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บทคัดย่อ
การเป็นหนี้ไม่ใช่สิ่งที่หลายคนตั้งใจให้เกิดขึ้น และหลายครั้งการเป็นหนี้ในสังคมไทยก็เกิด
จากความไม่รู้ทางด้านที่เริ่มเป็นหนี้มาจากหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลโดยมา
จากค่าธรรมเนียม ค่ากดเงินสด ค่าปรับผิดนัดชาระหนี้ และค่าอะไรอีกหลายอย่าง เมื่ อมารวมกับ
ดอกเบี้ย และเงินต้นก็ทาให้หลายคนไม่มีความสามารถในการใช้หนี้คนเป็นหนี้แรกๆ พอถูกทวงก็กลัว
เลยไปรูดบัตรเครดิตอื่นเพื่อมาใช้หนี้ แต่ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มหนี้เข้าไปอีก เป็นวงจรที่ไม่มีวันที่จะชดใช้ได้
หมด เพราะหนี้มันเกินกาลังของเขาที่จะจ่ายได้ รูปแบบการทวงหนี้ในปัจจุบันนั้น หนี้ส่วนใหญ่ที่เป็น
ปัญหาอยู่คือหนี้ในระบบของสถาบันการเงินต่างๆ นักทวงหนี้จะใช้ทุกกลเม็ดเพื่อให้ลูกหนี้ยอมจ่ายหนี้
ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้ามาทวงหนี้รบกวนการทางานหลายๆ ครั้ง หรืออ้างว่าตนเองเป็นตารวจ
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ กระทั่งโทรศั พท์ไปทวงหนี้กับพ่อแม่ของลูกหนี้ เมื่อ มีพระราชบัญญัติการทวงหนี้
พุทธศักราช 2558 การทวงหนี้ก็จะทางานยากขึ้นและ การทวงหนี้ก็เสี่ยงทีจ่ ะติดคุกเช่นกัน เพราะถ้า
ทวงหนี้ในที่อยู่ของลูกหนี้ที่ไม่ได้แจ้ง ไว้ก็ผิด ต้องพยายามติดต่อแล้วไม่ได้ถึงจะติด ตามไปยังที่ทางาน
ได้ การติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ หรือทางโซเชียลมีเดีย ก็ต้องเป็นภายในเวลาที่กาหนด ห้าม
โทรศัพท์หลายครั้งเป็นการรบกวน และห้ามพูดจาหยามหมิ่นต่อลูกหนี้
คาสาคัญ : 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
บทนา
การที่เจ้าหนี้โพสต์ทวงหนี้นั้นถือว่าผิด พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มีโทษจาคุก 1 ปี
หรือปรับ 100,000 บาท สาหรับการทวงหนี้ที่ถูกต้องนั้น เจ้าหนี้ต้องใช้วิธีในทางกฎหมาย โดยการให้
ทนาย บริษัท หรือพนักงานกฎหมายที่มีใบอนุญาตรับทวงหนี้ออกหนังสือแจ้งเตือนให้มาชาระหนี้ตาม
กฎหมาย เช่น การแจ้งเป็นหนังสือปิดผนึกห้ามเปิดเผย การไม่ลงตรา สัญลักษณ์ว่าเป็นจดหมายทวง
หนี้ ส่งไปยั งลู กหนี้ ทั้งนี้ เมื่อลู กหนี้ ได้รับ แล้ว แล้ วลู กหนี้ไ ม่ปฏิบัติตามชาระหนี้ เจ้าหนี้ส ามารถให้
ทนายความยื่นฟ้องต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้ลู กหนี้ชาระหนี้ตาม กฎหมาย และหากลูกหนี้ยังไม่
ชาระหนี้อีก ก็ให้ขออานาจศาลสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้
วิธีการทวงถามหนี้ อย่างแรกคือ จะทวงถามผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ก็ควรทักไปที่ช่องแชท
ส่วนตัว (private) หรือส่งไปทางอีเมลส่วนตัว ซึ่งบุคคลที่ 3 จะมองไม่เห็น และสามารถโทรศัพท์ทวง
ได้ แต่ว่าในการใช้โทรศัพท์โทรหาลูกหนี้ ก็มีข้อกาหนดเช่นเดียวกัน 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 เกิดเป็นคาถามที่ว่า พรบ.การ
ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อลูกหนี้มากเกินไปหรือไม่ แท้จริงแล้ว พรบ.ฉบับนี้มี
เจตนารมย์ในการปกป้องสิทธิของลูกหนี้ไม่ให้ถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้ด้วยวิธีโหดร้าย ดังจะเห็นได้จากใน
อดี ต เราอาจเคยเห็ น ข่ า วแก๊ ง ทวงหนี้ โ หดทั้ ง จากมอเตอร์ ไ ซต์ ที่บุ ก มาหา หรื อ บัต รเครดิ ต ที่ โ ทร
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ส่งแฟกซ์ หรือส่งจดหมายมารบกวนการทางานของพนักงานออฟฟิศ การออก พรบ. ฉบับใหม่ของทาง
ฝ่ายกฎหมาย ก็เพื่อแก้ปัญญาที่เกิดขึ้น โดยหลักการทวงหนี้ ไม่ควรไปกระทบสิทธิของลูกหนี้เกิน
สมควร ถ้าทุกคนใช้สิทธิทางศาลทางกฎหมาย ก็จะปลอดภัยกับทั้งสิทธิของทรัพย์สิน ชื่อเสียง และ
เสรีภาพของคู่กรณี พระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 น่าจะ แก้ไขปัญหานี้ได้ดี แต่ปัญหา
หนี้ ที่มัน เป็ น อยู่ ต อนนี้ ยั งมี ปั จ จั ย อื่ นอยู่แล้ ว และจุ ดเริ่มของปัญหาจริงๆแล้ ว ก็มาจากรัฐ เอง คื อ
โดยทั่วไปเรามีกาหนดดอกเบี้ยให้อยู่ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ แต่พอปฏิบัติจริงๆ ธนาคารแห่งชาติกลับยึด
ประกาศ ที่ตั้งไว้ที่ 28 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบัตรเครดิตแบงก์ชาติก็ใ ห้ดอกเบี้ย 20 เปอร์เซ็นต์ และยังมีค่า
ติดตามหนี้ ทุกวันนี้เจ้าหนี้ทั้งหลาย เงื่อนไขค่าติดตามที่ว่าสมควรแก่กรณี ทุกวันนี้เจ้าหนี้ชาร์จลูกหนี้
ทั้งหมดถ้าผิดนัดเมื่อไหร่ก็ชาร์จอีก เท่ากับ 30,000 - 40,000บาท คานวณแล้วสรุปลูกหนี้บางรายเป็น
หนี้เขา 12 ปี วงเงิน 68,000 วันนี้ก็ยังจ่ายไม่หมดสักที จ่ายมากกว่าที่ตัวเองเบิกมาประมาณ 70,00080,000บาท 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
ในพจนานุ ก รมจะระบุ ว่ า ดอกเบี้ ย คื อ เงิ น ที่ ใ ห้ ฝ่ า ยหนึ่ ง จ่ า ยอี ก ฝ่ า ยเพื่ อ ใช้ เ งิ น ของฝ่ า ยนั้ น ทว่ า
ค่าธรรมเนียม ค่าเบิกถอนเงินสด หรือค่าธรรมเนียมติดตามหนี้ เหล่านี้ก็เป็นดอกเบี้ยโดยที่หลายคนไม่
ทันตั้งตัว
เนื้อหาสาระสาคัญ ของ พรบ. ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
1. ขอบเขตการใช้บังคับ
เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และให้
รวมถึง ผู้รับมอบอานาจจากเจ้าหนี้ดังกล่าว ผู้รับมอบอานาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
ทวงถามหนี้ และ ผู้รับมอบอานาจจากผู้ให้สินเชื่อในการทวงหนี้
2. กาหนดให้มีการจดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย หากเป็นทนายความให้ดาเนินการ
จดทะเบียนได้ที่สภาทนายความ
3. การติดตามทวงถามหนี้
ห้ามผู้ทวงถามหนี้ติดต่อกับบุคคลอื่ นซึ่งมิใช่ลูกหนี้เพื่อการทวงถามหนี้เว้นแต่บุคคลซึ่งลูกหนี้
ได้ระบุไว้
การติดต่อกับ บุคคลอื่น ให้กระทาได้เพื่อสอบถามหรือยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อ
ลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้เท่านั้น โดยผู้ทวงถามหนี้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้ทราบชื่อตัว ชื่อสกุล และแสดงเจตนาว่าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้
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(2) ห้ามแจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บุคคลอื่นนั้นเป็นสามีภริยา บุพการี
หรือผู้สืบสันดานของลูกหนี้ และบุคคลอื่นดังกล่าวได้สอบถามผู้ทวงถามหนี้ถึงสาเหตุของการติดต่อ
ให้ผู้ทวงถามหนี้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ได้เท่าที่จาเป็นและตามความเหมาะสม
(3) ห้ามใช้ข้อความ เครื่ องหมาย สั ญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ ทวงถามหนี้บนซอง
จดหมาย ในหนังสือ หรือในสื่ออื่นใดที่ใช้ในการติดต่อสอบถาม ซึ่งทาให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อ
ทวงถามหนี้ของลูกหนี้
(4) ห้ามติดต่อหรือแสดงตนที่ทาให้เข้าใจผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้หรือ
บุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้
การทวงถามหนี้ ให้ผู้ทวงถามหนี้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) สถานที่ติดต่อ ในกรณีที่ติดต่อโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย์ ให้ติดต่อตามสถานที่ที่ลูกหนี้
หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้แจ้งให้เป็นสถานที่ติดต่อ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าว
ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าหรือสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ไม่สามารถติดต่อได้ โดยผู้ทวงถามหนี้ได้พยายามติดต่อตาม
สมควรแล้ว ให้ติดต่อตามภูมิลาเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทางานของบุคคลดังกล่าว หรือสถานที่อื่น
ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(2) เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเภทอื่น ในวันจันทร์ถึงวัน ศุกร์ ให้ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00
นาฬิกาและในวันหยุดราชการ เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 18.00 นาฬิกา หากไม่สามารถติดต่อตาม
เวลาดังกล่าวได้หรือช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสม ให้ติดต่อได้ในช่วงเวลาอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(3) จ านวนครั้ งที่ ติ ด ต่ อ ในช่ ว งเวลาตาม (2) ให้ ติ ด ต่ อ ตามจ านวนครั้ งที่ เ หมาะสมและ
คณะกรรมการอาจประกาศกาหนดจานวนครั้งด้วยก็ได้
(4) ในกรณี ที่เ ป็ น ผู้ รั บ มอบอ านาจจากเจ้า หนี้ ผู้ รั บมอบอานาจช่ว งในการทวงถามหนี้ ผู้
ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือผู้รับมอบอานาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ให้ผู้ทวงถามหนี้แจ้ง
ให้ทราบถึงชื่อตัวและชื่อสกุล หรือชื่อหน่วยงานของตนและของเจ้าหนี้ และจานวนหนี้ และถ้าผู้รับ
มอบอานาจดังกล่าวทวงถามหนี้ต่อหน้า ให้แสดงหลักฐานการมอบอานาจให้ทวงถามหนี้ด้วย
ในกรณีที่ผู้ทวงถามหนี้ขอรับชาระหนี้ ผู้ทวงถามหนี้ต้องแสดงหลักฐานการรับมอบอานาจให้
รับชาระหนี้จากเจ้าหนี้ต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ด้วยและเมื่อลูกหนี้
ได้ชาระหนี้แก่ผู้ทวงถามหนี้แล้ว ให้ผู้ทวงถามหนี้ออกหลักฐานการชาระหนี้แก่ลูกหนี้ด้วยหากลูกหนี้ได้
ชาระหนี้แก่ผู้ทวงถามหนี้โดยสุจริต ให้ถือว่าเป็นการชาระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยชอบ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ทวงถาม
หนี้จะได้รับมอบอานาจให้รับชาระหนี้จากเจ้าหนี้หรือไม่ก็ตาม ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทาการทวงถาม
หนี้ในลักษณะดังต่อไปนี้
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(1) การข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระทาอื่นใดที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย
ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น
(2) การใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผู้อื่น
(3) การแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวง
ถามหนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 8 วรรคสอง (2)
(4) การติดต่อลูกหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อให้ทราบ
ว่า เป็ น การทวงถามหนี้ อย่ างชัดเจน เว้นแต่กรณีการบอกกล่ า วบังคับจานองด้ว ยวิธีการประกาศ
หนังสือพิมพ์ ซึ่งเจ้าหนี้ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้โดยวิธี การอื่น หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
(5) การใช้ข้อความ เครื่ องหมาย สั ญลั กษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ ทวงถามหนี้บนซอง
จดหมายในการติดต่อลูกหนี้ที่ทาให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้ เว้นแต่ชื่อทางธุรกิจ
ของผู้ทวงถามหนี้ไม่ได้สื่อให้ทราบได้ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
(6) การทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(7) มิให้นามาใช้บังคับกับการทวงถามหนี้เป็นหนังสือเพื่อจะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ห้ามผู้ทวงถามหนี้ กระทาการทวงถามหนี้ในลักษณะที่เป็นเท็จ หรือทาให้เกิดความเข้าใจผิด
ดังต่อไปนี้
(1) การแสดงหรือการใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือเครื่องแบบที่ทาให้เข้าใจว่า
เป็นการกระทาของศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ
(2) การแสดงหรือมีข้อความที่ทาให้เชื่อว่าการทวงถามหนี้เป็นการกระทาโดยทนายความ
สานักงานทนายความ หรือสานักงานกฎหมาย
(3) การแสดงหรือมีข้อความที่ทาให้เชื่อว่าจะถูกดาเนินคดี หรือจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์หรือ
เงินเดือน
(4) การติดต่อหรือการแสดงตนให้เชื่อว่าผู้ทวงถามหนี้ดาเนินการให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต
หรือรับจ้างบริษัทข้อมูลเครดิตมาตรา 13 ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทาการทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็น
ธรรมดังต่อไปนี้
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
(6) การเสนอหรือจูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชาระหนี้ได้
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการดังต่อไปนี้
(1) ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
(2) ทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี
ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของตน หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอานาจกระทาได้ตามกฎหมาย
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การกากับดูแลและตรวจสอบ
1. คณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ ” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สองปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่ ง ชาติ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า เลขาธิ การคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยนายกสภาทนายความ เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ งจ านวนไม่เ กินห้ า คนเป็ นกรรมการ ให้ อธิ บดีก รมการ
ปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการของกรมการปกครอง
สองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้องมีความ
รูความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านการเงินการธนาคาร ด้านกฎหมายหรือด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น ให้แต่งตั้งจาก
ผู้แทนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ห้ามอยู่ในตาแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระ
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่
(1) ออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) ออกข้ อ บั ง คั บ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของ
คณะกรรมการตามมาตรา 27 และกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว
(3) พิจารณาวินิจ ฉัยอุทธรณ์คาสั่งให้ชาระค่าปรับทางปกครองและคาสั่ งเพิกถอนการจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามมาตรา 38
(4) กาหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบและระยะเวลาการชาระค่าปรับตามคาเปรียบเทียบ
(5) เสนอแนะหรือให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรีในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(6) เสนอแนะคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครองหรือช่วยเหลือ
ลูกหนี้ในด้านอื่น
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
2. ให้มีคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประจาจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้
(2) สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
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(3) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งตามที่
คณะกรรมการ
(4) รายงานการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการทุก
สามเดือน
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
3. ในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ให้ที่ว่าการอาเภอและสถานีตารวจ
4. ให้ ที่ ท าการปกครองจั ง หวั ด และกองบั ญ ชาการต ารวจนครบาลมี อ านาจในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) เป็นสานักงานทะเบียนรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
(2) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกากับการทวงถาม
หนี้ประจาจังหวัดหรือคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประจากรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี
(3) ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ทวงถามหนี้หรือกากับดูแลการปฏิบัติของผู้ประกอบ
ธุรกิจทวงถามหนี้
(4) ประสานกับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลหรือตรวจสอบผู้ทวงถาม
หนี้หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้
(5) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมวิธีการทวงถามหนี้ที่ถูกต้องและเหมาะสม
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ และคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประจา
จังหวัดหรือคณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประจากรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี มอบหมาย
5. บทกาหนดโทษ
5.1 โทษทางปกครอง คณะกรรมการกากับการทวงถามหนี้ประจาจังหวัดมีอานาจสั่งให้ระงับ
การกระทาที่ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กาหนดหากผู้ทวงถามหนี้ไม่
ปฏิบัติตามคาสั่ง คณะกรรมการฯมีคาสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท
5.2 โทษอาญา บุคคลใดใช้วาจาดูหมิ่น เปิดเผยหนี้ ติดต่อกับลูกหนี้ด้วยจดหมายเปิดผนึก
ไปรษณียบัตร โทรสาร หรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อทางธุรกิจบนซองจดหมาย ที่สื่อให้ทราบว่าเป็นการ
ทวงถามหนี้อย่างชัดเจน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
การแสดงหรื อ มี ข้อ ความที่ท าให้ เ ชื่อ ว่ า การทวงถามหนี้ เ ป็ น การกระทาโดยทนายความ
สานักงานทนายความ หรือสานักงานกฎหมายหรือมีข้อความที่ทาให้เชื่อว่าจะถูกดาเนินคดี หรือจะถูก
ยึดหรืออายัดทรัพย์หรือเงินเดือน หรือการแสดงตนให้เชื่อว่าผู้ทวงถามหนี้ดาเนินการให้แก่บริษัท
ข้อมูลเครดิตหรือรับจ้างบริษัทข้อมูลเครดิต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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บุคคลใดทาการข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระทาอื่นใดที่ทาให้เกิดความเสียหายแก่
ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น หรือ การแสดงหรือการใช้ข้อความ เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ หรือเครื่องแบบที่ทาให้เข้าใจว่าเป็นการกระทาของศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของรัฐต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่
ของตน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
บุคคลใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งคณะกรรมการ มาให้ข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้มาเพื่อประกอบการพิจารณา หรือมาให้ถ้อยคา แสดงข้อมูลหรือส่งสมุด
บัญชี เอกสาร ดวงตราหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย์ และหนี้สินของผู้ทวงถามหนี้ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษอาญาตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิ ติบุคคล ถ้าการ
กระทาความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือไม่สั่งการ หรือการกระทาการหรือไม่กระทา
การอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทาของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการแทนนิติบุคคลนั้น
บุคคลดังกล่าวต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทาการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับ
ตามคาเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกัน
กฎหมายฉบั บ นี้ อ อกมามี เ จตนาเพื่ อ ควบคุ ม พฤติ ก รรม ของผู้ ท วงถามหนี้ เท่ า นั้ น มิ ไ ด้
ครอบคลุมเรื่องการชาระหนี้ ดังนั้น เมื่อลูกหนี้ไปกู้ยืมเงิน ต้องมีหน้าที่ชาระหนี้ตามปกติ หากลูกหนี้
ผิดนัดชาระหนี้ เจ้าหนี้มิสิทธิที่จะดาเนินการฟ้องร้อง เรียกหนี้สินคืนได้
วิเคราะห์ปัญหาของการเป็นหนี้
การเป็นหนี้เริ่มจากค่าผิดนัด เขาจ่ายไม่ไหวเพราะไปบังคับเขาจ่ายอีก 10 เปอร์เซ็นต์ พอ
จ่ายไม่ไหวเขาก็ชาร์จต่อ 250 บาทต่อวัน ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวที่ปล่อยให้มีการกาหนดดอกเบี้ยที่สูง
ได้นั้น มาจากช่วงนั้นประเทศมีนโยบายต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เขามองว่า จากวันนั้นถึงวันนี้คน
ก็ไม่หลุดพ้นจากปัญหา ปัญหากลับเป็นสิ่งที่ทางรัฐทาเองทั้งสิ้น ทางรัฐออกกฎดอกเบี้ย 20 เปอร์เซ็นต์
โดยถ้าไม่ใช่ธนาคารก็จะอ้างประกาศคณะปฏิวัติ แต่ถ้าเป็นธนาคารก็จะอ้างประกาศแบงก์ชาติ ซึ่งมัน
มีอานาจออกได้แต่ถามว่ามันเป็นธรรม ในเมื่อเทียบกับต้นทุนเงินฝาก นี่คือสิ่งที่ต้องถามว่า ทาไมให้
เขากาไรมากมายมหาศาลขนาดนั้น ปัญหาหนี้สินที่ไม่สามารถชาระได้นั้น มีการฟ้องร้องเต็มศาล และ
โดยมากก็เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาๆที่หลงติดกับดักหนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เขายังมองว่าพ.ร.บ.
นี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่ก็ยังคงมีคนเป็นหนี้ที่ยังไม่สามารถใช้ได้
และมีชีวิตอยู่ลาบากอีกมากมาย บางคนไม่ไหวมากๆเข้า ถูกโทรศัพท์มาบอกให้ไปกู้ที่อื่น ไปกู้นอก
ระบบดอกเบี้ยโหดมาจ่าย นี่คือมีแต่ตายกับตาย น่ากลัวมาก จริงๆ คือถ้าไม่มีจ่ายตามกฎหมายเขา
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ฟ้องก็จะมีการอายัดเงินเดือนได้แค่ 30 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ และอายัดได้ทีละเจ้าหนี้เท่ านั้น ซึ่งถ้า
ตามระบบแบบนี้ลูกหนี้ก็ยังอยู่รอดได้ ไม่ต้องดิ้นรนหาเงินมาจ่าย
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การทวงหนี้มันทาได้ยากมากขึ้น หลังจากพ.ร.บ.การทวงถามหนี้ มีผลบังคับใช้ กฎหมาย
ดังกล่ า วจะส่ งผลกระทบต่อนั กทวงหนี้โ ดยเฉพาะสถาบันการเงินและหนี้นอกระบบอย่า งรุนแรง
รูปแบบการทวงหนี้อาจต้องเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่โดยสิ้นเชิง จากเดิมที่อาจจะมีใช้ถ้อยคาที่ดู
หมิ่น รุนแรง และไม่มีใบอนุญาตทวงหนี้ หรือวันหนึ่งโทรศัพท์หลายๆครั้ง ถ้ากฎหมายนี้ใช้การทวงหนี้
ก็ต้องเปลี่ยนไปต้อง ปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องมารยาท การข่มขู่คุกคามคิดค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ประจานต้อ งเปลี่ ย นไป ในส่ ว นของค่ า ปรั บต่ า งๆ นั้ น กฎหมายใหม่ก็มี การระบุไ ว้ถึง อานาจของ
คณะกรรมการกากับการทวงหนี้ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในการพิจารณาความเหมาะสม ก็จะทาให้เกิดความ
เป็นธรรมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าทวงหนี้เดือนละ 200 - 500 บาท หรือค่าสัญญา ค่าล่าช้าต่างๆ ทั้งนี้
กฎต่างๆที่อยู่ในกฎหมายใหม่นั้น เป็นสิ่งที่ระบุในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทวงหนี้ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยอยู่แล้ว เพียงแต่เป็นแนวทางที่ควรปฏิบัติเท่านั้น ไม่ได้มีบทลงโทษใดๆ แต่กฎหมายที่จะ
ออกใหม่นั้นมีทั้งโทษปรับและจาคุกที่สูง มาก และบทลงโทษก็มีคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้
รายละเอียดในกฎหมายใหม่มีตั้งแต่การออกใบเสร็จหากไม่ทาก็เป็นโทษปรับถึง 100,000 บาท ทั้งยัง
มีโทษทางอาญาจาคุก 1 - 5 ปี ปรับอีก 100,000 - 400,000 บาท ยังมีข้อห้ามไม่ให้ตารวจ ทหาร
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาทวงหนี้หรือประกอบธุรกิจทวงหนี้อีกด้วย มีทหารตารวจทนายความเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้ แต่กฎหมายใหม่นี้ ทนายความถ้าจะจะประกอบธุรกิจทวงหนี้ก็ต้องไปจด
ทะเบียน ส่วนตารวจ ทหาร ข้าราชการรัฐวิสาหกิจพวก ไม่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทวงหนี้อีก
ต่อไป เมื่อมองในมุมของเจ้าหนี้แล้ว การทวงหนี้จะเป็นมีความยากมากขึ้นแน่นอน ทั้งนี้ในปัจจุบันการ
ทวงหนี้นั้นมีปัญหาใหญ่มักจะอยู่ที่การหายตัวไปของลูกหนี้ ประการแรกหาตัวยาก ไม่ยอมรับสาย
ถูกเลิกจ้างออกจากงานมีหนี้สินจานวนมาก ส่วนใหญ่ลูกหนี้ บัตรเครดิตบัตรกดเงินด่วนเขาจะเป็นหนี้
บัตรหลายใบ ฉะนั้นรายจ่ายมากกว่ารายรับ นี่คือปัญหาในปัจจุบัน แต่ปัญหาใหญ่คือตามตัวไม่ได้
เพราะพอเริ่มเป็นหนี้เป็นสินผิดนัดชาระหนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล หย่ากับสามี
ย้ายบ้านย้ายคอนโดหนี นี่คือปัญหาใหญ่ เมื่อกฎหมายใหม่บังคับใช้ การทวงหนี้จะยิ่งทางานยากขึ้น
เพราะเสี่ยงจะติดคุก ถ้า ทวงหนี้ในที่อยู่ที่ลูกหนี้ไม่ได้ให้ไว้ก็ผิด ต้องพยายามติดต่อแล้วไม่ได้ถึงจะติด
ไปยังที่ทางานได้ การติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ หรือทางโซเชียลมีเดียก็ต้องเป็นภายในเวลาที่
กาหนด ห้ามโทรศัพท์หลายครั้งเป็นการรบกวน และห้ามพูดจาหยามหมิ่นต่อลูกหนี้ แต่ก็ทาให้การ
ทวงหนี้ดีขึ้น สุภาพขึ้น ไม่มีหมิ่นหยามกัน เคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้น แต่มันก็ทาให้การทวงหนี้ยาก
ขึ้น และคงส่งผลให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงสินเชื่อได้ยากขึ้นอย่างแน่นอน
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