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พ.ร.บ. การทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 
 

พระราชบญัญตักิารทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ.ฯ”) เป็นบทกฎหมายฉบบั

แรกทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะกบัการตดิตามทวงถามหน้ีในประเทศไทย ซึง่มผีล

บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่2 กนัยายน 2558 ภายใตก้ฎหมายฉบบัน้ี ลกูหน้ีจะไดร้บั

ความคุม้ครองมากขึน้ และสง่ผลใหก้ารกาํกบัดแูลการตดิตามทวงถามหน้ีมี

ความเป็นธรรมและมมีาตรฐานเดยีวกนั อกีทัง้ยงัมบีทลงโทษผูท้ีฝ่่าฝืนกฎหมาย

ฉบบัน้ีอย่างชดัเจน 

 ฉบบัท่ี 3 

ตุลาคม 2558 
 
เน้ือหา: 

• พระราชบญัญตักิารทวงถามหน้ี 

พ.ศ. 2558 

• เอกสารเพิม่เตมิในการนําเขา้

ช่างฝีมอืผูช้าํนาญการต่างชาติ

ผ่านระบบงาน e-Expert 

System  

• คาํวนิิจฉยัขอ้หารอืของ

กระทรวงพาณิชยเ์รื่องการ

ประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว  



เน่ืองจาก พ.ร.บ.ฯ น้ีจะสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัต่อวธิกีารทวงถามหน้ี ขอ้สรุปสาํคญัหลกัจากพ.ร.บ.ฯ ไดแ้ก่ 

• การประกอบธุรกจิทวงถามหน้ีต้องมกีารจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีนซึ่งแต่งตัง้โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 

โดย พ.ร.บ.ฯ การทวงถามหน้ี ไดนิ้ยามคาํว่า “ธุรกจิทวงถามหน้ี” ใหห้มายความถงึ การรบัจา้งทวงถามหน้ีไม่ว่าโดยตรง

หรอืโดยออ้มเป็นปกตธิุระ แต่ไม่รวมถงึการทวงถามหน้ีของทนายความซึง่กระทาํแทนลกูความของตน 

• หา้มทวงถามหน้ีกบับุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่ลกูหน้ี หรอืบุคคลทีล่กูหน้ีไดร้ะบุไว ้

• มขีอ้กาํหนดเกีย่วกบัสถานทีต่ดิต่อ เวลาตดิต่อ และจาํนวนครัง้ทีต่ดิต่อ ในการทวงถามหน้ี  

• มขีอ้หา้มเกี่ยวกบัการทวงถามหน้ีในลกัษณะที่เป็นการข่มขู่ การใชค้วามรุนแรง หรอืการดูหมิน่ และการทวงถามหน้ีใน

ลกัษณะทีไ่ม่เป็นธรรม เช่น การเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมเกนิอตัราทีก่าํหนด 

• ให้มกีารจดัตัง้ “คณะกรรมการกํากบัการทวงถามหน้ี” โดยให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ 

เพื่อกาํกบัดแูลการทวงถามหน้ีของผูท้วงถามหน้ี  

• มกีารกาํหนดโทษเป็น 2 สว่น คอื โทษทางปกครองและโทษทางอาญา 

• บุคคลใดประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีหรอืกิจการในทํานองเดียวกนัอยู่ก่อนวนัที่ พ.ร.บ.ฯ น้ีใช้บังคบั หากประสงค์จะ

ประกอบธุรกิจต่อไป ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนภายใน 90 วันนับแต่วนัที่ พ.ร.บ.ฯ น้ีใช้บังคบั ระหว่างนัน้ สามารถ

ประกอบธุรกจิต่อไปไดจ้นกว่าจะไดร้บัแจง้การไม่รบัจดทะเบยีนจากนายทะเบยีน 

 

เอกสารเพ่ิมเติมในการนําเข้าช่างฝีมือ

ผูช้าํนาญการต่างชาติ ผา่นระบบงาน     

e-Expert System 

 

 

สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ไดก้าํหนดใหม้กีารเพิม่เตมิเอกสารประกอบการขอนําช่างฝีมอืผูช้าํนาญการต่างชาตเิขา้

มาปฏบิตังิานผ่านระบบงานช่างฝีมอื e-Expert System คอื สาํเนาแบบแจง้ยนืยนัการดาํเนินการตามโครงการเมื่อครบกาํหนด 6 

เดอืน ครบ 1 ปี และ ครบ 2 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกบตัรสง่เสรมิ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นเงื่อนไขของบตัรสง่เสรมิ โดยแนบสาํเนาแบบ

แจง้ยนืยนัการดาํเนินการตามโครงการไวใ้นไฟลเ์ดยีวกบัผงัสายงานองคก์ร  

หากบรษิทัยงัไม่มกีารยื่นแบบแจง้ยนืยนัการดาํเนินการตามโครงการ สามารถดาํเนินการผ่านระบบตรวจสอบสถานะภาพเอกสาร

ทาง Internet (Project Monitoring System)   



คาํวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงพาณิชย์

เร่ืองการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 

 

การดาํเนินการควบคมุการปฏิบติังานโดยการส่งผู้เช่ียวชาญเข้ามาควบคมุในประเทศไทย 

นิตบิุคคลต่างประเทศเขา้ทาํสญัญาเป็นผูร้บัจา้งในการออกแบบ พฒันา ตดิตัง้ระบบ และบรูณาการระบบศนูยบ์รหิารจดัการ โดยมี

ทัง้ส่วนที่ดําเนินการในต่างประเทศผ่านวธิีการควบคุมคอมพวิเตอร์ระยะไกล (Remote Access) และการส่งผู้เชี่ยวชาญและผู้

ควบคุมงานมาดําเนินการตดิตัง้และทดสอบระบบซอฟต์แวรใ์นประเทศไทย การจดัส่งผูเ้ชีย่วชาญและผูค้วบคุมงานมาดําเนินการ

และทดสอบระบบซอฟต์แวรใ์นประเทศไทยดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการประกอบธุรกจิ ตามบญัชสีาม (21) ทา้ยพระราชบญัญตักิาร

ประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 “การทาํธุรกจิบรกิารอื่น” ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากอธบิดกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว ก่อนประกอบธุรกจิดงักล่าว  

นิยามของธรุกิจค้าปลีกและค้าส่งตามพระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว   

การคา้ปลกี ตามบญัชสีาม (14) ทา้ยพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542  ไดแ้ก่ การขายในประเทศให้

ลกูคา้โดยตรงเพื่อใชใ้นการบรโิภคของตนเอง 

การคา้สง่ ตามบญัชสีาม (15) ทา้ยพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 ไดแ้ก่ การขายในประเทศใหแ้ก่ผู้

ซือ้ทีนํ่าสนิคา้ไปขาย หรอืใหบ้รกิารต่อแก่ลกูคา้ หรอื นําไปเป็นวตัถุดบิในการผลติสนิคา้อื่น  

บุคคลต่างดา้วทีป่ระสงคจ์ะประกอบธุรกจิคา้ปลกี และ/หรอื คา้สง่จะตอ้งขออนุญาตในการประกอบธุรกจิตามพระราชบญัญตัน้ีิ เวน้

แต่จะมทีุนขัน้ตํ่า คอื ทุนจดทะเบยีนทีไ่ดช้าํระค่าหุน้แลว้ซึง่ใชใ้นการเริม่ตน้ประกอบธุรกจิคา้ปลกีหรอืคา้ส่ง สาํหรบัแต่ละธุรกจิไม่

น้อยกว่า 100 ลา้นบาท โดยทุน 100 ลา้นบาทสาํหรบัคา้ปลกีมไีด ้5 รา้นคา้ และทุน 100 ลา้นบาทสาํหรบัคา้สง่มไีด ้1 รา้นคา้ โดย

ทุนดงักล่าวต้องเป็นทุนเฉพาะสาํหรบัธุรกจิคา้ปลกีหรอื คา้ส่งเท่านัน้ ไม่รวมถงึทุนขัน้ตํ่าของบรษิทัตามกฎหมายน้ีและกฎหมาย

อื่น 
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For more information on the above and how Deloitte can support you, please contact: 

Poljun Divari 
Director, Tax & Legal Services 
pdivari@deloitte.com 
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