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พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 (“พ.ร.บ.ฯ”) เป็ นบทกฎหมายฉบับ
แรกทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะกับการติดตามทวงถามหนี้ในประเทศไทย ซึง่ มีผล
บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 2 กันยายน 2558 ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ลูกหนี้จะได้รบั
ความคุม้ ครองมากขึน้ และส่งผลให้การกํากับดูแลการติดตามทวงถามหนี้มี
ความเป็ นธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน อีกทัง้ ยังมีบทลงโทษผูท้ ฝ่ี ่ าฝืนกฎหมาย
ฉบับนี้อย่างชัดเจน

ฉบับที่ 3
ตุลาคม 2558
เนื้ อหา:
•

พระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้
พ.ศ. 2558

•

เอกสารเพิม่ เติมในการนําเข้า
ช่างฝีมอื ผูช้ าํ นาญการต่างชาติ
ผ่านระบบงาน e-Expert
System

•

คําวินิจฉัยข้อหารือของ
กระทรวงพาณิชย์เรื่องการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

เนื่องจาก พ.ร.บ.ฯ นี้จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญต่อวิธกี ารทวงถามหนี้ ข้อสรุปสําคัญหลักจากพ.ร.บ.ฯ ได้แก่
• การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องมีการจดทะเบียนต่ อนายทะเบียนซึ่งแต่งตัง้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดย พ.ร.บ.ฯ การทวงถามหนี้ ได้นิยามคําว่า “ธุรกิจทวงถามหนี้” ให้หมายความถึง การรับจ้างทวงถามหนี้ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมเป็ นปกติธุระ แต่ไม่รวมถึงการทวงถามหนี้ของทนายความซึง่ กระทําแทนลูกความของตน
• ห้ามทวงถามหนี้กบ
ั บุคคลอื่นทีไ่ ม่ใช่ลกู หนี้ หรือบุคคลทีล่ กู หนี้ได้ระบุไว้
• มีขอ้ กําหนดเกีย่ วกับสถานทีต
่ ดิ ต่อ เวลาติดต่อ และจํานวนครัง้ ทีต่ ดิ ต่อ ในการทวงถามหนี้
• มีขอ้ ห้ามเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ในลักษณะที่เป็ นการข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการดูหมิน
่ และการทวงถามหนี้ใน
ลักษณะทีไ่ ม่เป็ นธรรม เช่น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินอัตราทีก่ าํ หนด
• ให้มก
ี ารจัดตัง้ “คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้” โดยให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็ นประธานกรรมการ
เพื่อกํากับดูแลการทวงถามหนี้ของผูท้ วงถามหนี้
• มีการกําหนดโทษเป็ น 2 ส่วน คือ โทษทางปกครองและโทษทางอาญา
• บุ ค คลใดประกอบธุ ร กิจ ทวงถามหนี้ ห รือ กิจ การในทํา นองเดีย วกัน อยู่ก่ อ นวัน ที่ พ.ร.บ.ฯ นี้ ใช้บ ังคับ หากประสงค์จ ะ
ประกอบธุรกิจ ต่ อ ไป ต้องยื่น คําขอจดทะเบียนภายใน 90 วันนับ แต่ วนั ที่ พ.ร.บ.ฯ นี้ใช้บ ังคับ ระหว่างนัน้ สามารถ
ประกอบธุรกิจต่อไปได้จนกว่าจะได้รบั แจ้งการไม่รบั จดทะเบียนจากนายทะเบียน

เอกสารเพิ่มเติมในการนําเข้าช่างฝี มือ
ผูช้ าํ นาญการต่างชาติ ผ่านระบบงาน
e-Expert System
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้กาํ หนดให้มกี ารเพิม่ เติมเอกสารประกอบการขอนําช่างฝีมอื ผูช้ าํ นาญการต่างชาติเข้า
มาปฏิบตั งิ านผ่านระบบงานช่างฝีมอื e-Expert System คือ สําเนาแบบแจ้งยืนยันการดําเนินการตามโครงการเมื่อครบกําหนด 6
เดือน ครบ 1 ปี และ ครบ 2 ปี นับแต่วนั ทีอ่ อกบัตรส่งเสริม ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม โดยแนบสําเนาแบบ
แจ้งยืนยันการดําเนินการตามโครงการไว้ในไฟล์เดียวกับผังสายงานองค์กร
หากบริษทั ยังไม่มกี ารยื่นแบบแจ้งยืนยันการดําเนินการตามโครงการ สามารถดําเนินการผ่านระบบตรวจสอบสถานะภาพเอกสาร
ทาง Internet (Project Monitoring System)

คําวินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงพาณิชย์
เรื่องการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
การดําเนิ นการควบคุมการปฏิ บตั ิ งานโดยการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาควบคุมในประเทศไทย
นิตบิ ุคคลต่างประเทศเข้าทําสัญญาเป็ นผูร้ บั จ้างในการออกแบบ พัฒนา ติดตัง้ ระบบ และบูรณาการระบบศูนย์บริหารจัดการ โดยมี
ทัง้ ส่วนที่ดําเนินการในต่างประเทศผ่านวิธีการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล (Remote Access) และการส่งผู้เชี่ยวชาญและผู้
ควบคุมงานมาดําเนินการติดตัง้ และทดสอบระบบซอฟต์แวร์ในประเทศไทย การจัดส่งผูเ้ ชีย่ วชาญและผูค้ วบคุมงานมาดําเนินการ
และทดสอบระบบซอฟต์แวร์ในประเทศไทยดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นการประกอบธุรกิจ ตามบัญชีสาม (21) ท้ายพระราชบัญญัตกิ าร
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 “การทําธุรกิจบริการอื่น” ต้องได้รบั อนุ ญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ก่อนประกอบธุรกิจดังกล่าว

นิ ยามของธุรกิ จค้าปลีกและค้าส่งตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิ จของคนต่ างด้าว
การค้าปลีก ตามบัญชีสาม (14) ท้ายพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้แก่ การขายในประเทศให้
ลูกค้าโดยตรงเพื่อใช้ในการบริโภคของตนเอง
การค้าส่ง ตามบัญชีสาม (15) ท้ายพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้แก่ การขายในประเทศให้แก่ผู้
ซือ้ ทีน่ ําสินค้าไปขาย หรือให้บริการต่อแก่ลกู ค้า หรือ นําไปเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้าอื่น
บุคคลต่างด้าวทีป่ ระสงค์จะประกอบธุรกิจค้าปลีก และ/หรือ ค้าส่งจะต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตนิ ้ี เว้น
แต่จะมีทุนขัน้ ตํ่า คือ ทุนจดทะเบียนทีไ่ ด้ชาํ ระค่าหุน้ แล้วซึง่ ใช้ในการเริม่ ต้นประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง สําหรับแต่ละธุรกิจไม่
น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยทุน 100 ล้านบาทสําหรับค้าปลีกมีได้ 5 ร้านค้า และทุน 100 ล้านบาทสําหรับค้าส่งมีได้ 1 ร้านค้า โดย
ทุนดังกล่าวต้องเป็ นทุนเฉพาะสําหรับธุรกิจค้าปลีกหรือ ค้าส่งเท่านัน้ ไม่รวมถึงทุนขัน้ ตํ่าของบริษทั ตามกฎหมายนี้และกฎหมาย
อื่น

Contact
For more information on the above and how Deloitte can support you, please contact:
Poljun Divari
Director, Tax & Legal Services
pdivari@deloitte.com
+66 (0) 2676 5700 ext. 11231

Pornpun Niyomthai
Director, Tax & Legal Services
pniyomthai@deloitte.com
+66 (0) 2676 5700 ext. 10404

Home | Add Deloitte as a safe sender

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.
Rajanakarn Bldg., 25th – 26th, 28th Fl.
3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Thailand
Deloitte Legal means the legal practices of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal services and Deloitte Tax
means the tax practices of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and
their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not
provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.
Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. With
a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to
clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 220,000 professionals are committed to
making an impact that matters.

About Deloitte Southeast Asia
Deloitte Southeast Asia Ltd – a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited comprising Deloitte practices operating in Brunei, Cambodia, Guam,
Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam – was established to deliver measurable value to the particular
demands of increasingly intra-regional and fast growing companies and enterprises.
Comprising 270 partners and over 7,000 professionals in 25 office locations, the subsidiaries and affiliates of Deloitte Southeast Asia Ltd combine their
technical expertise and deep industry knowledge to deliver consistent high quality services to companies in the region.
All services are provided through the individual country practices, their subsidiaries and affiliates which are separate and independent legal entities.
About Deloitte Thailand
In Thailand, services are provided by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates.
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively,
the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for
any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
© 2015 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.
To no longer receive emails about this topic please send a return email to the sender with the word “Unsubscribe” in the subject line.

