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บทคัดย่อ 

การเป็นหนี้ไม่ใช่สิ่งที่หลายคนตั้งใจให้เกิดขึ้น และหลายครั้งการเป็นหนี้ในสังคมไทยก็เกิด
จากความไม่รู้ทางด้านที่เริ่มเป็นหนี้มาจากหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลโดยมา
จากค่าธรรมเนียม ค่ากดเงินสด ค่าปรับผิดนัดช าระหนี้ และค่าอะไรอีกหลายอย่าง เมื่ อมารวมกับ
ดอกเบี้ย และเงินต้นก็ท าให้หลายคนไม่มีความสามารถในการใช้หนี้คนเป็นหนี้แรกๆ พอถูกทวงก็กลัว
เลยไปรูดบัตรเครดิตอ่ืนเพื่อมาใช้หนี้ แต่ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มหนี้เข้าไปอีก เป็นวงจรที่ไม่มีวันที่จะชดใช้ได้
หมด เพราะหนี้มันเกินก าลังของเขาที่จะจ่ายได้รูปแบบการทวงหนี้ในปัจจุบันนั้น หนี้ส่วนใหญ่ที่เป็น
ปัญหาอยู่คือหนี้ในระบบของสถาบันการเงินต่างๆ นักทวงหนี้จะใช้ทุกกลเม็ดเพื่อให้ลูกหนี้ยอมจ่ายหนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้ามาทวงหนี้รบกวนการท างานหลายๆ ครั้ง หรืออ้างว่าตนเองเป็นต ารวจ 
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ กระทั่งโทรศัพท์ไปทวงหนี้กับพ่อแม่ของลูกหนี้ เมื่อ มีพระราชบัญญัติการทวงหนี้
พุทธศักราช 2558 การทวงหนี้ก็จะท างานยากข้ึนและ การทวงหนี้ก็เสี่ยงทีจ่ะติดคุกเช่นกัน  เพราะถ้า
ทวงหนี้ในที่อยู่ของลูกหนี้ที่ไม่ได้แจ้ง ไว้ก็ผิด ต้องพยายามติดต่อแล้วไม่ได้ถึงจะติดตามไปยังที่ท างาน
ได้ การติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ หรือทางโซเชียลมีเดีย ก็ต้องเป็นภายในเวลาที่ก าหนด ห้าม
โทรศัพท์หลายครั้งเป็นการรบกวน และห้ามพูดจาหยามหมิ่นต่อลูกหนี้  
 
ค าส าคัญ :  ทวงหนี้, ปัญหาและอุปสรรค 
 
Abstract 

Debt is not something that many people intend to happen. And many times 
the debt in the Thai society is due to the ignorance of the debt began to come from 
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credit card debt, cash and personal loans from the fees, cash payments, fines, defaults. 
And many other values. When combined with interest and the principal makes many 
people have no ability to take the debt owed first. I was scared to go to another credit 
card to take the debt. But the more debt. It is a circuit that can not be repaired at all. 
Because of the debt it is too much to pay. Current debt repayment scheme. Most debt 
problems are debt in the system of financial institutions. Debtors will use all the tricks 
to allow debtors to pay debts. Whether it's a phone call, debt collection, interfering 
with work, or claiming to be a police officer. As a state official To call the debt to the 
parents of the debtor when the debt is filed in 2015, debt collection will work harder 
and Debt collection is risky to prison as well. The debt in the address of the debtor is 
not notified, it is wrong to try to contact, not to follow up to work. Contacting it on 
the phone. Or social media, it must be within the time limit. Do not interrupt the 
phone several times. And do not talk about the verdict on the debtor. 
 
Keywords:  debt collection, problems and obstacles 
 
บทน า 

การที่เจ้าหนี้โพสต์ทวงหนี้นั้นถือว่าผิด พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มีโทษจ าคุก 1 ปี 
หรือปรับ 100,000 บาท  ส าหรับการทวงหนี้ที่ถูกต้องนั้น เจ้าหนี้ต้องใช้วิธีในทางกฎหมาย โดยการให้
ทนาย บริษัท หรือพนักงานกฎหมายที่มีใบอนุญาตรับทวงหนี้ออกหนังสือแจ้งเตือนให้มาช าระหนี้ตาม
กฎหมาย เช่น การแจ้งเป็นหนังสือปิดผนึกห้ามเปิดเผย การไม่ลงตรา สัญลักษณ์ว่าเป็นจดหมายทวง
หนี้ส่งไปยังลูกหนี้ ทั้งนี้เมื่อลูกหนี้ได้รับแล้ว แล้วลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามช าระหนี้ เจ้าหนี้สามารถให้
ทนายความยื่นฟ้องต่อศาล เพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้ลูกหนี้ช าระหนี้ตาม กฎหมาย และหากลูกหนี้ยังไม่
ช าระหนี้อีก ก็ให้ขออ านาจศาลสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ 

วิธีการทวงถามหนี้ อย่างแรกคือ จะทวงถามผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ก็ควรทักไปที่ช่องแชท
ส่วนตัว (private) หรือส่งไปทางอีเมลส่วนตัว ซึ่งบุคคลที่ 3 จะมองไม่เห็น และสามารถโทรศัพท์ทวง
ได้ แต่ว่าในการใช้โทรศัพท์โทรหาลูกหนี้ ก็มีข้อก าหนดเช่นเดียวกัน โดย วันจันทร์ถึงศุกร์โทรได้ตั้งแต่
เวลา 08.00-20.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ โทรได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ถ้าหากโทรเกินกว่า
นั้นมีโทษปรับ 100,000 บาท ไม่ได้โทรได้ 24 ชม.เหมือน เมื่อก่อน  จึง เกิดเป็นค าถามที่ว่า พรบ.การ
ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อลูกหนี้มากเกินไปหรือไม่แท้จริงแล้ว พรบ.ฉบับนี้มี
เจตนารมย์ในการปกป้องสิทธิของลูกหนี้ไม่ให้ถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้ด้วยวิธีโหดร้าย ดังจะเห็นได้จากใน
อดีต เราอาจเคยเห็นข่าวแก๊งทวงหนี้โหดทั้งจากมอเตอร์ไซต์ที่บุกมาหา หรือบัตรเครดิตที่โทร                           
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ส่งแฟกซ์ หรือส่งจดหมายมารบกวนการท างานของพนักงานออฟฟิศ การออก พรบ. ฉบับใหม่ของทาง
ฝ่ายกฎหมาย ก็เพื่อแก้ปัญญาที่เกิดขึ้น โดยหลักการทวงหนี้ ไม่ควรไปกระทบสิทธิของลูกหนี้เกิน
สมควร ถ้าทุกคนใช้สิทธิทางศาลทางกฎหมาย ก็จะปลอดภัยกับทั้งสิทธิของทรัพย์สิน ชื่อเสียง และ
เสรีภาพของคู่กรณี พระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 น่าจะ แก้ไขปัญหานี้ได้ดี แต่ปัญหา
หนี้ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนอยู่แล้ว และจุดเริ่มของปัญหาจริงๆแล้วก็มาจากรัฐเอง   คือ
โดยทั่วไปเรามีก าหนดดอกเบี้ยให้อยู่ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ แต่พอปฏิบัติจริงๆ ธนาคารแห่งชาติกลับยึด
ประกาศ ที่ตั้งไว้ที่ 28 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบัตรเครดิตแบงก์ชาติก็ให้ดอกเบี้ย 20 เปอร์เซ็นต์ และยังมีค่า
ติดตามหนี้ ทุกวันนี้เจ้าหนี้ทั้งหลาย เงื่อนไขค่าติดตามที่ว่าสมควรแก่กรณี ทุกวันนี้เจ้าหนี้ชาร์จลูกหนี้
ทั้งหมดถ้าผิดนัดเมื่อไหร่ก็ชาร์จอีก เท่ากับ 30,000 - 40,000บาท ค านวณแล้วสรุปลูกหนี้บางรายเป็น
หนี้เขา 12 ปี วงเงิน 68,000 วันนี้ก็ยังจ่ายไม่หมดสักที จ่ายมากกว่าที่ตัวเองเบิกมาประมาณ 70,000-
80,000บาท ลูกหนี้หลายคนไม่รู้ว่าตนเองต้องจ่ายมากกว่าที่คิด เขายกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่โดนค่า
ติดตามหนี้บัตรเครดิต 1 ใบ 60 ครั้ง และบัตรอีกใบ 40 ครั้ง รวม 100 ครั้ง ครั้งละ 250 บาท ตกเป็น
เงินร่วม 25,000 บาท  ยังมีภาษีอีก 7 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ เพราะว่า คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องดอกเบี้ย แม้ว่า
ในพจนานุกรมจะระบุว่า ดอกเบี้ยคือเงินที่ให้ฝ่ายหนึ่งจ่ายอีกฝ่ายเพื่อใช้เงินของฝ่ายนั้น ทว่า
ค่าธรรมเนียม ค่าเบิกถอนเงินสด หรือค่าธรรมเนียมติดตามหนี้ เหล่านี้ก็เป็นดอกเบี้ยโดยที่หลายคนไม่
ทันตั้งตัว 
 
เนื้อหาสาระส าคัญ ของ พรบ. ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 

1. ขอบเขตการใช้บังคับ 
เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และให้

รวมถึง ผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้ดังกล่าว ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ และ ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ให้สินเชื่อในการทวงหนี้ 

2. ก าหนดให้มีการจดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย หากเป็นทนายความให้ด าเนินการ

จดทะเบียนได้ที่สภาทนายความ 
3. การติดตามทวงถามหนี้ 
ห้ามผู้ทวงถามหนี้ติดต่อกับบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ลูกหนี้เพื่อการทวงถามหนี้เว้นแต่บุคคลซึ่งลูกหนี้

ได้ระบุไว้ 
การติดต่อกับบุคคลอ่ืน ให้กระท าได้เพื่อสอบถามหรือยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อ

ลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้เท่านั้น โดยผู้ทวงถามหนี้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) แจ้งให้ทราบชื่อตัว ชื่อสกุล และแสดงเจตนาว่าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่

ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ 
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(2) ห้ามแจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บุคคลอ่ืนนั้นเป็นสามีภริยา บุพการี 
หรือผู้สืบสันดานของลูกหนี้ และบุคคลอ่ืนดังกล่าวได้สอบถามผู้ทวงถามหนี้ถึงสาเหตุของการติดต่อ 
ให้ผู้ทวงถามหนี้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ได้เท่าที่จ าเป็นและตามความเหมาะสม 

(3) ห้ามใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซอง
จดหมาย ในหนังสือ หรือในสื่ออ่ืนใดที่ใช้ในการติดต่อสอบถาม ซึ่งท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อ
ทวงถามหนี้ของลูกหนี้ 

(4) ห้ามติดต่อหรือแสดงตนที่ท าให้เข้าใจผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้หรือ
บุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ 

การทวงถามหนี้ ให้ผู้ทวงถามหนี้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) สถานที่ติดต่อ ในกรณีที่ติดต่อโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย์ ให้ติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้

หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้แจ้งให้เป็นสถานที่ติดต่อ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าหรือสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ไม่สามารถติดต่อได้ โดยผู้ทวงถามหนี้ได้พยายามติดต่อตาม
สมควรแล้ว ให้ติดต่อตามภูมิล าเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ท างานของบุคคลดังกล่าว หรือสถานที่อ่ืน
ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(2) เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภทอ่ืน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 
นาฬิกาและในวันหยุดราชการ เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 18.00 นาฬิกา หากไม่สามารถติดต่อตาม
เวลาดังกล่าวได้หรือช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสม ให้ติดต่อได้ในช่วงเวลาอ่ืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(3) จ านวนครั้งที่ติดต่อ ในช่วงเวลาตาม (2) ให้ติดต่อตามจ านวนครั้งที่เหมาะสมและ
คณะกรรมการอาจประกาศก าหนดจ านวนครั้งด้วยก็ได้ 

(4) ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบอ านาจจากเจ้าหนี้ ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการทวงถามหนี้ผู้
ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ให้ผู้ทวงถามหนี้แจ้ง
ให้ทราบถึงชื่อตัวและชื่อสกุล หรือชื่อหน่วยงานของตนและของเจ้าหนี้ และจ านวนหนี้ และถ้าผู้รับ
มอบอ านาจดังกล่าวทวงถามหนี้ต่อหน้า ให้แสดงหลักฐานการมอบอ านาจให้ทวงถามหนี้ด้วย 

ในกรณีที่ผู้ทวงถามหนี้ขอรับช าระหนี้ ผู้ทวงถามหนี้ต้องแสดงหลักฐานการรับมอบอ านาจให้
รับช าระหนี้จากเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ด้วยและเมื่อลูกหนี้
ได้ช าระหนี้แก่ผู้ทวงถามหนี้แล้ว ให้ผู้ทวงถามหนี้ออกหลักฐานการช าระหนี้แก่ลูกหนี้ด้วยหากลูกหนี้ได้
ช าระหนี้แก่ผู้ทวงถามหนี้โดยสุจริต ให้ถือว่าเป็นการช าระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยชอบ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ทวงถาม
หนี้จะได้รับมอบอ านาจให้รับช าระหนี้จากเจ้าหนี้หรือไม่ก็ตาม ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระท าการทวงถาม
หนี้ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
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(1) การข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระท าอ่ืนใดที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย 
ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อ่ืน 

(2) การใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อ่ืน 
(3) การแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวง

ถามหนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 8 วรรคสอง (2) 
(4) การติดต่อลูกหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่สื่อให้ทราบ

ว่าเป็นการทวงถามหนี้อย่างชัดเจน เว้นแต่กรณีการบอกกล่าวบังคับจ านองด้วยวิธีการประกาศ
หนังสือพิมพ์ ซึ่งเจ้าหนี้ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้โดยวิธีการอ่ืน หรือกรณีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

(5) การใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซอง
จดหมายในการติดต่อลูกหนี้ที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่ชื่อทางธุรกิจ
ของผู้ทวงถามหนี้ไม่ได้สื่อให้ทราบได้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 

(6) การทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(7) มิให้น ามาใช้บังคับกับการทวงถามหนี้เป็นหนังสือเพื่อจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล 

  ห้ามผู้ทวงถามหนี้ กระท าการทวงถามหนี้ในลักษณะที่เป็นเท็จ หรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด
ดังต่อไปนี้ 

(1) การแสดงหรือการใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือเครื่องแบบที่ท าให้เข้าใจว่า
เป็นการกระท าของศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ 

(2) การแสดงหรือมีข้อความที่ท าให้เชื่อว่าการทวงถามหนี้เป็นการกระท าโดยทนายความ
ส านักงานทนายความ หรือส านักงานกฎหมาย 

(3) การแสดงหรือมีข้อความที่ท าให้เชื่อว่าจะถูกด าเนินคดี หรือจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์หรือ
เงินเดือน 

(4) การติดต่อหรือการแสดงตนให้เชื่อว่าผู้ทวงถามหนี้ด าเนินการให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต
หรือรับจ้างบริษัทข้อมูลเครดิตมาตรา 13 ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระท าการทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็น
ธรรมดังต่อไปนี้ 

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

(6) การเสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการดังต่อไปนี้ 
(1) ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
(2) ทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นหนี้ของสามี 

ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของตน หรือในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ านาจกระท าได้ตามกฎหมาย 
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การก ากับดูแลและตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้” ประกอบด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สองปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยนายกสภาทนายความ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ ให้อธิบดีกรมการ
ปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการของกรมการปกครอง
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องมีความ
รูความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านการเงินการธนาคาร ด้านกฎหมายหรือด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ให้แต่งตั้งจาก
ผู้แทนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ห้ามอยู่ในต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระ 

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ 
(1) ออกประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ออกข้อบังคับก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของ

คณะกรรมการตามมาตรา 27 และก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว 
(3) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งให้ช าระค่าปรับทางปกครองและค าสั่งเพิกถอนการจด

ทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามมาตรา 38 
(4) ก าหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบและระยะเวลาการช าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบ 
(5) เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(6) เสนอแนะคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองหรือช่วยเหลือ

ลูกหนี้ในด้านอื่น 
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
2. ให้มีคณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ประจ าจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
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(3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่
คณะกรรมการ 

(4) รายงานการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการทุก
สามเดือน 

(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
3. ในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ให้ที่ว่าการอ าเภอและสถานีต ารวจ 
4. ให้ที่ท าการปกครองจังหวัดและกองบัญชาการต ารวจนครบาลมีอ านาจในเขตพื้นที่

รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นส านักงานทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 
(2) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการก ากับการทวงถาม

หนี้ประจ าจังหวัดหรือคณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ประจ ากรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี 
(3) ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ทวงถามหนี้หรือก ากับดูแลการปฏิบัติของผู้ประกอบ

ธุรกิจทวงถามหนี้ 
(4) ประสานกับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลหรือตรวจสอบผู้ทวงถาม

หนี้หรือบุคคลอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการทวงถามหนี้ 
(5) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมวิธีการทวงถามหนี้ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ และคณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ประจ า

จังหวัดหรือคณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ประจ ากรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี มอบหมาย 
5. บทก าหนดโทษ 
5.1 โทษทางปกครอง คณะกรรมการก ากับการทวงถามหนี้ประจ าจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ระงับ

การกระท าที่ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนดหากผู้ทวงถามหนี้ไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง คณะกรรมการฯมีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

5.2 โทษอาญา บุคคลใดใช้วาจาดูหมิ่น เปิดเผยหนี้ ติดต่อกับลูกหนี้ด้วยจดหมายเปิดผนึก 
ไปรษณียบัตร โทรสาร หรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อทางธุรกิจบนซองจดหมาย ที่สื่อให้ทราบว่าเป็นการ
ทวงถามหนี้อย่างชัดเจน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

การแสดงหรือมีข้อความที่ท าให้เชื่อว่าการทวงถามหนี้เป็นการกระท าโดยทนายความ  
ส านักงานทนายความ หรือส านักงานกฎหมายหรือมีข้อความที่ท าให้เชื่อว่าจะถูกด าเนินคดี หรือจะถูก
ยึดหรืออายัดทรัพย์หรือเงินเดือน หรือการแสดงตนให้เชื่อว่าผู้ทวงถามหนี้ด าเนินการให้แก่บริษัท
ข้อมูลเครดิตหรือรับจ้างบริษัทข้อมูลเครดิต ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสน
บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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 บุคคลใดท าการข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระท าอ่ืนใดที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่
ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อ่ืน หรือ การแสดงหรือการใช้ข้อความ เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ หรือเครื่องแบบที่ท าให้เข้าใจว่าเป็นการกระท าของศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของรัฐต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่
ของตน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการ มาให้ข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้มาเพื่อประกอบการพิจารณา หรือมาให้ถ้อยค า แสดงข้อมูลหรือส่งสมุด
บัญชี เอกสาร ดวงตราหรือสิ่งอ่ืนอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของผู้ทวงถามหนี้ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษอาญาตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการ
กระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือไม่สั่งการ หรือการกระท าการหรือไม่กระท า
การอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการแทนนิติบุคคลนั้น 
บุคคลดังกล่าวต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ท าการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับ
ตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกัน 

กฎหมายฉบับนี้ออกมามีเจตนาเพื่อควบคุมพฤติกรรม ของผู้ทวงถามหนี้ เท่านั้น มิได้
ครอบคลุมเรื่องการช าระหนี้ ดังนั้น เมื่อลูกหนี้ไปกู้ยืมเงิน ต้องมีหน้าที่ช าระหนี้ตามปกติ หากลูกหนี้
ผิดนัดช าระหนี้ เจ้าหนี้มิสิทธิที่จะด าเนินการฟ้องร้อง เรียกหนี้สินคืนได้ 
 
วิเคราะห์ปัญหาของการเป็นหนี้  

 การเป็นหนี้เริ่มจากค่าผิดนัด เขาจ่ายไม่ไหวเพราะไปบังคับเขาจ่ายอีก 10 เปอร์เซ็นต์ พอ
จ่ายไม่ไหวเขาก็ชาร์จต่อ 250 บาทต่อวัน ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวที่ปล่อยให้มีการก าหนดดอกเบี้ยที่สูง
ได้นั้น มาจากช่วงนั้นประเทศมีนโยบายต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เขามองว่า จากวันนั้นถึงวันนี้คน
ก็ไม่หลุดพ้นจากปัญหา ปัญหากลับเป็นสิ่งที่ทางรัฐท าเองทั้งสิ้น ทางรัฐออกกฎดอกเบี้ย 20 เปอร์เซ็นต์
โดยถ้าไม่ใช่ธนาคารก็จะอ้างประกาศคณะปฏิวัติ แต่ถ้าเป็นธนาคารก็จะอ้างประกาศแบงก์ชาติ ซึ่งมัน
มีอ านาจออกได้แต่ถามว่ามันเป็นธรรม ในเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินฝาก นี่คือสิ่งที่ต้องถามว่า ท าไมให้
เขาก าไรมากมายมหาศาลขนาดนั้น ปัญหาหนี้สินที่ไม่สามารถช าระได้นั้น  มีการฟ้องร้องเต็มศาล และ
โดยมากก็เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาๆที่หลงติดกับดักหนี้เท่านั้น   อย่างไรก็ตาม เขายังมองว่าพ.ร.บ.
นี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่ก็ยังคงมีคนเป็นหนี้ที่ยังไม่สามารถใช้ได้ 
และมีชีวิตอยู่ล าบากอีกมากมาย บางคนไม่ไหวมากๆเข้า ถูกโทรศัพท์มาบอกให้ไปกู้ที่อ่ืน ไปกู้นอก
ระบบดอกเบี้ยโหดมาจ่าย นี่คือมีแต่ตายกับตาย น่ากลัวมาก จริงๆ คือถ้าไม่มีจ่ายตามกฎหมายเขา
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ฟ้องก็จะมีการอายัดเงินเดือนได้แค่ 30 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ และอายัดได้ทีละเจ้าหนี้เท่ านั้น ซึ่งถ้า
ตามระบบแบบนี้ลูกหนี้ก็ยังอยู่รอดได้ ไม่ต้องดิ้นรนหาเงินมาจ่าย 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

การทวงหนี้มันท าได้ยากมากขึ้น หลังจากพ.ร.บ.การทวงถามหนี้ มีผลบังคับใช้ กฎหมาย
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนักทวงหนี้โดยเฉพาะสถาบันการเงินและหนี้นอกระบบอย่างรุนแรง 
รูปแบบการทวงหนี้อาจต้องเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่โดยสิ้นเชิง  จากเดิมที่อาจจะมีใช้ถ้อยค าที่ดู
หมิ่น รุนแรง และไม่มีใบอนุญาตทวงหนี้ หรือวันหนึ่งโทรศัพท์หลายๆครั้ง ถ้ากฎหมายนี้ใช้การทวงหนี้
ก็ต้องเปลี่ยนไปต้อง ปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องมารยาท การข่มขู่คุกคามคิดค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ประจานต้องเปลี่ยนไป ในส่วนของค่าปรับต่างๆ นั้น กฎหมายใหม่ก็มีการระบุไว้ถึงอ านาจของ
คณะกรรมการก ากับการทวงหนี้ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในการพิจารณาความเหมาะสม ก็จะท าให้เกิดความ
เป็นธรรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าทวงหนี้เดือนละ 200 - 500 บาท หรือค่าสัญญา ค่าล่าช้าต่างๆ ทั้งนี้ 
กฎต่างๆที่อยู่ในกฎหมายใหม่นั้น  เป็นสิ่งที่ระบุในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทวงหนี้ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอยู่แล้ว เพียงแต่เป็นแนวทางที่ควรปฏิบัติเท่านั้น ไม่ได้มีบทลงโทษใดๆ แต่กฎหมายที่จะ
ออกใหม่นั้นมีทั้งโทษปรับและจ าคุกที่สูง มาก และบทลงโทษก็มีคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้
รายละเอียดในกฎหมายใหม่มีตั้งแต่การออกใบเสร็จหากไม่ท าก็เป็นโทษปรับถึง 100,000 บาท ทั้งยัง
มีโทษทางอาญาจ าคุก 1 - 5 ปี ปรับอีก 100,000 - 400,000 บาท ยังมีข้อห้ามไม่ให้ต ารวจ ทหาร 
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาทวงหนี้หรือประกอบธุรกิจทวงหนี้อีกด้วย  มีทหารต ารวจทนายความเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้ แต่กฎหมายใหม่นี้ ทนายความถ้าจะจะประกอบธุรกิจทวงหนี้ก็ต้องไปจด
ทะเบียน ส่วนต ารวจ ทหาร ข้าราชการรัฐวิสาหกิจพวก ไม่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทวงหนี้อีก
ต่อไป เมื่อมองในมุมของเจ้าหนี้แล้ว การทวงหนี้จะเป็นมีความยากมากข้ึนแน่นอน ทั้งนี้ในปัจจุบันการ
ทวงหนี้นั้นมีปัญหาใหญ่มักจะอยู่ที่การหายตัวไปของลูกหนี้ ประการแรกหาตัวยาก ไม่ยอมรับสาย    
ถูกเลิกจ้างออกจากงานมีหนี้สินจ านวนมาก ส่วนใหญ่ลูกหนี้ บัตรเครดิตบัตรกดเงินด่วนเขาจะเป็นหนี้
บัตรหลายใบ ฉะนั้นรายจ่ายมากกว่ารายรับ นี่คือปัญหาในปัจจุบัน แต่ปัญหาใหญ่คือตามตัวไม่ได้ 
เพราะพอเริ่มเป็นหนี้เป็นสินผิดนัดช าระหนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล หย่ากับสามี
ย้ายบ้านย้ายคอนโดหนี นี่คือปัญหาใหญ่ เมื่อกฎหมายใหม่บังคับใช้ การทวงหนี้จะยิ่งท างานยากขึ้น 
เพราะเสี่ยงจะติดคุก ถ้า ทวงหนี้ในที่อยู่ที่ลูกหนี้ไม่ได้ให้ไว้ก็ผิด ต้องพยายามติดต่อแล้วไม่ได้ถึงจะติด
ไปยังที่ท างานได้ การติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ หรือทางโซเชียลมีเดียก็ต้องเป็นภายในเวลาที่
ก าหนด ห้ามโทรศัพท์หลายครั้งเป็นการรบกวน และห้ามพูดจาหยามหมิ่นต่อลูกหนี้  แต่ก็ท าให้การ
ทวงหนี้ดีขึ้น สุภาพขึ้น ไม่มีหมิ่นหยามกัน เคารพสิทธิมนุษยชนมากข้ึน แต่มันก็ท าให้การทวงหนี้ยาก
ขึ้น และคงส่งผลให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงสินเชื่อได้ยากข้ึนอย่างแน่นอน 
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