
โดย ส�ำนักกฎหมำย๑

กฎหมำยนำ่รู้

คอลัมน์ กฎหมายน่ารู้

โดย ส�านักกฎหมาย 

 

๑ พันธุ์ทิพา  หอมทิพย์. วิทยากรช�านาญการ, กลุ่มงานกฎหมาย ๒,  ส�านักกฎหมาย, ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
๒ มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘

“ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายทวงหนี้”

สภาวะหนี้ที่เติบโตเร็วกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจ  

เป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นว่า ประเด็นส�าคัญของ 

หนี้ครัวเรือนในเวลานี้ คือความสามารถในการช�าระหนี้คืน 

ในสถานการณ์ที่รายได้ของครัวเรือนและทิศทางของเศรษฐกิจ

ในภาพรวมยังคงชะลอตวั ประกอบกบัปัจจบัุนได้เกดิสถานการณ์

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่ส่อเค้ารุนแรงและกระจาย

เป็นวงกว้างมากขึ้นทั่วโลก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพรวม 

ของเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ท�าให้ประชาชน 

มีค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้น ความต้องการในการเข้าถึง 

แหล่งเงินทุนจึงมีมากขึ้นตามล�าดับ ประชาชนที่มีรายได้ประจ�า

และมีศักยภาพในการช�าระคืนอาจมีความต้องการในการขอ 

สินเชื่อในรูปแบบของบัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อมา

หมนุเวยีนสภาพคล่องทางการเงนิ แต่ในส่วนของกลุม่ประชาชน

ทีม่รีายได้น้อยและรายได้ไม่แน่นอน ความสามารถในการเข้าถึง

แหล่งเงนิทนุอาจเป็นไปได้ยาก เนือ่งจากต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ 

ที่เข้มงวดของสถาบันการเงิน คนบางกลุ่มจึงหันไปพึ่งแหล่ง 

เงนิทนุ นอกระบบที่ไม่ต้องมีผู้ค�้าประกัน ไม่ต้องมีการเดินบัญชี 

อย่างต่อเนือ่ง จึงท�าให้ประชาชนเป็นหนีท้ัง้ในระบบและนอกระบบ 

มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเม่ือหนี้ที่เกิดขึ้นถึงก�าหนดช�าระคืน  

ลูกหนี้จ�านวนมากช�าระคืนไม่ตรงตามก�าหนด ฝ่ายเจ้าหนี้จึงใช้

วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ โดยไม่ค�านึงถึงว่าวิธีการ

เหล่านั้นจะถูกต้องตามท�านองคลองธรรมหรือไม่ จะเห็นได้จาก

กรณทีีส่ือ่น�าเสนอข่าวเกีย่วกบัลกูหนีถ้กูตดิตามทวงถามให้ช�าระ

หนี้สินด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือกระท�าการที่เกินกว่าเหตุ 

ไม่ว่าจะเป็นการโทรศพัท์หรอืการส่งโทรสารไปยงัสถานทีท่�างาน

เพือ่ประจานให้เกดิความอบัอาย การทวงถามในเวลาทีไ่ม่เหมาะสม 

การใช้ถ้อยค�าที่ไม่สุภาพในบางกรณีถึงขั้นกระท�าการข่มขู่ หรือ

กระท�าต่อเนื้อตัวร่างกายโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายออกมา

อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีไ้ม่ว่าจะเป็นลกูหนีจ้ากการกูย้มืเงนินอกระบบ 

หรือลกูหนีใ้นระบบแต่ถูกตดิตามทวงถามจากบริษทัทีรั่บด�าเนนิการ 

เร่งรัดหนี้สิน ปัญหาจากการติดตามทวงถามหนี้ที่ไม่เป็นธรรม 

ในลักษณะเช่นนี้ ได้รับการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาถึงมาตรการ

ในการควบคุมจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการ

ปราบปรามการกระท�าของกลุม่บคุคลทีร่บัจ้างทวงหน้ีนอกระบบ

ด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการ

ป้องกันมิให้มีการกระท�าที่ไม่เหมาะสมต่อลูกหนี้ จึงมีการตรา

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อสร้างขอบเขต

ในการทวงหนี้ให้ชัดเจนขึ้น 

พระราชบัญญัติดังกล่าว๒ ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า 
 “ผูท้วงถามหนี”้ หมายความว่า เจ้าหนีซ้ึง่เป็นผูใ้ห้สนิเชือ่ 

ผู ้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู ้บริโภค  

ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วย 

การพนัน และเจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีสิทธิรับช�าระหนี้อันเกิดจากการ 

กระท�าที่เป็นทางการค้าปกติ หรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ 

เมษายน ๒๕๖๓
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ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และให้

หมายความรวมถงึผูร้บัมอบอ�านาจจากเจ้าหนีด้งักล่าว ผูร้บัมอบ

อ�านาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู ้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้  

และผู้รับมอบอ�านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ด้วย

	 “ผู้ให้สินเชื่อ” หมายความว่า 

  (๑) บุคคลซึ่งให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ หรือ

  (๒) บคุคลซ่ึงรับซือ้หรือรบัโอนสินเช่ือต่อไปทกุทอด

 “สินเชือ่”	หมายความว่า สนิเชือ่ทีใ่ห้แก่บคุคลธรรมดา

โดยการให้กู้ยืมเงิน การให้บริการบัตรเครดิต การให้เช่าซื้อ  

การให้เช่าแบบลิสซ่ิง และสินเชื่อในรูปแบบอื่นท่ีมีลักษณะ

ท�านองเดียวกัน

	 “ลูกหนี้” หมายความว่า ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 

และให้หมายความรวมถงึผูค้�า้ประกนัซ่ึงเป็นบคุคลธรรมดาด้วย

	 “ธุรกิจทวงถามหนี้”	 หมายความว่า การรับจ้าง

ทวงถามหนีไ้ม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นปกตธิรุะแต่ไม่รวมถึง

การทวงถามหนี้ของทนายความซึ่งกระท�าแทนลูกความของตน

	 “ข้อมูลเกีย่วกบัสถานทีต่ดิต่อลูกหนี”้ หมายความว่า 

ที่อยู ่อาศัยหรือสถานที่ท�างานของลูกหนี้และให้หมายความ 

รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร และสถานที่ติดต่อ 

โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดย 

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ที่สามารถติดต่อกับลูกหนี้

ได้ด้วย

	 สทิธขิองลูกหน้ี ตามพระราชบัญญัตกิารทวงถามหนีฯ้ 

มาตรา ๘ ได้บัญญัติห้ามผู้ทวงถามหนี้ติดต่อกับคนอื่นซึ่งมิใช่ 

ลกูหนีป้ระกอบกบัประกาศคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้ 

เรือ่ง จ�านวนครัง้ในการติดต่อทวงถามหนี ้ลงวนัที ่๓๐ กรกฎาคม 

๒๕๖๒ ก�าหนดให้ผูท้วงถามหนีต้ดิต่อลกูหนีห้รอืบคุคลซึง่ลกูหนี้

ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกิน  

๑ ครั้งต่อ ๑ วัน และตามมาตรา ๙ (๒) บัญญัติให้ทวงถามด้วย

วิธีการติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ นาฬิกา และวันหยุดราชการ เวลา 

๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ส�าหรับกรณีการทวงถามหนี้ผ่าน

แอปพลิเคชันไลน์ หากมีการส่งข้อความไปหาลูกหนี้แล้ว 

ถูกเปิดอ่าน แม้ไม่มีการตอบรับก็ถือว่าลูกหนี้ได้รับทราบการ

ทวงถามหนี้แล้วเช่นกัน ส่วนกรณีการทวงถามหนี้ผ่านทาง

โทรศัพท์ หากลูกหนี้รับสายแล้วมีการพูดคุยกันในสาระส�าคัญ 

ที่แสดงเจตนาในการทวงถามหนี้ถือว่าเป็นการทวงถามหนี้แล้ว 

แต่หากลูกหนีไ้ม่รบัโทรศพัท์ หรอืรบัสายก่อนกดตดัสายจะถอืว่า

ยงัไม่ได้มกีารตดิตามทวงถามหนี ้ทีส่�าคญัคอื ในมาตรา ๑๑ ระบวุ่า 

“เจ้าหนี้ห้ามทวงถามในลักษณะข่มขู่ ใช้ความรุนแรง หรือการ 

กระท�าอื่นใดท�าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือ

ทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น ห้ามใช้วาจาดูหมิ่น พร้อมทั้งห้าม

เปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึง

ห้ามติดต่อลูกหนี้โดยใช้ไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร 

หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อถึงการทวงถามหนี้อย่างชัดเจน”

	 สทิธขิองเจา้หนี้ ในมมุของเจ้าหนีต้ามพระราชบัญญตัิ

การทวงถามหนี้ฯ ฉบับนี้ท�าได้ยากขึ้น และต้องใช้ความ

ระมดัระวงัในการทวงถามหนีม้ากขึน้ อย่างไรกต็าม ในฐานะของ

เจ้าหนี้หากถูกผิดนัดช�าระหนี้ สามารถใช้สิทธิทางกฎหมายเป็น

ช่องทางในการเจรจา หรือท�าให้ได้มาซึ่งเงินของตนได้ หากม ี

หลักฐานที่ชัดเจนและเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด  เช่น ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๑๕ ระบุว่า “เมื่อ

ลกูหนีไ้ม่ช�าระหนีใ้ห้ต้องตามความประสงค์อนัแท้จรงิแห่งมลูหนี้

ไซร้ เจ้าหนี้จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย 

อันเกิดแต่การนั้นก็ได้” หรือกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้  

โดยมีสัญญากู้ยืมที่มีการลงมือช่ือของลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร สามารถด�าเนนิการ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา ๒๑๓ ที่ว ่า “ถ้าลูกหนี้ละเลยเสีย 

ไม่ช�าระหนีข้องตน เจ้าหนีจ้ะร้องขอต่อศาลให้สัง่บงัคบัช�าระหนี้

ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ท�าเช่นนั้นได้”

 การทวงหน้ีตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 

๒๕๕๘ มาตรา ๕ บัญญัติไว้ชัดเจนว่าผู้ที่จะสามารถทวงหนี้ได้

จะต้องมีการจดทะเบียนตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขทีก่�าหนดใน

กระทรวงเท่านั้น และมาตรา ๙ (๔) ประกอบกับมาตรา ๑๐ 

บัญญัติว่าผู ้ทวงถามหนี้ต้องมีหลักฐานการมอบอ�านาจจาก 

เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินมาแสดง แม้แต่ผู้ที่เป็นทนายที่ได้รับ

การว่าจ้างให้ไปทวงถามหนี ้ กต้็องขึน้ทะเบยีนกบัสภาทนายความ 

ตามมาตรา ๖ ด้วย

 โดยการทวงหน้ีไม่ว่าจะในรูปแบบตัวต่อตัวหรือทาง

โทรศัพท์ ก็ต้องมีการแสดงตัวตน แจ้งชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน

ต้นสงักดัด้วยทกุครัง้ หากเจ้าหนีฝ่้าฝืนมโีทษจ�าคกุ ๑ ปี ปรบัไม่เกนิ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา ๘ ประกอบกับ

มาตรา ๓๙ ทัง้นี ้เพือ่ป้องกนัเจ้าหนีน้อกระบบส่งนกัทวงหนีเ้ถือ่น

มาทวงหนี้กับลูกหนี้ ดังที่เห็นจากข่าวในอดีตว่ามักจะทวงหนี้

แบบหฤโหดนั่นเอง
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 นอกจากน้ี มาตรา ๑๔ ยังห้ามเจ้าหน้าทีข่องรฐัทวงถามหนี้ 

เว้นแต่ว่าหนีน้ัน้เป็นหนีข้องสาม ีภรยิา บพุการ ีหรอืผูส้บืสนัดาน

ของเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้เท่านัน้ สาเหตทุีม่กีารก�าหนดข้อกฎหมาย 

ข้อนี้ เนื่องมาจากในอดีต ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของรัฐบางกลุ่มใช้

อ�านาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อทวงหนี้นั่นเอง ทั้งน้ี หากลูกหนี้

ถูกทวงหนี้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถแจ้งความเอาผิดได้  

ตามมาตรา ๔๒ โดยมีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ฯ 

ดังกล่าว จึงเป็นการแก้ไขปัญหาในอดีตที่มีการทวงหนี้อย่างไม่

เป็นธรรมเกิดขึน้ในหลายลกัษณะ ทัง้การส่งเอกสาร การใช้ถ้อยค�า 

ไม่สุภาพ การท�าให้อับอาย การข่มขู่ อันเป็นการกระท�าที่ไม่

เหมาะสมต่อลูกหนี้หรือผู้บริโภค รวมถึงการสร้างความร�าคาญ

ให้แก่บุคคลที่สามที่ไม่ใช่ลูกหนี้ ย่ิงไปกว่านั้นโดยเฉพาะเจ้าหนี้

นอกระบบ การติดตามทวงถามหนี้มักจะพบว่ามีการกระท�าที่

รุนแรงและผิดกฎหมาย แม้ในความเป็นจริงนั้น เม่ือลูกหนี ้

เป็นหนี้แล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการช�าระหนี้ต่อเจ้าหนี ้

ให้หมดสิ้น แต่นอกจากบทบัญญัติของกฎหมายทั่วไปตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ทีก่�าหนดสทิธหิน้าทีข่องเจ้าหนี้ 

และลูกหนี้ หรือตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีบทก�าหนดโทษ

ส�าหรบัการกระท�าทีเ่ป็นความผดิตามกฎหมายแล้ว ประเทศไทย

ในอดีตไม่มีกฎหมายเฉพาะใช้บังคับกับการติดตามทวงถามหนี้

ทีไ่ม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสม ซึง่ถ้าพจิารณาตามกฎหมายทีม่อียู่ 

ในขณะนั้นจะพบว่ายังไม่มีกฎเกณฑ์กลางที่ก�าหนดวิธีปฏิบัต ิ

ในการตดิตามทวงถามหนี ้ และแนวปฏบิตัติามกฎหมายทีม่อียูเ่ดมิ 

ดังกล่าวนี้ครอบคลุมเฉพาะวิธีปฏิบัติในการติดตามทวงถาม 

ของสถาบันการเงินและผู ้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่

สถาบันการเงิน ผู ้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น  

ที่ส�าคัญในระบบกฎหมายเดิมไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย

เพราะเป็นเพียงแนวปฏบิตัทิีไ่ม่มโีทษในทางกฎหมายแต่ประการใด 

 ดังนั้น การผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อก�ากับดูแล

การติดตามทวงถามหนี้ และก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการติดตามทวงถามหนี้ให้เป็นธรรมและมีมาตรฐาน

เดียวกัน รวมทั้งมีบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจน  

มกีารท�างานอย่างบรูณาการของทกุภาคส่วน ทัง้การประชาสมัพนัธ์ 

สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตของกฎหมายหรือ 

กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้อยู ่ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปัจจุบัน ตลอดจนการท�างานของหน่วยงาน 

ภาครัฐที่มุ่งปราบปรามการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ

มุ่งคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู ้ที่ได้รับผลกระทบ  

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการส่งผลให้เกิดความสงบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง สร้างความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่

ของเจ้าหนีแ้ละลกูหนีห้รอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องต่อไป อนัจะเป็นการ

ช่วยลดปัญหาและผลกระทบต่อสังคมในด้านนี้ให้น้อยลงหรือ

หมดสิ้นไปได้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว การที่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

ตรงประเดน็ อาจจะไม่ใช่เพยีงแค่การมีกฎหมายข้ึนมาแก้ปัญหา

ที่ปลายเหตุแต่เพียงอย่างเดียว ประชาชนผู้ที่ตกอยู่ในสถานะ 

ของลูกหนี้หรือที่จะเข้าไปผูกพันตนเองในฐานะลูกหนี้นั้น  

ควรที่จะมีการรักษาวินัยทางการเงิน ประเมินศักยภาพในการ

ช�าระคืน ไม่ก่อหนี้เกินความสามารถของตนเอง และด�ารงตน 

อยู่ในความพอเพียง อันจะเป็นการน�ามาซึ่งวิธีการแก้ปัญหา 

ที่ต้นเหตุ การติดตามทวงถามหนี้ด้วยความไม่เป็นธรรมก็จะ 

ลดน้อยลงด้วยเหตปัุจจยัจากพฤตกิรรมของคนและการบงัคบัใช้

กฎหมายอีกขั้นตอนหนึ่ง 

เมษายน ๒๕๖๓
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