ใหผูใหบริการ

(collection) หรือสินเชื่อที่ใชเงินฝากของตนเองค้ําประกัน ซึ่งมีความเสี่ยงต่ํา อัตราดอกเบี้ยควรอยูใน
ระดับต่าํ กวาอัตราดอกเบี้ยปกติใหสอดคลองกับความเสี่ยง
• กรณีสินเชื่อที่อยูอาศัยที่ลูกหนี้มกี ารทําประกันคุมครองวงเงินสินเชื่อ (Mortgage Reducing Term
Assurance : MRTA) ผูใหบริการควรพิจารณาเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวา
อัตราดอกเบี้ยปกติ
• กรณีที่ผูใหบริการมีผลิตภัณฑทกี่ ําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เพดาน เนื่องจากลูกหนี้มีความเสีย่ งสูงมาก
โดยภายหลังพบวา ลูกหนี้บางกลุมมีความเสี่ยงต่าํ ลงจากเดิมที่ประเมินไว เชน มีประวัติการผอนชําระ
หนี้ดีอยางตอเนื่อง เปนตน อาจพิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยใหสอดคลองกับความเสี่ยงของลูกหนี้
ไดตามความเหมาะสม
• การซื้อประกันชีวิตเพื่อคุมครองความเสี่ยงเพิ่มเติมตองเปนขอตกลงที่ผูใหบริการและลูกหนี้เห็นชอบ
รวมกัน ในกรณีที่ไดตกลงกันวาลูกหนี้จะซื้อประกันเพิ่มเติมจนครอบคลุมวงเงินกู หรือครอบคลุม
ระยะเวลาสวนใหญของสัญญา อัตราดอกเบี้ยที่ผูใหบริการจะคิดกับลูกหนี้ควรต่ํากวาอัตราทีก่ ําหนด
ไวตามปกติ

1.2 การกําหนดรูปแบบผลิตภัณฑสินเชื่อที่เหมาะสม ผูใหบริการตองออกแบบและ
นําเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อที่เหมาะสมกับความตองการและความสามารถในการชําระหนี้คืนของลูกหนี้แตละ
กลุม รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขและรูปแบบการผอนชําระหนี้ที่สอดคลองกับรายได และจะตองมีระยะเวลา
ผอนชําระหนี้ที่ยาวเพียงพอและอยูในวิสัยที่ปฏิบัติได นอกจากนี้ ผูใหบริการตองคํานึงถึงความสามารถใน
การดํารงชีพของลูกหนี้ในระหวางระยะเวลาชําระหนี้ตามสัญญา โดยลูกหนี้จะตองมีเงินที่เหลือหลังจากหัก
ชําระหนี้ (residual income) เพียงพอตอการดํารงชีพ
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ตัวอยาง
• ผูใหบริการควรหลีกเลี่ยงการกําหนดรูปแบบการผอนชําระหนี้คนื เปนกอนใหญครั้งเดียว ในลักษณะ
balloon payment ที่จะทําใหลูกหนี้ไมสามารถจายชําระได และไมมีทางเลือกการผอนชําระอืน่ ให
ลูกหนี้ เวนแตกรณีรูปแบบการผอนชําระหนี้ดังกลาวเหมาะสมกับลักษณะของสินเชื่อบางประเภท
เชน สินเชื่อสําหรับธุรกิจใหมที่ยังไมมีกระแสเงินสดเขาในระยะเริ่มตน แตในอนาคตจะมีแหลงเงินทุน
เพื่อมาชําระหนี้ เปนตน
• ผูใหบริการควรหลีกเลี่ยงการกําหนดรูปแบบผลิตภัณฑสินเชื่อที่จายชําระหนี้เฉพาะสวนดอกเบี้ยเพียง
อยางเดียวโดยตัดชําระไมถึงเงินตน เวนแตกรณีรูปแบบการผอนชําระหนี้ดังกลาวเหมาะสมกับลักษณะ
ของสินเชื่อบางประเภท หรือบางสถานการณที่เปนประโยชนแกลูกหนี้ เชน สินเชื่อเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนเสริมสภาพคลองธุรกิจ สินเชื่อเพื่อสินคาคงคลัง หรือกรณีที่เปนไปตามนโยบายภาครัฐ
• ผูใหบริการควรกําหนดเงื่อนไขและรูปแบบการผอนชําระหนี้ทสี่ อดคลองกับฐานะการเงิน ผลการดําเนิน
งาน และกระแสเงินสดรับของลูกหนี้ นอกจากนี้ ผูใหบริการควรใหขอมูลและเงื่อนไขการชําระหนี้แก
ลูกหนี้อยางชัดเจน โดยเฉพาะกรณีสินเชื่อที่มีการเรียกชําระหนีเ้ พิ่มเติมในงวดสุดทายของสัญญา เชน
สินเชื่อเงินกูอเนกประสงคบางประเภทที่กําหนดใหลูกหนี้ชําระคางวดเทากันทุกเดือนตลอดอายุสัญญา
และเรียกเก็บสวนเกินจากคางวดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวระหวางอายุสัญญา
ทั้งหมดในครั้งเดียว เปนตน

1.3 ลําดับการตัดชําระหนี้ ผูใหบริการควรชี้แจงขอมูลเรื่องลําดับการตัดชําระหนี้ให
ลูกหนี้ทราบอยางชัดเจน เพื่อใหลูกหนี้ใชประกอบการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑสินเชื่อ ตระหนักถึงภาระหนี้
ที่จะเกิดขึ้น และสามารถวางแผนการผอนชําระหนี้ไดอยางเหมาะสม
1.4 การเสนอผลิตภัณฑสินเชื่อ ผูใหบริการตองนําเสนอใหลูกหนี้ไดรับขอมูลประกอบ
การตัดสินใจอยางครบถวน ทั้งเงื่อนไข สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของลูกหนี้และผูใหบริการ รวมถึง
ขอมูลภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้น แผนการชําระหนี้ ผลของการชําระหนีก้ อนกําหนดทั้งจํานวน และผลของการผิด
นัดชําระหนี้ โดยขอมูลตองมีความถูกตอง ชัดเจน ไมเกินจริง ไมบิดเบือน เนนใหความสําคัญกับเงื่อนไข
และขอควรระวัง และเพียงพอตอการตัดสินใจดวยความเขาใจที่ถูกตอง
2. การบริหารความเสี่ยงดานสินเชื่อ ผูใหบริการตองพิจารณาการบริหารความเสี่ยง
ดานสินเชื่อโดยไมสรางภาระตอลูกหนี้จนเกินสมควร กลาวคือจะตองไมเรียกใหมีหลักประกัน หรือการค้ํา
ประกัน หรือการทําประกันเพิ่มเติมมากเกินสมควร
2.1 หลักประกัน
(1) ในบริบทที่ความเสี่ยงในระบบการเงินอยูในระดับสูง หลักประกันมีความสําคัญ
มากตอการพิจารณาใหสินเชื่อแกลูกหนี้ ดังนั้น ในการพิจารณาใหสินเชื่อใหม ผูใหบริการจําเปนตองประเมิน
ราคาหลักประกันดวยความโปรงใส มีเหตุมีผล ตรงไปตรงมา และสอดคลองกับราคาตลาดที่สะทอนมูลคา
ที่แทจริงมากที่สุด รวมทั้งทบทวนราคาหลักประกัน และปฏิบัติใหสอดคลองตามหลักเกณฑที่ ธปท. หรือ
หนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของกําหนด นอกจากนี้ ผูใหบริการตองจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับหลักประกันดวยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ผูใหบริการอาจเรียกเก็บคาบริการตามที่ไดจายจริงและ
พอสมควรแกเหตุโดยคํานึงถึงภาระคาใชจายที่จะเกิดขึ้นกับลูกหนี้
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(2) เมื่อลูกหนี้จายชําระหนี้ไปแลวบางสวนและตองการขอสินเชื่อเพิ่ม แตผูใหบริการ
ไมประสงคจะใหสินเชื่อเพิ่มเติม ลูกหนี้สามารถนําหลักประกันที่จดจํานองไวไปจดจํานองเปนหลักประกัน
ลําดับที่สองตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อขอสินเชื่อกับผูใหบริการรายอื่นได
(3) เมื่อลูกหนี้ไดชําระหนี้ใหแกผูใหบริการตามที่ไดตกลงกันแลว ผูใหบริการตองคืน
หลักประกันใหแกลูกหนี้โดยเร็ว ตามมาตรฐานการใหบริการทางการเงินดานระยะเวลา (Service Level
Agreement: SLA) ที่กําหนดไว โดยมาตรฐานที่กําหนดดังกลาวตองเหมาะสมกับสถานการณ และควบคุม
ดูแลใหปฏิบัติตามไดจริง อยางไรก็ดี กรณีที่ผูใหบริการไมสามารถคืนหลักประกันดังกลาวใหแกลูกหนี้ได
ตามตกลง ผูใหบริการตองกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาดวยความเหมาะสมและเปนมาตรฐาน ตาม
หลักเกณฑการบริหารจัดการดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม
2.2 ผูค้ําประกัน ผูใหบริการควรแจงผูค้ําประกันถึงสิทธิและขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และตามขอสัญญา โดยใหผูค้ําประกันมีสิทธิในการกําหนดสัดสวนความรับผิดชอบ
และพิจารณาเงื่อนไขกอนตัดสินใจลงนามในสัญญาค้ําประกัน นอกจากนี้ ผูใหบริการตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่องสําคัญตอไปนี้
(1) ผูค้ําประกันไมจําเปนตองลงนามซึ่งจะทําใหตองรับผิดในฐานะเปน “ลูกหนี้
รวม” หากไมไดรับเงินโดยตรง 1 เนื่องจากหนาที่ความรับผิดชอบของลูกหนี้รวมและผูค้ําประกันมีความ
แตกตางกัน ผูค้ําประกันควรทราบวาหากไมไดประโยชนจากสินเชื่อก็ไมตองลงนามเปนลูกหนี้รวม และไม
ทําสัญญาในลักษณะที่ใหผูค้ําประกันเปนลูกหนีร้ วมแทนสัญญาค้ําประกัน
0

(2) สิทธิในการค้ําประกันเพียงบางสวน (partial guarantee) ผูค้ําประกันควร
ทราบวามีสิทธิที่จะค้ําประกันสินเชื่อเพียงบางสวน โดยพิจารณาจากความสามารถที่จะรับผิดชอบได
ตัวอยาง
• กรณีค้ําประกันการขอสินเชื่อของลูกหนี้จํานวน 100,000 บาท ผูคาประกันไมวา คนเดียวหรือหลาย
คนสามารถเลือกค้ําประกันเพียงบางสวน (partial guarantee) และไมจาํ เปนตองรับผิดชอบทัง้
100,000 บาท เชน ค้ําประกันเพียง 50,000 บาท

(3) ผูใหบริการตองเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้กอนดําเนินการกับผูค้ําประกัน
ยกเวนผูค้ําประกันซึ่งเปนนิติบุคคลและยินยอมเขาผูกพันตนเพื่อรับผิดอยางลูกหนี้รวม ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการค้ําประกัน 2 ดังนี้
1

(3.1) เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้แลว ใหผูใหบริการมีหนังสือบอกกลาวไปยัง
ผูค้ําประกันภายใน 60 วันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด

1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 681/1

2 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 686 มาตรา 689 มาตรา 690
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ได ดังนี้

(3.2) ผูค้ําประกันมีสิทธิรองขอใหผูใหบริการเรียกการชําระหนี้จากลูกหนี้กอน

(3.2.1) กรณีที่ผูใหบริการมีทรัพยของลูกหนี้เปนหลักประกัน ใหเรียก
ชําระหนี้จากหลักประกันดังกลาวกอน
(3.2.2) หากผูค้ําประกันพิสูจนไดวาลูกหนี้นั้นมีทางที่จะชําระหนี้ได
จากทรัพยสินของลูกหนี้ เชน เงินเดือน ที่ดิน สิทธิเรียกรอง และหุนสหกรณ เปนตน ใหผูใหบริการเรียก
ชําระหนี้จากทรัพยสินของลูกหนี้กอน
2.3 การทําประกันเพื่อคุมครองความเสี่ยงเพิ่มเติม ในการกําหนดใหลูกหนี้ตองทํา
ประกันเพื่อที่จะปดความเสี่ยงเพิ่มเติม ผูใหบริการตองคํานึงถึงภาระคาใชจายที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ โดยไม
กําหนดเงื่อนไขใหลูกหนี้ทําประกันที่มีคาใชจายสูงจนทําใหไมสามารถชําระหนี้ได
ตัวอยาง

• ในกรณีที่ลูกหนี้ตองทําประกันเพิ่มเติม ผูใหบริการจะตองไมบงั คับใหลูกหนี้ทําประกันจากบริษทั ใด

บริษัทหนึ่งเปนการเฉพาะ หรือกําหนดการทําประกันกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเปนเงื่อนไขในการ
พิจารณาสินเชื่อ แตจะตองเปดโอกาสใหลูกหนี้มีสิทธิเลือกทําประกันกับแหงที่มีขอเสนอที่ดีที่สุด
คือราคาเปนธรรมและใหสิทธิประโยชนที่สมเหตุสมผล
• ในกรณีที่ลูกหนี้ไมสามารถจายคาธรรมเนียมประกัน ซึ่งเปนเหตุใหผูใหบริการตองสํารองจาย
คาธรรมเนียมสวนนี้ไปกอน ผูใหบริการควรหารือกับลูกหนี้ในการกําหนดแผนชําระหนี้ดงั กลาว
โดยคํานึงถึงภาระทีล่ ูกหนี้ตองชําระคางวดตามทีไ่ ดตกลงกันไวเดิมดวย

3. การติดตามทวงถามหนี้และการเรียกเก็บคาติดตามทวงถามหนี้ ใหผูใหบริการดําเนินการ
ติดตามทวงถามหนี้โดยสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ 3 และคํานึงถึงความเปนธรรมตอลูกหนี้
โดยเฉพาะเรื่องดังตอไปนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย)
2

3.1 ติดตอลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ไดระบุไวเพื่อการทวงถามหนี้ ดวยจํานวนครั้งไมเกิน
กวาที่คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประกาศกําหนด และภายในชวงเวลาที่กฎหมายกําหนด
3.2 แสดงตัวโดยแจงชื่อตัวและชื่อสกุล หรือชื่อหนวยงานของตนและของเจาหนี้ และ
วัตถุประสงคในการติดตอลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ไดระบุไวเพื่อการทวงถามหนี้ไดรับทราบอยางถูกตอง
เหมาะสม
3.3 ติดตามทวงถามหนี้อยางเหมาะสม ไมใชพฤติกรรมที่เขาขายการขมขู การใช
ความรุนแรง หรือการกระทําการอื่นใดที่ทําใหเกิดความเสียหายแกลูกหนี้

3 พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
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3.4 แจงอัตราคาติดตามทวงถามหนี้อยางเปดเผย โปรงใส ใหลูกหนี้ทราบ โดยอัตราที่
เรียกเก็บตองไมสูงกวาอัตราที่คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประกาศกําหนด
กรณีที่ผูใหบริการวาจางผูใหบริการภายนอก (outsourcing) ติดตามทวงถามหนี้แทน
ผูใหบริการตองควบคุมดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผูใหบริการภายนอกเสมือนเปนผูดําเนินการเอง
รวมทั้งควรดูแลไมใหโครงสรางการจายคาตอบแทน (Key Performance Index : KPI) และเงินรางวัลจูงใจ
ผลักดันใหเกิดการทวงถามหนี้ที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องพฤติกรรมการทวงถามหนี้
4. การใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่มีปญหาการจายชําระหนี้คืน การปรับปรุงโครงสราง
หนี้ (debt restructuring) และการไกลเกลี่ยปญหาหนี้สิน (debt mediation) เมื่อความสามารถใน
การชําระหนี้ของลูกหนี้ลดลง หรือเริ่มประสบปญหาทางการเงินทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
เชน ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ลูกหนี้ไดรับผล
กระทบเปนวงกวาง ผูใหบริการควรมีแนวทางใหความชวยเหลือลูกหนี้ โดยจัดใหมีทางเลือกในการชําระหนี้
ที่สอดคลองกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ และไมทําใหลูกหนี้มีภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากภาระหนี้
เดิมเกินสมควร รวมถึงควรพิจารณาใหความชวยเหลือลูกหนี้ทั้งในกรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้เชิงปองกัน
(pre-emptive debt restructuring) ตลอดจนการไกลเกลี่ยปญหาหนี้สินในชวงกอนฟอง
4.1 การปรับปรุงโครงสรางหนี้และแนวทางใหความชวยเหลือลูกหนี้
ผูใหบริการควรใหความสําคัญในการใหความชวยเหลือลูกหนี้ โดยผูบริหารระดับสูง
มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันอยางเปนรูปธรรม กําหนดแนวทางการใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่
เหมาะสมกับความสามารถและสถานการณทางการเงินของลูกหนี้ สื่อสารแนวทางการใหความชวยเหลือ
ลูกหนี้ใหพนักงานและผูใหบริการภายนอก (outsourcing) ทราบอยางทั่วถึง เพื่อใหสามารถใหขอมูลและ
ใหคําปรึกษาแกลูกหนี้ไดอยางถูกตองครบถวนชัดเจน รวมถึงกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการ
เปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว
ตัวอยาง
แนวทางการใหความชวยเหลือลูกหนี้ดังตอไปนี้ เปนแนวทางตัวอยางเพื่อประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือ
ลูกหนี้ ผูใหบริการสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงสถานการณทางการเงินของลูกหนี้แตละราย

แนวทางการปรับปรุงโครงสรางหนี้และไกลเกลี่ยแกไขปญหาหนี้สิน เชน
• การเปลี่ยนสินเชื่อหมุนเวียนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง และ/หรือ มีการคิดดอกเบี้ยทบตน ใหเปนสินเชื่อ
•
•
•
•

เงินกอนที่อัตราดอกเบี้ยต่ํา ผูใหบริการอาจพิจารณาคงวงเงินบางสวนใหแกลูกหนี้เพื่อใชในยามฉุกเฉิน
จําเปน
การเลื่อนกําหนดชําระหนี้หรือการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหม
การลดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ หรือคาธรรมเนียม
การปรับลดคางวดที่ตองผอนชําระใหสอดคลองกับรายไดทลี่ ดลง
การปรับปรุงลําดับการตัดชําระหนี้ใหตัดเงินตนบางสวนกอนดอกเบี้ยเพื่อจูงใจใหลูกหนี้ผอนชําระหนี้
ตอเนื่อง
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• กรณีลูกหนี้เชาซื้อไดผอนชําระหนี้ตอเนื่องมาพอสมควร เชน เกินกวารอยละ 70 ของมูลหนี้ ผูใหบริการ

•
•
•

•

อาจพิจารณาชะลอการยึดทรัพยเชาซื้อที่ใชเปนเครื่องมือประกอบอาชีพ ทั้งนี้ กรณีท่ไี ดยึดทรัพย
เชาซื้อไปแลว หากมีการปรับปรุงโครงสรางหนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยไดรับความยินยอมจากผูค้ําประกัน
(หากมี) ผูใหบริการอาจพิจารณาคืนทรัพยเชาซื้อนั้นใหลูกหนี้ใชประกอบอาชีพ และหารายไดเพื่อ
ผอนชําระหนี้ตอไปได
ผูใหบริการควรชวยเหลือปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้ที่มศี ักยภาพเพิ่มเติม แมลูกหนี้เคยปรับปรุง
โครงสรางหนี้ หรือเขารวมมาตรการชวยเหลือลูกหนี้แลว และกรณีที่ปฏิเสธการใหความชวยเหลือ
ผูใหบริการควรแจงเหตุผลใหลูกหนี้ทราบ
ในกรณีที่ลูกหนี้มีคางวดคางชําระ ผูใหบริการไมควรกําหนดหลักเกณฑใหลูกหนี้ตองจายชําระหนี้ที่
คางชําระใหหมดกอนจึงจะไดรบั ความชวยเหลือตามมาตรการได
การชวยเหลือลูกหนี้ที่มีปญหาหนี้สินเรื้อรัง (Persistent debt) อาทิ ลูกหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด
และสินเชื่อสวนบุคคล ที่ในชวงระยะเวลาหนึง่ สามารถจายชําระหนี้ไดเพียงบางสวน ซึง่ ไมสามารถตัด
ชําระเงินตนไดในอัตราที่เหมาะสม ผูใหบริการควรพิจารณาปรับปรุงโครงสรางหนี้ หรือมีทางเลือกใน
การชวยเหลือที่เปนประโยชนกบั ลูกหนี้ เชน เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเปนสินเชื่อเงินที่
ผอนชําระเปนงวด (installment loan)
การพิจารณาใหความชวยเหลือโดยปรับโครงสรางรูปแบบการชําระยอดหนี้ตามคําพิพากษา เปนการแบง
ชําระเปนงวด เพื่อเปดโอกาสใหการชําระหนี้ตามยอดนัน้ เปนไปไดมากขึ้น

4.2 การไกลเกลี่ยปญหาหนี้สินในชวงกอนฟอง ผูใหบริการควรจัดใหมีทางเลือกใน
การไกลเกลี่ยหนี้หรือปรับปรุงโครงสรางหนี้กอนฟองรองดําเนินคดี เพื่อลดภาระของทั้งผูใหบริการและ
ลูกหนี้ที่เกิดจากกระบวนการฟองคดี โดยอาจพิจารณาการไกลเกลี่ยกอนฟองตามที่กฎหมายกําหนด เชน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ตรี 4 ที่สงเสริมใหการระงับขอพิพาททางเลือก
(Alternative Dispute Resolution) เปนชองทางการไกลเกลี่ยขอพิพาทของประชาชน โดยไมตองฟองรอง
เปนคดีตอศาล ซึ่งจะทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาขึ้นศาลและคาจางทนายความ
3

ทั้งนี้ การไกลเกลี่ยหนี้กอนการฟองเปนกระบวนการตามความสมัครใจของผูใหบริการ
และลูกหนี้ ซึ่งผูใหบริการควรแจงสิทธิตามกฎหมายที่มีอยูใหครบถวนแกลูกหนี้กอนตัดสินใจ ดังนี้
(1) ขั้นตอนดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 5 ขอดีขอเสีย ระยะเวลาอายุความ
ที่เหลือ และอธิบายความแตกตางระหวางการถูกฟองรองและการไกลเกลี่ยหนี้
4

(2) ความแตกตางของผลทางคดีของการไกลเกลี่ย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา 20 ตรี ซึ่งลูกหนี้และผูใหบริการตองเห็นชอบรวมกัน ดังนี้

4พระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2563

5 ประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่องการไกลเกลี่ยกอนฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ตรี
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(2.1) กรณีคูสัญญาทําขอตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความโดยไมได
ขอใหศาลมีคําพิพากษาตามยอม ผลแหงคดีเปนสัญญาฉบับใหมที่ไดจากการเจรจาตกลงกันดังกลาวมี
อายุความยาว 10 ป หากมีการผิดสัญญา จะตองนํามาฟองใหม
(2.2) กรณีคูสัญญาขอใหศาลมีคําพิพากษาตามยอม ผลแหงคดีเปนคําพิพากษา
เมื่อไมปฏิบัติตามคําพิพากษาตามยอมดังกลาว ผูใหบริการซึ่งเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาสามารถขอศาล
ออกหมายบังคับคดี โดยไมจําเปนตองฟองรองเปนคดีใหมอีก
(3) สิทธิของลูกหนี้ในการปฏิเสธ ไมยินยอมใหผูใหบริการกําหนดใหการไกลเกลี่ย
กอนฟองเปนคําพิพากษาตามยอม 6 ซึ่งจะเกิดสภาพบังคับทันทีหากไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญาได
5

5. กระบวนการดําเนินคดี ผูใหบริการตองกํากับดูแลการปฏิบัติงานในขั้นตอนการดําเนินคดี
และการบังคับคดีกับลูกหนี้ใหเปนไปตามกระบวนการการดําเนินคดีตามกฎหมายและนโยบายที่ผูใหบริการ
กําหนด ยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักธรรมาภิบาล และสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
กรณีที่ผูใหบริการมอบหมายใหผูใหบริการภายนอก (outsourcing) ดําเนินการทางคดี ผูใหบริการตอง
ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของผูใหบริการภายนอกเสมือนเปนผูดําเนินการเอง
กรณีที่ลูกหนี้สอบถาม ใหผูใหบริการแจงขอมูลการดําเนินคดีใหลูกหนี้ทราบ เชน
ภาระหนีท้ ี่เกี่ยวของกับการดําเนินคดี ยอดเงินที่ชําระไปแลวและยอดหนี้คงคาง (ตนเงิน ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ)
สิทธิหนาที่ ผลทางกฎหมาย การใชสิทธิในชั้นศาล และชองทางในการเจรจาประนีประนอม โดยอาจแจง
ดวยวาจา หรือจัดทําสรุปขอมูลดังกลาวขางตนเปนเอกสารตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ผูใหบริการควรกํากับใหมีการดําเนินการภายในอายุความและระยะเวลา
บังคับคดี 10 ป ตามที่กฎหมายกําหนด และควบคุมไมใหผูแทนของผูใหบริการยกขอมูลอันเปนเท็จ หรือ
บิดเบือนทําใหลูกหนี้สําคัญผิด เพื่อเรียกผลประโยชนกับลูกหนี้ สําหรับกรณีคาใชจายและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ ใหปฏิบัติตามกฎหมาย เชน คาทนาย ไมสามารถเรียกรองเกินกวาที่ศาลสั่งในคําพิพากษา 7 และ
คาธรรมเนียมการถอนบังคับคดี 8
6
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6. การขายและโอนหนี้ไปยังเจาหนี้รายอื่น
6.1 ผูใหบริการที่ขายหรือโอนหนี้ ตองนําสงขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับหนี้ที่ขายหรือโอน
เชน สัญญา ตารางผอนชําระหนี้ ประวัติการจายและคางชําระหนี้ ใหแกผูใหบริการที่รับซื้อหรือรับโอนหนี้
และจัดใหมีคําบอกกลาวการโอนเปลี่ยนเจาหนี้ใหลูกหนี้ทราบ
6.2 ผูใหบริการที่รับซื้อหรือรับโอนหนี้ ตองแจงใหลูกหนี้ทราบถึงการโอนขายหนี้ และ
ขอมูลภาระหนี้ หรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงควรใหขอมูลรายการที่จะตองชําระหรือ
6 ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกลี่ยกอนฟอง พ.ศ. 2563 ขอ 14
7 ตาราง 6 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

8 ตาราง 5 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง, ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความแพง มาตรา 169/2 วรรคทาย
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แนวปฏิบัตธิ นาคารแหงประเทศไทย
เรื่อง แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้
__________________
1. เหตุผลในการออกแนวปฏิบัติ
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดออกแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจที่มิใชสถาบันการเงิน รวมทั้งผูที่ไดรับมอบหมาย
จากสถาบันการเงินและผูป ระกอบธุรกิจที่มิใชสถาบันการเงินดําเนินการติดตามทวงถามหนีอ้ ยางเหมาะสม
เปนมาตรฐานเดียวกัน และไมสรางความเดือดรอนใหกับประชาชน โดยตอมาพระราชบัญญัติวาดวยการ
ทวงถามหนี้ไดออกบังคับใชครอบคลุมถึงผูทวงถามหนี้ซึ่งเปนเจาหนี้ผูใหสินเชื่อ รวมถึงผูรับมอบอํานาจ
จากเจาหนี้ดังกลาว ประกอบกับคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ไดประกาศกําหนดแนวทางการ
ติดตามทวงถามหนี้ใหชัดเจนในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น
ธปท. จึงเห็นควรปรับปรุงแนวปฏิบตั ิธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ติดตามทวงถามหนี้ โดยยังคงมีสาระสําคัญเกี่ยวกับชวงเวลาในการติดตอลูกหนี้ การแสดงตัวและใหขอมูล
แกลูกหนี้ วิธีการทวงถามหนี้ที่เหมาะสม การเก็บรักษาความลับเรื่องความเปนหนี้ของลูกหนี้ การวาจาง
ผูใหบริการภายนอก (outsourcing) ในการติดตามทวงถามหนี้ ตลอดจนการจัดระบบในการรับติดตอ
และรับเรื่องรองเรียนของลูกหนี้ และขยายขอบเขตการใชแนวปฏิบัติครอบคลุมผูใหบริการทางการเงิน
ภายใตการกํากับของ ธปท. เพื่อสนับสนุนใหการติดตามทวงถามหนี้ของผูใหบริการเปนไปอยางโปรงใส
เปนธรรม และสอดคลองกับกฎหมายและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
2. ขอบเขตการใชแนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติฉบับนี้ใหใชกับผูใหบริการทางการเงิน ดังนี้
2.1 สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแหง
2.2 บริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยวาดวย
หลักเกณฑการกํากับดูแลกลุมธุรกิจทางการเงินและที่เกี่ยวของ ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อ
สวนบุคคลภายใตการกํากับ สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ ธุรกิจการใหเชา
แบบลีสซิ่ง ธุรกิจการใหเชาซื้อ และบริษัทบริหารสินทรัพย
2.3 สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแหง
2.4 ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตามประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกิจการที่ตองขอ
อนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต) ทุกแหง
2.5 ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับตามประกาศกระทรวงการคลัง
วาดวยกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อสวน
บุคคลภายใตการกํากับ) ทุกแหง
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2.6 ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับตาม
ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยกิจการที่ตองขออนุญาตตามขอ 5 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายยอยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตการกํากับ) ทุกแหง
2.7 บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพยทุกแหง
3. แนวปฏิบัติที่ยกเลิก
ใหยกเลิกแนวปฏิบัติธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถาม
หนี้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 โดยใหใชแนวปฎิบัติฉบับนี้แทน
4. เนื้อหา
4.1 คําจํากัดความ
ปฏิบัติฉบับนี้

“ผูใหบริการ” หมายความวา ผูใหบริการทางการเงินตามขอบเขตการใชแนว

“ลูกหนี้” หมายความวา ลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา และใหหมายความรวมถึง
ผูค้ําประกันซึ่งเปนบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายวาดวยการทวงถามหนี้
4.2 แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้
ในการดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ ใหผูใหบริการถือปฏิบัติหรือดูแลผูใหบริการ
ภายนอก (outsourcing) ถือปฏิบัติ ดังนี้
4.2.1 เวลาและความถี่ในการติดตอเพื่อการติดตามทวงถามหนี้
ในการติดตอลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ไดระบุไวเพื่อการทวงถามหนี้ ดวย
จํานวนครั้งไมเกินกวาที่คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประกาศกําหนดเพื่อการติดตามทวง
ถามหนี้ ใหดําเนินการภายในเวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. ในวันจันทรถึงศุกร และภายในเวลา 8.00 น.
ถึง 18.00 น. ในวันหยุดราชการ
4.2.2 การแสดงตัวและใหขอมูลกับลูกหนี้
ในกรณีที่มีการวาจางผูใหบริการภายนอกในการติดตามทวงถามหนี้ ให
ผูใหบริการแจงใหลูกหนี้ทราบถึงการมอบหมายใหบุคคลอื่นเปนผูดําเนินการติดตามทวงถามหนี้
แทนตั้งแตคราวแรกที่ลูกหนี้ตกลงเลือกใชบริการ และในขั้นตอนการติดตามทวงถามหนี้ ใหผูใหบริการ
แจงหรือดูแลใหผูใหบริการภายนอกแจงใหลูกหนี้ทราบลวงหนาถึงการมอบหมายดังกลาวดวย
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(1) การแสดงตัวเพื่อวัตถุประสงคในการติดตามทวงถามหนี้
ใหผูใหบริการและผูใหบริการภายนอกแสดงตัวโดยแจงชื่อตัวและชื่อ
สกุล หรือชื่อหนวยงานของตนและของเจาหนี้ และวัตถุประสงคในการติดตอใหลูกหนี้หรือบุคคลซึ่ง
ลูกหนี้ไดระบุไวเพื่อการทวงถามหนี้ไดรับทราบอยางถูกตองเหมาะสม
ในกรณีที่ผูใหบริการภายนอกติดตอกับลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได
ระบุไวเพื่อการทวงถามหนี้โดยตรง (face to face) ใหผูใหบริการภายนอกแสดงเอกสารซึ่งแสดงให
เห็นวาตนไดรับอนุญาตจากผูใหบริการใหติดตามทวงถามหนี้แทน และกรณีขอรับชําระหนี้ใหผูให
บริการภายนอกแสดงหลักฐานการรับมอบอํานาจใหรับชําระหนี้จากผูใหบริการซึ่งเปนเจาหนี้ดวย
(2) การใหขอมูลสําคัญในขั้นตอนการติดตามทวงถามหนี้
ในขั้นตอนการติดตามทวงถามหนี้ ใหผูใหบริการแจงหรือดูแลให
ผูใหบริการภายนอกแจงขอมูลภาระหนี้กับลูกหนี้ โดยตองจัดสงเอกสารยืนยันยอดหนี้ที่มี
รายละเอียดอยางนอย ดังนี้
(2.1) จํานวนเงินและระยะเวลาคางชําระ
(2.2) หมายเลขโทรศัพทเพื่อใชติดตอที่เกี่ยวของกับการชําระหนี้
(2.3) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ (ถามี)
(2.4) สิทธิ วิธี และสถานที่ในการรองเรียนของลูกหนี้
(2.5) สิทธิของลูกหนี้ในการเลือกชําระหนี้กับผูใหบริการรายใดรายหนึ่ง
ก็ได ในกรณีที่ผูใหบริการภายนอกไดรับจางจากผูใหบริการหลายรายใหเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้
รายเดียวกัน (ถามี)
4.2.3 วิธีการติดตามทวงถามหนี้และเรียกเก็บหนี้
ใหผูใหบริการดําเนินการหรือดูแลใหผูใหบริการภายนอกดําเนินการ
ติดตามทวงถามหนี้อยางเหมาะสม และไมกระทําการใดที่ไมชอบดวยกฎหมาย
(1) ไมเรียกเก็บหนี้จากบุคคลอื่นที่ไมใชลูกหนี้ เวนแตเปนสิทธิตามกฎหมาย
หรือทรัพยสินของลูกหนี้
สําคัญผิด เชน

(2) ไมใชความรุนแรงเพื่อใหไดรับชําระหนี้ เชน ทํารายรางกาย ชื่อเสียง
(3) ไมปลอมแปลง บิดเบือนขอมูล เอกสาร หรือแสดงทาทางอันทําให

(3.1) ไมปลอมแปลงหรือบิดเบือนวาเปนบุคคลอื่น หรือใชชื่ออื่น
นอกเหนือจากชื่อจริง รวมถึงไมปลอมแปลงหรือบิดเบือนขอมูลในการแสดงตัวหรืออํานาจหนาที่
ของผูใหบริการภายนอก ไมใชขอความ เครื่องหมาย สัญลักษณ เครื่องแบบ หรือแสดงทาทาง
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เพื่อทําใหลูกหนี้สําคัญผิดวามาจากหนวยงานของศาล หนวยงานของรัฐ สํานักงานกฎหมาย หรือ
บริษัทขอมูลเครดิต
(3.2) ไมปลอมแปลงหรือบิดเบือนเพื่อใหลูกหนี้สําคัญผิดวาเอกสาร
เรียกเก็บหนี้หรือเอกสารที่ใชในการติดตอกับลูกหนี้นั้น ออกหรือไดรับอนุญาตหรือการรับรองจาก
หนวยงานของศาล หนวยงานของรัฐ สํานักงานกฎหมาย หรือบริษัทขอมูลเครดิต หรือทําใหลูกหนี้
เขาใจผิดในสาระสําคัญทางกฎหมายของเอกสารดังกลาว
(3.3) ไมปลอมแปลง บิดเบือน หรือแจงขอมูลอันเปนเท็จเกี่ยวกับยอด
หนี้เกินกวาที่มีอยูตามกฎหมาย เชน ประเภท จํานวน สถานะปจจุบัน และคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
ใด ๆ ในการทวงถามหนี้ เปนตน หรือแสดงทาทางอื่นใดอันเปนเท็จเพื่อใหลูกหนี้สําคัญผิดในการชําระ
หนี้ เชน ทําใหเชื่อวาจะถูกดําเนินคดี หรือจะถูกยึดหรืออายัดทรัพยหรือเงินเดือน
(4) ไมขมขู หรือคุกคาม ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เชน
(4.1) ขมขูวาจะใชความรุนแรง ทํารายรางกาย ทรัพยสิน หรือชื่อเสียง
ของลูกหนี้หรือของบุคคลอื่น หรือขมขูวาจะฟองรองดวยความอันเปนเท็จวาลูกหนี้กระทําผิดกฎหมาย
หากไมชําระหนี้
(4.2) ขมขูวาจะเพิ่มคาธรรมเนียมทนายความ คาสืบสวน คาธรรมเนียม
หรือคาใชจายใด ๆ ในการทวงถามหนี้ คาบริการทางการเงิน หรือคาธรรมเนียมอื่นใดซึ่งไมสามารถ
เรียกเก็บไดจริงตามกฎหมาย
(4.3) ขมขูวาจะกระทําการใด ๆ ซึ่งผูใหบริการและผูใหบริการ
ภายนอกไมมีเจตนาที่จะกระทําหรือไมสามารถกระทําไดจริงตามกฎหมาย
(4.4) ขมขูวาจะปลอมแปลงหรือเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับยอดหนี้ของ
ลูกหนี้อันเปนเท็จหรือขอมูลอื่นเพื่อทําลายชื่อเสียงลูกหนี้
(5) ไมใชภาษาหยาบคาย ขมขู ดูหมิ่น หรือสื่อใหเห็นถึงผลกระทบที่มี
ลักษณะเปนการขมขูลูกหนี้หรือผูที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ หรือทําใหลูกหนี้สําคัญผิดวาลูกหนี้ไดกระทํา
สิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีงาม
4.2.4 การเก็บรักษาความลับเรื่องความเปนหนีข้ องลูกหนี้
ใหผูใหบริการและผูใหบริการภายนอกระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพใน
การเก็บรักษาความลับเรื่องความเปนหนีข้ องลูกหนี้ และไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนี้ของลูกหนี้ระหวาง
การติดตอกับบุคคลอื่น เวนแตสามารถทําไดตามกฎหมาย
(1) ไมเปดเผยขอความ หรือใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่แสดงใหทราบ
ไดวาลูกหนี้มีหนี้สิน หรือสื่อใหทราบวาเปนการทวงถามหนี้อยางชัดเจน ซึ่งมีเจตนาใหเขาถึงไดเปน
การทั่วไปและทําใหลูกหนี้เกิดความอับอาย เชน การใชชื่อธุรกิจทวงถามหนี้หรือขอความบนซอง
จดหมายในการติดตอกับลูกหนี้ซึ่งทําใหเขาใจไดวาเปนติดตอเพื่อทวงถามหนี้ หรือการใชไปรษณียบัตร
เอกสารเปดผนึก หรือโทรสาร ยกเวนกรณีที่สามารถทําไดตามกฎหมาย
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(2) ในการติดตอบุคคลอื่นที่ไมใชลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ไดระบุไว
ผูใหบริการหรือผูใหบริการภายนอกจะกระทําได เพื่อการสอบถามหรือยืนยันขอมูลเกี่ยวกับสถานที่
ในการติดตอลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ไดระบุไวเพื่อการทวงถามหนี้เทานั้น โดยตองไมเปดเผย
ความเปนหนี้ของลูกหนี้ ยกเวนกรณีที่สามารถทําไดตามกฎหมาย
4.2.5 การรับเงินจากลูกหนี้
ใหผูใหบริการและผูใหบริการภายนอกเก็บบันทึกขอมูลและหลักฐานการ
รับเงินจากลูกหนี้อยางเหมาะสมและมีผลในทางกฎหมาย รวมถึงเมื่อไดรับชําระหนี้แลว ใหออก
หลักฐานการชําระหนี้ใหแกลูกหนี้ดวย
4.3 อัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ ในการทวงถามหนี้
ผูใหบริการสามารถกําหนดและเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ ใน
การทวงถามหนี้ไดไมเกินกวาอัตราที่คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประกาศกําหนด โดยให
เปดเผยขอมูลคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ ดังกลาวตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
4.4 การวาจางผูใหบริการภายนอก (outsourcing) ในการติดตามทวงถามหนี้แทน
4.4.1 การใชบริการผูใหบริการภายนอกใหดําเนินการติดตามทวงถามหนี้แทน
ผูใหบริการจะตองรับผิดชอบตอลูกหนี้และบุคคลภายนอกเสมือนผูใหบริการเปนผูดําเนินการเอง โดย
ตองมีแนวทางการคัดเลือก การบริหารความเสี่ยง และการดูแลรับผิดชอบตอลูกหนี้ที่เหมาะสม
สอดคลองตามหลักเกณฑวาดวยการใชบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจ หลักเกณฑวาดวยการกํากับ
ดูแลการใชบริการจากผูใหบริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ และหลักเกณฑการกํากับดูแล
การใชบริการจากผูใหบริการภายนอก แลวแตประเภทของผูใหบริการ
4.4.2 ผูใหบริการภายนอกที่รับจางทวงถามหนี้เปนปกติธุระ ซึ่งผูใหบริการจะ
ทําการวาจางใหดําเนินการติดตามทวงถามหนี้แทน จะตองเปนผูประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนการ
ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โดยถูกตองตามกฎหมาย
4.5 การจัดระบบในการรับติดตอและรับเรื่องรองเรียนจากลูกหนี้
ใหผูใหบริการมีนโยบาย ขั้นตอน และหนวยงานรับการติดตอและรับเรื่อง
รองเรียนทีส่ ามารถติดตอไดสะดวก มีกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนที่เหมาะสม รวมถึงรายงาน
การดําเนินงานเกี่ยวกับปญหาและเรื่องรองเรียนตอผูบริหาร ใหสอดคลองตามหลักเกณฑวาดวย
การบริหารจัดการดานการใหบริการแกลูกคาอยางเปนธรรม
5. วันเริ่มตนบังคับใช
แนวปฏิบัติฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เปนตนไป
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