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สรุปสาระสําคัญ
ของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘

ดวยสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหความตองการในการเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน
มีจํานวนมากขึ้น ซึ่งที่ผานมาแหลงเงินทุนที่ประชาชนจะสามารถเขาถึงไดนั้นมีทั้งที่อยูในระบบ เชน
ธนาคารหรือสถาบันการเงินตาง ๆ หรือแหลงเงินทุนนอกระบบจําพวกที่เปนของนายทุนเงินกู สําหรับ
ประชาชนผูที่มีรายไดประจําที่มีความสามารถในการชําระหนี้คืนนั้น การเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ
คงไมใชเรื่องยากเทาใดนัก และการทวงถามหนี้ของลูกหนี้ประเภทนี้ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการ
กําหนดนโยบายในการติดตามทวงถามหนีข้ องสถาบันการเงินทีอ่ ยูภ ายใตกาํ กับใหมคี วามเหมาะสมอยูแ ลว๑
แตสําหรับผูมีรายไดนอยที่ไมมีแหลงที่มาของรายไดที่แนนอน ทางเดียวที่จะเขาถึงแหลงเงินทุนก็คง
หนีไมพน ทีจ่ ะตองใชบริการแหลงเงินทุนนอกระบบ เนือ่ งจากไมจาํ เปนตองแสดงทีม่ าของรายไดหรือตอง
มีผคู าํ้ ประกัน อยางไรก็ตามปญหาทีม่ กั จะพบเห็นกันอยูเ ปนประจําของแหลงเงินทุนทีเ่ ปนหนีน้ อกระบบ
คือ เมือ่ หนีถ้ งึ กําหนดชําระและลูกหนีไ้ มสง คืนตามกําหนด ฝายเจาหนีจ้ ะใชวธิ กี ารทวงถามเพือ่ ใหลกู หนี้
ชําระหนี้โดยไมคํานึงถึงวิธีการ จนบางครั้งถึงขั้นผิดทํานองคลองธรรมหรือผิดกฎหมาย ไมวาจะเปน
การใชวิธีการทําใหลูกหนี้อับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง การโทรศัพททวงถามในเวลาที่ไมเหมาะสม
หรือทีห่ นักกวานัน้ มีการทําใหลกู หนีเ้ กิดความหวาดกลัว การใชผมู อี ทิ ธิพล ตลอดจนการใชกาํ ลังหรืออาวุธ
ประทุษรายตอรางกาย เปนตน

๑

ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย “แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้” ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑.
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พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหมผี ลใชบงั คับเมือ่ พนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวนั ประกาศ คือ ตัง้ แตวนั ที่
๒ กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป น ต น ไป โดยมี เ หตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ
โดยทีก่ ารทวงถามหนี้ ในปจจุบนั มีการกระทําทีไ่ มเหมาะสมตอลูกหนีไ้ มวา จะเปนการใชถอ ยคําทีเ่ ปนการละเมิด
สิทธิสวนบุคคลอยางรุนแรง การคุกคามโดยขูเข็ญ การใชกําลังประทุษราย หรือการทําใหเสียชื่อเสียง
รวมถึงการใหขอ มูลเท็จ และการสรางความเดือดรอนรําคาญใหแกบคุ คลอืน่ ประกอบกับปจจุบนั ยังไมมี
กฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทวงถามหนี้และการควบคุมการทวงถามหนี้ไว
เปนการเฉพาะ สมควรมีกฎหมายในเรื่องดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘” เพือ่ ใหผอู า นไดมคี วามรูค วามเขาใจถึง บทนิยาม ขอหามในการทวงถามหนี้
การกํากับดูแลผูทวงถามหนี้ การรองเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ บทกําหนดโทษ ตามลําดับ ดังนี้
๑. นิยาม
“ผูทวงถามหนี้” หมายความวา เจาหนี้ซึ่งเปนผูใหสินเชื่อ ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองผูบริโภค ผูจัดใหมีการเลนการพนันเปนปกติธุระตามกฎหมายวาดวยการพนัน
และเจาหนี้อื่นซึ่งมีสิทธิรับชําระหนี้อันเกิดจากการกระทําที่เปนทางการคาปกติหรือเปนปกติธุระของ
เจาหนี้ ทัง้ นีไ้ มวา หนีด้ งั กลาวจะชอบดวยกฎหมายหรือไมกต็ าม และใหหมายความรวมถึง ผูร บั มอบอํานาจ
จากเจาหนีด้ งั กลาว ผูร บั มอบอํานาจชวงในการทวงถามหนี้ ผูป ระกอบธุรกิจทวงถามหนีแ้ ละผูร บั มอบ
อํานาจจากผูประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ดวย
“ผูใหสินเชื่อ” หมายความวา
(๑) บุคคลซึ่งใหสินเชื่อเปนทางการคาปกติหรือ
(๒) บุคคลซึ่งรับซื้อหรือรับโอนสินเชื่อตอไปทุกทอด
“สินเชื่อ” หมายความวา สินเชื่อที่ใหแกบุคคลธรรมดาโดยการใหกูยืมเงิน การใหบริการ
บัตรเครดิต การใหเชาซื้อ การใหเชาแบบลิสซิ่ง และสินเชื่อในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
“ลูกหนี้” หมายความวา ลูกหนี้ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา และใหหมายความรวมถึง ผูคํ้าประกัน
ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาดวย
“ธุรกิจทวงถามหนี้” หมายความวา การรับจางทวงถามหนี้ไมวาโดยตรง หรือโดยออม
เปนปกติธุระ แตไมรวมถึงการทวงถามหนี้ของทนายความซึ่งกระทําแทนลูกความของตน
๒. การควบคุมผูประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
ผูป ระกอบธุรกิจทวงถามหนีต้ อ งจดทะเบียนตามกฎหมาย หากเปนทนายความใหดาํ เนินการ
จดทะเบียนไดที่สภาทนายความ
๓. ขอหามในการทวงถามหนี้
๓.๑ หามทวงถามหนี้กับบุคคลอื่นที่ไมใชลูกหนี้
๓.๒ การติดตอกับบุคคลอืน่ ทําไดเพือ่ สอบถามสถานทีต่ ดิ ตอลูกหนีเ้ ทานัน้ โดยผูท วงถามหนี้
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ตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุล ไมใชภาษา สัญลักษณ หรือชื่อทางธุรกิจบนซองจดหมายหรือในหนังสือหรือ
ในสื่ออื่นใดที่ทําใหเขาใจวาติดตอมาเพื่อทวงถามหนี้ ไมติดตอหรือแสดงตนที่ทําใหเขาใจผิดเพื่อใหได
ขอมูลเกีย่ วกับสถานทีต่ ดิ ตอของลูกหนี้ และไมแจงความเปนหนีข้ องลูกหนี้ เวนแตบคุ คลอืน่ นัน้ เปนสามี
ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของลูกหนี้ และไดสอบถามถึงสาเหตุของการติดตอ
๓.๓ การติดตอกับลูกหนี้ ตองติดตอตามสถานที่ที่ไดแจงไว ในวันจันทรถึงวันศุกร ติดตอได
ในเวลา ๐๘.๐๐ นาฬกา ถึง ๒๐.๐๐ นาฬกา และในวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬกา ถึง ๑๘.๐๐ นาฬกา
โดยแจงใหลกู หนีท้ ราบถึงชือ่ ผูใ หสนิ เชือ่ และจํานวนหนีท้ ลี่ กู หนีเ้ ปนหนี้ แสดงหลักฐานการรับมอบอํานาจ
ใหรับชําระหนี้จากผูใหสินเชื่อตอลูกหนี้ดวย และเมื่อลูกหนี้ชําระหนี้แลวใหผูทวงถามออกหลักฐาน
การชําระหนี้แกลูกหนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้อาจประกาศกําหนด จํานวนครั้ง
ที่ผูทวงถามหนี้มีสิทธิติดตอลูกหนี้ดวยก็ได
๓.๔ ไมกระทําการในลักษณะขมขูใชความรุนแรง ใชวาจาหรือภาษาที่เปนการดูหมิ่นลูกหนี้
หรือบุคคลอื่น เปดเผยความเปนหนี้แกผูอื่นที่ไมเกี่ยวของ ติดตอลูกหนี้เกี่ยวกับหนี้โดยใชไปรษณียบัตร
เอกสารเปดผนึกหรือโทรสาร หรือใชภาษา สัญลักษณ ชื่อทางธุรกิจบนซองจดหมายหรือในหนังสือ
ที่ทําใหเขาใจวาติดตอมาเพื่อทวงถามหนี้ และทวงถามหนี้ในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับ
การทวงถามหนี้ประกาศกําหนด
๓.๕ หามทวงถามหนี้ในลักษณะที่เปนเท็จหรือทําใหเกิดความเขาใจผิด โดยแสดงหรือใช
เครื่องหมาย เครื่องแบบ หรือขอความที่ทําใหเชื่อวาการทวงถามหนี้นั้นทําโดยทนายความ สํานักงาน
กฎหมาย แสดงหรือมีขอความที่ทําใหเชื่อวาจะถูกดําเนินคดี ถูกอายัดทรัพยหรือเงินเดือน ติดตอหรือ
แสดงใหเชื่อวาจะถูกดําเนินคดี ถูกยึดหรืออายัดทรัพย หรือเงินเดือน หรือดําเนินการใหแกบริษัทขอมูล
เครดิต
๓.๖ หามทวงถามหนี้ในลักษณะไมเปนธรรม โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
เกินกวาอัตราที่คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประกาศกําหนด หรือการเสนอหรือจูงใจใหลูกหนี้
ออกเช็ค ทั้งที่รูอยูวาลูกหนี้อยูในฐานะที่ไมสามารถชําระหนี้ได
๓.๗ หามเจาหนาทีข่ องรัฐประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ รวมถึงหามทวงถามหนี้ หรือสนับสนุน
การทวงถามหนี้ เวนแตเปนการทวงถามหนี้ของตน สามี ภรรยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของตน
๔. การกํากับดูแลผูทวงถามหนี้
๔.๑ คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ มีอํานาจหนาที่ เชน ออกประกาศหรือคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ออกขอบังคับกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
เรื่องรองเรียนของคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจําจังหวัด และคณะกรรมการกํากับ
การทวงถามหนีป้ ระจํากรุงเทพมหานคร พิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณคาํ สัง่ ใหชาํ ระคาปรับทางปกครองและ
สัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจ เสนอแนะคณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเกีย่ วกับมาตรการ
คุมครองหรือชวยเหลือลูกหนี้ในดานอื่น ๆ เปนตน
๔.๒ คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการเกี่ยวกับการกํากับดูแลการทวงถามหนี้
ของผูใหสินเชื่อซึ่งเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่รับเรื่องรองเรียนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการกํากับ

๑๓๕

133-138-MAC6.indd 135

3/12/20 3:45 PM

สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘

การทวงถามหนีป้ ระจําจังหวัด และคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนีป้ ระจํากรุงเทพมหานคร ติดตาม
สอดสองพฤติการณของผูทวงถามหนี้ที่เปนนิติบุคคล ประสานกับหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่
ในการกํากับดูแลหรือตรวจสอบผูทวงถามหนี้หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนตน
๔.๓ คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนีป้ ระจําจังหวัด มีอาํ นาจหนาทีใ่ นพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
เชน พิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งรองเรียน สัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนของผูป ระกอบธุรกิจทวงถามหนี้ รายงาน
การปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ตอคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้
ทุกสามเดือน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับการทวงถามหนีม้ อบหมาย ทัง้ นี้ ใหทที่ าํ การ
ปกครองจั ง หวั ด รั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของคณะกรรมการกํ า กั บ การทวงถามหนี้ ป ระจํ า จั ง หวั ด
เปนสํานักงานรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้
เพือ่ เสนอตอคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนีป้ ระจําจังหวัดติดตามสอดสองพฤติการณของผูท วงถามหนี้
หรือกํากับดูแลการปฏิบัติของผูประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ประสานกับหนวยงานของรัฐหรือบุคคล
อื่นใด ที่เกี่ยวของกับการทวงถามหนี้ รณรงค ประชาสัมพันธ และอบรมวิธีการทวงถามหนี้ที่ถูกตอง
และเหมาะสม
๔.๔ คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจํากรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ในพื้นที่
ทีร่ บั ผิดชอบ เชน พิจารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งรองเรียน สัง่ เพิกถอนการจดทะเบียนของผูป ระกอบธุรกิจทวงถามหนี้
รายงานการปฏิ บั ติ ห น า ที่ รวมทั้ ง ป ญ หา อุ ป สรรค และข อ เสนอแนะต อ คณะกรรมการกํ า กั บ
การทวงถามหนีท้ กุ สามเดือน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ นื่ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับการทวงถามหนีม้ อบหมาย
ทัง้ นี้ โดยใหกองบัญชาการตํารวจนครบาลรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้
ประจํากรุงเทพมหานคร เปนสํานักงานรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ รับเรื่องรองเรียน
เกีย่ วกับการทวงถามหนีเ้ พือ่ เสนอตอคณะกรรมการดังกลาว ติดตามสอดสองพฤติการณของผูท วงถามหนี้
หรือกํากับดูแลการปฏิบตั ขิ องผูป ระกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ประสานกับหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอืน่ ใด
ที่เกี่ยวของกับการทวงถามหนี้ รณรงค ประชาสัมพันธ และอบรมวิธีการทวงถามหนี้ที่ถูกตอง
และเหมาะสม
๕. การรองเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้
ผูที่ไดรับความเสียหายสามารถรองเรียนไดที่กรมการปกครอง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่ทําการปกครองจังหวัด กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่วาการอําเภอ และสถานีตํารวจทั่วประเทศ
๖. บทกําหนดโทษ
๖.๑ โทษทางปกครอง
คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจําจังหวัดมีอํานาจสั่งใหระงับการกระทํา
ทีฝ่ า ฝนหรือสัง่ ใหปฏิบตั ใิ หถกู ตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด หากผูท วงถามหนีไ้ มปฏิบตั ิ
ตามคําสั่ง คณะกรรมการฯ มีอํานาจออกคําสั่งลงโทษปรับทางปกครองไดไมเกินหนึ่งแสนบาท
๖.๒ โทษอาญา
บุคคลใดใชวาจาดูหมิน่ เปดเผยหนี้ ติดตอกับลูกหนีด้ ว ยจดหมายเปดผนึก ไปรษณียบัตร
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โทรสาร หรือใชสัญลักษณหรือชื่อทางธุรกิจบนซองจดหมาย ที่สื่อใหทราบวาเปนการทวงถามหนี้
อยางชัดเจน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การแสดงหรือมีขอความที่ทําใหเชื่อวาการทวงถามหนี้เปนการกระทําโดยทนายความ
สํานักงานทนายความ หรือสํานักงานกฎหมายหรือมีขอ ความทีท่ าํ ใหเชือ่ วาจะถูกดําเนินคดี หรือจะถูกยึด
หรืออายัดทรัพยหรือเงินเดือน หรือการแสดงตนใหเชื่อวาผูทวงถามหนี้ดําเนินการใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตหรือรับจางบริษัทขอมูลเครดิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
บุคคลใดทําการขมขู ใชความรุนแรง หรือกระทําอื่นใดที่ทําใหเกิดความเสียหาย
แกรา งกาย ชือ่ เสียง หรือทรัพยสนิ ของลูกหนีห้ รือผูอ นื่ หรือแสดงหรือใชขอ ความ เครือ่ งหมาย สัญลักษณ
หรือเครื่องแบบที่ทําใหเขาใจวาเปนการกระทําของศาล เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เจาหนาทีข่ องรัฐทีป่ ระกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ทวงถามหนีห้ รือสนับสนุนการทวงถามหนี้
ซึ่งมิใชของตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บุคคลใดไมปฏิบตั ติ ามคําสัง่ คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนีท้ สี่ งั่ ใหมาใหขอ เท็จจริง
หรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการทวงถามหนี้มาเพื่อประกอบการพิจารณา หรือใหมา
ใหถอยคํา แสดงขอมูลหรือสงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตราหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย
และหนี้สินของผูทวงถามหนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษอาญาตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล
ถ า การกระทํ า ความผิ ด ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น เกิ ด จากการสั่ ง การหรื อ ไม สั่ ง การ หรื อ การกระทํ า การ
หรือไมกระทําการอันเปนหนาทีท่ ตี่ อ งกระทําของกรรมการ ผูจ ดั การ หรือผูม อี าํ นาจในการจัดการแทน
นิตบิ คุ คลนัน้ บุคคลดังกลาวตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหาไดชําระ
คาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาคดีนั้น
เปนอันเลิกกัน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เว็บไซตราชกิจจานุเบกษา ไดมีการเผยแพร
ประกาศคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ เรื่อง จํานวนครั้งในการติดตอทวงถามหนี้ โดยคณะ
กรรมการกํากับการทวงถามหนี้ไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๑๖ (๑)
แหงพระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกประกาศดังกลาวซึง่ มีสาระสําคัญคือ ใหผทู วงถามหนี้
ติดตอลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ไดระบุไวเพื่อการทวงถามหนี้ไดทราบการทวงถามหนี้ ไมเกินหนึ่งครั้ง
ตอหนึ่งวัน ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
จึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป
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สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘

บทสรุป
แมที่ผานมาจะมีหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดวิธีปฏิบัติในการติดตาม
ทวงถามหนี้ใหเปนมาตรฐานเดียวกันก็ตาม แตแนวปฏิบัตินี้ครอบคลุมเฉพาะวิธีปฏิบัติในการติดตาม
ทวงถามของสถาบันการเงิน ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไมใชสถาบันการเงิน ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อ
สวนบุคคลเทานัน้ แตไมรวมไปถึงหนีน้ อกระบบซึง่ ประชาชนจํานวนมากใชบริการ ดังนัน้ เมือ่ พระราชบัญญัติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับ การทําความเขาใจและบังคับใชกฎหมายเฉพาะเรื่อง
เพื่อมากํากับดูแลการติดตามทวงถามหนี้ และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตาม
ทวงถามหนี้ใหเปนธรรมและมีมาตรฐานเดียวกันนั้นเปนสิ่งที่ภาครัฐตองเรงดําเนินการ ซึ่งตองมีการ
ประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตของกฎหมายหรือกฎเกณฑที่บังคับใชอยู
รวมทั้งสาระสําคัญแหงพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อสรางความตระหนักรูในสิทธิ
และหนาที่ของเจาหนี้และลูกหนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวของตอไป
อยางไรก็ตาม การที่จะแกไขปญหาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อาจจะไมใชเพียงแค
การมีกฎหมายขึน้ มาเพือ่ แกปญ
 หาทีป่ ลายเหตุแตเพียงอยางเดียว ประชาชนผูท ตี่ กอยูใ นสถานะของลูกหนี้
หรือทีจ่ ะเขาถึงแหลงเงินทุนตาง ๆ ควรทีต่ ระหนักถึงศักยภาพในการชําระหนีค้ นื ของตน และมีการรักษา
วินัยทางการเงิน โดยไมกอหนี้เกินกวาขีดความสามารถในการชําระหนี้ของตนเอง และดํารงตนอยูใน
ความพอเพียง อันจะเปนการนํามาซึง่ วิธกี ารแกปญ
 หาทีต่ น เหตุ และทําใหชอ งวางทีเ่ กิดจากการติดตาม
ทวงถามหนี้ดวยความไมเปนธรรมนั้นหมดสิ้นไปได
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