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สวัสดีชาว Smart SME และท่านผู้อ่านทกุๆท่านครับ ตอนนีค้งไม่พดูเร่ืองนีค้งไม่ได้ คือเร่ือง 

“การทวงถามหนี”้ ท่ีตอ่ไปนีไ้ม่ใช่อยากจะพดูอะไร อยากจะส่งอะไร อยากจะคยุกบัใคร 

อยากจะคยุเม่ือไรกบัลกูหนีก็้ท าได้ เน่ืองจากปัจจบุนัมีกฎหมายท่ีคุ้มครองลกูหนีเ้พ่ือให้เจ้าหนี ้

ทวงถามหนีต้ามกฎหมายและเป็นธรรม กล่าวคือ พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี ้ พ.ศ.2558  

เร่ืองการเป็นหนีเ้ป็นสินนัน้ต้องยอมรับว่าเป็นเร่ืองท่ีมีอยู่ในสงัคมตลอดเวลาไม่ว่ามลูหนีท่ี้เกิด

จากการกู้ ยืม จากภาระจากค่าใช้จ่ายต่างๆ และจากการพนนั หนีท่ี้เกิดขึน้นัน้มีทัง้ท่ีเกิดจากหนี ้

ในระบบและนอกระบบ การมีภาระหนีก็้เป็นเร่ืองหนึง่ แต่ศกัยภาพการช าระหนีก็้เป็นอีกเร่ืองนงึ

ท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากเม่ือหนีถ้ึงก าหนดช าระเจ้าหนีก็้มีสิทธิในการทวงถามหนีน้ัน้ หากแต่

การทวงถามหนีข้องเจ้าหนีแ้ต่ละคนมีความแตกต่างกนั บ้างก็ข่มขู่ รุนแรง หยาบคาย ประจาน

ลกูหนีจ้นท าให้เกิดความอบัอาย ฉบบันีผ้มขอน าเสนอกฎหมายเก่ียวกบัการทางถามหนีต้าม

พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี ้พ.ศ.2558   

ท่ีผ่านมามีเจ้าหนีบ้างประเภทท่ีมีการทวงถามหนีก้บัลกูหนี ้ แบบละเมิดสิทธิส่วนบคุคลของ

ลกูหนี ้ โดยใช้วิธีการถ้อยค าท่ีเป็นการอย่างรุนแรง การคกุคาม โดยการขู่เข็ญ การใช้ก าลงั

ประทษุร้าย หรือการท าให้เสียช่ือเสียง รวมถึงการให้ข้อมลูเท็จและการสร้างความเดือดร้อน

ร าคาญให้แก่บคุคลอ่ืน ซึง่การทวงถามหนีใ้นรูปแบบลกัษณะนีก่้อนมีกฎหมายถือว่าเป็นการ
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ทวงถามหนี ้ “ที่ไม่เป็นธรรม” อาทิการขู่ว่าจะท าร้ายร่างกาย การส่งเอกสารไปท่ีท างานของ

ลกูหนี ้การน าข้อมลูไปบอกเพ่ือน นายจ้าง ญาติของลกูหนี ้เป็นต้น สิ่งต่างเหล่านัน้จงึท าให้เกิด

การผลกัดนักฎหมายฉบบันีอ้อกมา ดงันัน้รูปแบบและวิธีการการทวงถามหนีจ้งึเป็นสาระส าคญั

ท่ีเจ้าหนีจ้ าเป็นต้องศกึษาและเรียนรู้ เพ่ือการทวงถามหนีท่ี้ถกูต้องตามกฎหมาย ท่ีส าคญั

กฎหมายฉบบันีมี้ทัง้โทษทางแพง่และอาญา  

  หลกัเกณฑ์ขัน้ตอนและรูปแบบในหลกัท่ีส าคญัท่ีมีลกัษณะต้องห้ามในการทวงถามหนี ้

และโทษทางอาญาตามกฎหมายภายใต้พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี ้พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ทวงถามหนี ้ เจ้าหนีท้กุประเภทไม่ว่าจะเป็นหนีท่ี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม 

บญัญตัิไว้ในมาตรา 3 ภายใต้พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี ้พ.ศ. 2558 

2. การประกอบธุรกจิทวงถามหนี ้จะต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจการทวงถามหนี ้

บญัญตัิไว้ในมาตรา 5  และส านกังานทนายความหรือทนายความให้คณะกรมการสภา

ทนายความท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนตามมาตรา 6 ภายใต้พระราชบญัญตัิการทวง

ถามหนี ้พ.ศ. 2558 

3. วันเวลาในการตดิต่อ ให้ติดต่อได้ตัง้แต่ 8.00 นาฬกิา ถึงเวลา 20.00 นาฬกิา และใน

วนัหยดุราชการ เวลา 8.00 นาฬกิา ถึงเวลา 20.00 นาฬกิา ตามมาตรา 9 

พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี ้พ.ศ.2558 

4. แสดงหลักฐานการรับมอบอ านาจ ในกรณีท่ีผู้ทวงถามหนีต้้องแสดงหลกัฐานการรับ

มอบอ านาจให้รับช าระหนีจ้ากเจ้าหนีโ้ดยต้องระบไุว้เพ่ือการทวงถามหนี ้ และเม่ือลกูหนี ้

ได้ช าระหนีแ้ก่ผู้ทวงถามหนีแ้ล้ว ให้ผู้ทวงถามหนีอ้อกหลกัฐานการช าระหนีแ้ก่ลกูหนี ้

ตามมาตรา 9 พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี ้พ.ศ.2558 

 



5. สถานที่ตดิต่อ ในกรณีท่ีโดยทางไปรษณีย์ ให้ติดต่อตามสถานท่ีท่ีลกูหนีไ้ด้ระบไุว้เพ่ือ

การทวงถามหนี ้ ในกรณีท่ีบคุคลดงักล่าวไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าหรือสถานท่ีท่ีได้แจ้งไว้ให้

ติดต่อตามภมูิล าเนา ถ่ินท่ีอยู่ หรือสถานท่ีท างานของลกูหนี ้ ตามมาตรา 9 

พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี ้พ.ศ.2558 

6. ลักษณะที่ต้องห้ามทวงถามหนีด้งันี ้ การข่มขู่ การใช้ความรุนแรง หรือการกระท าอ่ืน

ใดท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของลกูหนีห้รือผู้ อ่ืน มีโทษ

หนกัตามาตรา 41 ซึง่มีโทษทางอาญา ต้องระวางโทษต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินห้าปี 

หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ หรือการใช้ภาษาท่ีเป็นการดหูมิ่น การ

เปิดเผยเก่ียวกบัความเป็นหนีข้องลกูหนีใ้ห้แก่ผู้ อ่ืน ห้ามจดัส่งเอกสารท่ีแสดงออกถึงการ

ทวงถามหนีอ้ย่างชดัเจนรวมถึงการใช้ข้อความ เคร่ืองหมาย เว้นแต่กรณีการบอกกล่าว

บงัคบัจ านองด้วยวิธีการประกาศหนงัสือพมิพ์ ตามมาตรา 11 พระราชบญัญตัิการทวง

ถามหนี ้พ.ศ.2558  ซึง่การฝ่าฝืนมาตรา 11 (2) (3) (4) หรือ (5) มีโทษทางอาญา ต้อง

ระวางโทษจ าคกุไม่เกินหนึง่ปีหรือปรับไม่เกินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับตามาตรา 

39  

7. ห้ามผู้ทวงถามหนีต้ดิต่อกับบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ลูกหนี ้ เว้นแต่ในกรณีท่ีบคุคลอ่ืนนัน้

เป็นสามี ภริยา บพุการีหรือผู้ สืบสนัดานของลกูหนี ้และบคุคลอ่ืนดงักล่าวได้สอบถามผู้

ทวงถามหนีถ้ึงสาเหตขุองการติดต่อให้ผู้ทวงถามหนีชี้แ้จงข้อมลูเก่ียวกบัหนีไ้ด้เท่าท่ี

จ าเป็นและตามความเหมาะสม มาตรา 8 พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี ้พ.ศ.2558  

8. การทวงถามหนีใ้นลักษณะที่เป็นเทจ็ ห้ามเจ้าหนีแ้สดงหรือการใช้ข้อความ 

เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ หรือเคร่ืองแบบท่ีท าให้เข้าใจว่า เป็นการกระท าของศาล 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ มีโทษหนกัตามาตรา 41 ซึง่มีโทษทางอาญา 

ต้องระวางโทษต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทัง้จ า



ทัง้ปรับ หรือแม้แต่การแสดงหรือมีข้อความท่ีท าให้เช่ือว่าการทวงถามหนีเ้ป็นการกระท า

โดยทนายความ หรือการแสดงหรือมีข้อความท่ีท าให้เช่ือว่าจะถกูด าเนินคดี หรือจะถกู

ยดึหรืออายดัทรัพย์หรือเงินเดือน หรือด าเนินการให้แก่บริษัทข้อมลูเครดิต หรือรับจ้าง

บริษัทข้อมลูเครดิต มาตรา 12 พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี ้ พ.ศ.2558  ซึง่การฝ่า

ฝืนมาตรา 12 (2) (3) หรือ (4) มีโทษทางอาญา ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินสามปีหรือ

ปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับตามาตรา 40 

9. ลักษณะที่ไม่เป็นธรรม การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เกินกว่าอตัราท่ี

คณะกรรมการก าหนด การเสนอหรือจงูใจให้ลกูหนีอ้อกเช็คทัง้ท่ีรู้อยู่ว่าลกูหนีอ้ยู่ใน

ฐานะท่ีไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ มาตรา 13 พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี ้ พ.ศ.2558  

ซึง่การฝ่าฝืนมาตรา 13 (2) มีโทษทางอาญา ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหนึง่ปี หรือ

ปรับไม่เกินหนึง่แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับตามาตรา 39 

จากกฎหมายการทวงถามหนี ้ มีรายละเอียดของขัน้ตอนการทวงถามหนีท่ี้ถกูต้องตาม

กฎหมายและเป็นธรรมพอสมควรและอนาคตคงมีประกาศเพิม่เติมอีก สิ่งหนึง่ท่ีผมเป็นห่วงคือ

การปรับใช้กฎหมายฉบบันีไ้ปในทางลบ โดยเฉพาะลกูหนีท่ี้ฉวยโอกาสหลีกเล่ียงการช าระหนี ้

จากเจ้าหนี ้ มากกว่านัน้โดยการน ากฎหมายฉบบันีม้าขู่หรือด าเนินการกบัเจ้าหนีใ้นบางกรณีท่ี

เจ้าหนีอ้าจไม่ได้กระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นธรรม การเปิดช่องให้มีโทษความผิด

ทางแพง่และทางอาญาภายใต้พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี ้ พ.ศ. 2558 มากขนาดนี ้ อาจ

เป็นการสร้างภาระให้แก่เจ้าหนีม้ากเกินไป จนอาจท าให้เกิดปัญหาสงัคมท่ีมากขึน้ สดุท้ายนีไ้ด้

แต่หวงัให้เจ้าหนีเ้คราพกฎหมายไม่ใช้ความรุนแรง เสียดสี หรือการไม่เป็นธรรมกบัลกูหนี ้ และ

ลกูหนีก็้ไม่น าหลกักฎหมายนีม้าย้อนศรข่มขู่เจ้าหนีเ้สียเองเพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ 

     14 AUG 2015 



************************************************************************************* 

 


