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สรุปสาระสําคัญสรุปสาระสําคัญ
ของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๑ ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย “แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้” ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑.

 ดวยสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหความตองการในการเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน          
มีจํานวนมากขึ้น ซึ่งที่ผานมาแหลงเงินทุนที่ประชาชนจะสามารถเขาถึงไดนั้นมีทั้งที่อยูในระบบ เชน 
ธนาคารหรือสถาบันการเงินตาง ๆ หรือแหลงเงินทุนนอกระบบจําพวกที่เปนของนายทุนเงินกู สําหรับ
ประชาชนผูที่มีรายไดประจําที่มีความสามารถในการชําระหน้ีคืนนั้น การเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ
คงไมใชเรื่องยากเทาใดนัก และการทวงถามหน้ีของลูกหน้ีประเภทน้ีธนาคารแหงประเทศไทยไดมีการ
กาํหนดนโยบายในการติดตามทวงถามหน้ีของสถาบันการเงินทีอ่ยูภายใตกาํกับใหมคีวามเหมาะสมอยูแลว๑  

แตสําหรับผูมีรายไดนอยท่ีไมมีแหลงท่ีมาของรายไดที่แนนอน ทางเดียวท่ีจะเขาถึงแหลงเงินทุนก็คง
หนไีมพนทีจ่ะตองใชบรกิารแหลงเงนิทนุนอกระบบ เนือ่งจากไมจาํเปนตองแสดงทีม่าของรายไดหรอืตอง
มผีูคํา้ประกนั อยางไรกต็ามปญหาทีม่กัจะพบเหน็กันอยูเปนประจําของแหลงเงนิทนุทีเ่ปนหน้ีนอกระบบ 
คอื เม่ือหน้ีถงึกําหนดชําระและลูกหน้ีไมสงคืนตามกําหนด ฝายเจาหน้ีจะใชวธิกีารทวงถามเพ่ือใหลกูหน้ี
ชําระหนี้โดยไมคํานึงถึงวิธีการ จนบางครั้งถึงขั้นผิดทํานองคลองธรรมหรือผิดกฎหมาย ไมวาจะเปน
การใชวิธีการทําใหลูกหนี้อับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง การโทรศัพททวงถามในเวลาที่ไมเหมาะสม 
หรอืทีห่นกักวานัน้มกีารทําใหลกูหน้ีเกดิความหวาดกลัว การใชผูมอีทิธพิล ตลอดจนการใชกาํลงัหรืออาวุธ
ประทุษรายตอรางกาย เปนตน 
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สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓๔

 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใหมผีลใชบงัคบัเมือ่พนกาํหนด ๑๘๐ วนั นบัแตวนัประกาศ คอื ตัง้แตวนัที่ 
๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ 
โดยทีก่ารทวงถามหนี ้ในปจจบุนัมกีารกระทาํทีไ่มเหมาะสมตอลกูหน้ีไมวาจะเปนการใชถอยคาํทีเ่ปนการละเมดิ
สิทธิสวนบุคคลอยางรุนแรง การคุกคามโดยขูเข็ญ การใชกําลังประทุษราย หรือการทําใหเสียชื่อเสียง 
รวมถงึการใหขอมลูเทจ็ และการสรางความเดอืดรอนราํคาญใหแกบคุคลอ่ืน ประกอบกับปจจบุนัยงัไมมี
กฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทวงถามหนี้และการควบคุมการทวงถามหนี้ไว
เปนการเฉพาะ สมควรมีกฎหมายในเรื่องดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
 คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับน้ีจึงใครขอเสนอเรื่อง “สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
การทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘” เพือ่ใหผูอานไดมคีวามรูความเขาใจถงึ บทนิยาม ขอหามในการทวงถามหน้ี 
การกํากับดูแลผูทวงถามหนี้ การรองเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ บทกําหนดโทษ ตามลําดับ ดังนี้ 

       ๑. นิยาม
         “ผูทวงถามหน้ี” หมายความวา เจาหน้ีซึ่งเปนผูใหสินเช่ือ ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองผูบริโภค ผูจัดใหมีการเลนการพนันเปนปกติธุระตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
และเจาหน้ีอื่นซึ่งมีสิทธิรับชําระหน้ีอันเกิดจากการกระทําที่เปนทางการคาปกติหรือเปนปกติธุระของ
เจาหนี ้ทัง้นีไ้มวาหนีด้งักลาวจะชอบดวยกฎหมายหรอืไมกต็าม และใหหมายความรวมถงึ ผูรบัมอบอาํนาจ
จากเจาหนีด้งักลาว ผูรบัมอบอํานาจชวงในการทวงถามหน้ี ผูประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีและผูรบัมอบ
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
              ผูประกอบธรุกจิทวงถามหนีต้องจดทะเบยีนตามกฎหมาย หากเปนทนายความใหดาํเนนิการ  
จดทะเบียนไดที่สภาทนายความ

๓. ขอหามในการทวงถามหนี้
        ๓.๑ หามทวงถามหน้ีกับบุคคลอื่นที่ไมใชลูกหนี้ 
        ๓.๒ การตดิตอกบับคุคลอืน่ทาํไดเพือ่สอบถามสถานทีต่ดิตอลกูหน้ีเทาน้ัน โดยผูทวงถามหนี้
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ตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุล ไมใชภาษา สัญลักษณ หรือชื่อทางธุรกิจบนซองจดหมายหรือในหนังสือหรือ
ในส่ืออื่นใดท่ีทําใหเขาใจวาติดตอมาเพ่ือทวงถามหน้ี ไมติดตอหรือแสดงตนท่ีทําใหเขาใจผิดเพ่ือใหได
ขอมลูเกีย่วกบัสถานทีต่ดิตอของลกูหนี ้และไมแจงความเปนหนีข้องลกูหนี ้เวนแตบคุคลอืน่นัน้เปนสาม ี
ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของลูกหนี้ และไดสอบถามถึงสาเหตุของการติดตอ 
        ๓.๓ การติดตอกับลูกหนี้ ตองติดตอตามสถานท่ีที่ไดแจงไว ในวันจันทรถึงวันศุกร ติดตอได
ในเวลา ๐๘.๐๐ นาฬกา ถงึ ๒๐.๐๐ นาฬกา และในวนัหยดุราชการ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬกา ถงึ ๑๘.๐๐ นาฬกา 
โดยแจงใหลกูหนีท้ราบถึงชือ่ผูใหสนิเชือ่และจํานวนหน้ีทีล่กูหน้ีเปนหน้ี แสดงหลักฐานการรับมอบอํานาจ
ใหรับชําระหนี้จากผูใหสินเชื่อตอลูกหนี้ดวย และเมื่อลูกหนี้ชําระหนี้แลวใหผูทวงถามออกหลักฐาน
การชําระหน้ีแกลูกหนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการกํากับการทวงถามหน้ีอาจประกาศกําหนด จํานวนคร้ัง
ที่ผูทวงถามหนี้มีสิทธิติดตอลูกหนี้ดวยก็ได
         ๓.๔ ไมกระทําการในลักษณะขมขูใชความรุนแรง ใชวาจาหรือภาษาท่ีเปนการดูหมิ่นลูกหนี้
หรือบุคคลอื่น เปดเผยความเปนหนี้แกผูอื่นที่ไมเกี่ยวของ ติดตอลูกหนี้เกี่ยวกับหนี้โดยใชไปรษณียบัตร 
เอกสารเปดผนึกหรือโทรสาร หรือใชภาษา สัญลักษณ ชื่อทางธุรกิจบนซองจดหมายหรือในหนังสือ
ที่ทําใหเขาใจวาติดตอมาเพื่อทวงถามหนี้ และทวงถามหนี้ในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการกํากับ
การทวงถามหนี้ประกาศกําหนด 
        ๓.๕ หามทวงถามหนี้ในลักษณะท่ีเปนเท็จหรือทําใหเกิดความเขาใจผิด โดยแสดงหรือใช
เคร่ืองหมาย เคร่ืองแบบ หรือขอความท่ีทําใหเชื่อวาการทวงถามหน้ีนั้นทําโดยทนายความ สํานักงาน
กฎหมาย แสดงหรือมีขอความที่ทําใหเชื่อวาจะถูกดําเนินคดี ถูกอายัดทรัพยหรือเงินเดือน ติดตอหรือ
แสดงใหเชื่อวาจะถูกดําเนินคดี ถกูยึดหรืออายัดทรัพย หรือเงินเดือน หรือดําเนินการใหแกบริษัทขอมูล
เครดิต 
         ๓.๖ หามทวงถามหน้ีในลักษณะไมเปนธรรม โดยเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
เกินกวาอัตราที่คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประกาศกําหนด หรือการเสนอหรือจูงใจใหลูกหนี้
ออกเช็ค ทั้งที่รูอยูวาลูกหนี้อยูในฐานะที่ไมสามารถชําระหนี้ได 
       ๓.๗ หามเจาหนาทีข่องรฐัประกอบธรุกจิทวงถามหนี ้รวมถงึหามทวงถามหนี ้หรอืสนบัสนนุ
การทวงถามหนี้ เวนแตเปนการทวงถามหนี้ของตน สามี ภรรยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของตน 
 ๔. การกํากับดูแลผูทวงถามหน้ี 
         ๔.๑ คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ มีอํานาจหนาที่ เชน ออกประกาศหรือคําสั่ง
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี ออกขอบังคับกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
เรื่องรองเรียนของคณะกรรมการกํากับการทวงถามหน้ีประจําจังหวัด และคณะกรรมการกํากับ
การทวงถามหนีป้ระจาํกรงุเทพมหานคร พจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณคาํสัง่ใหชาํระคาปรบัทางปกครองและ
สัง่เพกิถอนการจดทะเบยีนการประกอบธรุกจิ เสนอแนะคณะรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรเีกีย่วกบัมาตรการ
คุมครองหรือชวยเหลือลูกหนี้ในดานอื่น ๆ เปนตน 
        ๔.๒ คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการเก่ียวกับการกํากับดูแลการทวงถามหน้ี
ของผูใหสินเช่ือซึ่งเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่รับเรื่องรองเรียนเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการกํากับ
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การทวงถามหน้ีประจาํจงัหวดั และคณะกรรมการกํากบัการทวงถามหน้ีประจาํกรงุเทพมหานคร ตดิตาม
สอดสองพฤติการณของผูทวงถามหนี้ที่เปนนิติบุคคล ประสานกับหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่
ในการกํากับดูแลหรือตรวจสอบผูทวงถามหนี้หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ เปนตน 
        ๔.๓ คณะกรรมการกํากบัการทวงถามหน้ีประจําจงัหวัด มอีาํนาจหนาทีใ่นพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ   
เชน พจิารณาวนิจิฉยัเรือ่งรองเรยีน สัง่เพกิถอนการจดทะเบยีนของผูประกอบธรุกจิทวงถามหนี ้รายงาน  
การปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ตอคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้        
ทกุสามเดอืน และปฏบิตัหินาทีอ่ืน่ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัการทวงถามหนีม้อบหมาย ทัง้น้ี ใหทีท่าํการ
ปกครองจังหวัด รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจําจังหวัด 
เปนสํานักงานรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี รับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการทวงถามหน้ี 
เพือ่เสนอตอคณะกรรมการกาํกบัการทวงถามหนีป้ระจาํจงัหวัดติดตามสอดสองพฤตกิารณของผูทวงถามหนี้
หรือกํากับดูแลการปฏิบัติของผูประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี ประสานกับหนวยงานของรัฐหรือบุคคล
อื่นใด ที่เกี่ยวของกับการทวงถามหน้ี รณรงค ประชาสัมพันธ และอบรมวิธีการทวงถามหน้ีที่ถูกตอง
และเหมาะสม
        ๔.๔ คณะกรรมการกํากับการทวงถามหน้ีประจํากรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ในพื้นที่          
ทีร่บัผดิชอบ เชน พจิารณาวินจิฉยัเรือ่งรองเรยีน สัง่เพกิถอนการจดทะเบียนของผูประกอบธุรกจิทวงถามหน้ี 
รายงานการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอคณะกรรมการกํากับ
การทวงถามหน้ีทกุสามเดือน และปฏิบตัหินาท่ีอืน่ตามท่ีคณะกรรมการกํากับการทวงถามหน้ีมอบหมาย 
ทัง้นี ้โดยใหกองบัญชาการตํารวจนครบาลรับผดิชอบในงานธุรการของคณะกรรมการกํากบัการทวงถามหน้ี
ประจํากรุงเทพมหานคร เปนสํานักงานรับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ รับเรื่องรองเรียน
เกีย่วกบัการทวงถามหน้ีเพือ่เสนอตอคณะกรรมการดังกลาว ตดิตามสอดสองพฤตกิารณของผูทวงถามหนี้
หรอืกาํกบัดูแลการปฏบิติัของผูประกอบธรุกิจทวงถามหนี ้ประสานกบัหนวยงานของรฐัหรอืบคุคลอืน่ใด
ที่เกี่ยวของกับการทวงถามหนี้ รณรงค ประชาสัมพันธ และอบรมวิธีการทวงถามหนี้ที่ถูกตอง
และเหมาะสม 

 ๕. การรองเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหน้ี 
        ผูที่ไดรับความเสียหายสามารถรองเรียนไดที่กรมการปกครอง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ที่ทําการปกครองจังหวัด กองบัญชาการตํารวจนครบาล ที่วาการอาํเภอ และสถานีตํารวจทั่วประเทศ 

๖. บทกําหนดโทษ 
        ๖.๑ โทษทางปกครอง
                คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจําจังหวัดมีอํานาจสั่งใหระงับการกระทํา
ทีฝ่าฝนหรือส่ังใหปฏิบตัใิหถกูตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด หากผูทวงถามหน้ีไมปฏิบตัิ
ตามคําสั่ง คณะกรรมการฯ มีอํานาจออกคําสั่งลงโทษปรบัทางปกครองไดไมเกินหนึ่งแสนบาท
       ๖.๒ โทษอาญา
             บคุคลใดใชวาจาดูหม่ิน เปดเผยหน้ี ตดิตอกับลกูหน้ีดวยจดหมายเปดผนึก ไปรษณียบตัร 
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๑๓๗

โทรสาร หรือใชสัญลักษณหรือช่ือทางธุรกิจบนซองจดหมาย ที่สื่อใหทราบวาเปนการทวงถามหน้ี
อยางชัดเจน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
                การแสดงหรือมีขอความที่ทําใหเชื่อวาการทวงถามหนี้เปนการกระทําโดยทนายความ  
สาํนกังานทนายความ หรอืสาํนกังานกฎหมายหรือมขีอความทีท่าํใหเชือ่วาจะถกูดาํเนนิคด ีหรอืจะถูกยดึ
หรืออายัดทรัพยหรือเงินเดือน หรือการแสดงตนใหเชื่อวาผูทวงถามหน้ีดําเนินการใหแกบริษัทขอมูล
เครดิตหรือรับจางบริษัทขอมูลเครดิต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท 
หรือทั้งจาํทั้งปรับ
                   บุคคลใดทําการขมขู  ใชความรุนแรง หรือกระทําอื่นใดที่ทําใหเกิดความเสียหาย
แกรางกาย ชือ่เสยีง หรอืทรัพยสินของลูกหนีห้รอืผูอืน่ หรอืแสดงหรือใชขอความ เครือ่งหมาย สญัลกัษณ 
หรือเครื่องแบบที่ทําใหเขาใจวาเปนการกระทําของศาล เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
                    เจาหนาทีข่องรฐัทีป่ระกอบธรุกจิทวงถามหนี ้ทวงถามหนีห้รอืสนับสนนุการทวงถามหนี้
ซึ่งมิใชของตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
                   บคุคลใดไมปฏบิตัติามคาํสัง่คณะกรรมการกาํกบัการทวงถามหนีท้ีส่ัง่ใหมาใหขอเทจ็จรงิ 
หรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการทวงถามหน้ีมาเพื่อประกอบการพิจารณา หรือใหมา
ใหถอยคํา แสดงขอมูลหรือสงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตราหรือสิ่งอื่นอันเก่ียวกับกิจการ สินทรัพย 
และหนี้สินของผูทวงถามหนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ
                   ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษอาญาตามพระราชบัญญัติน้ีเปนนิติบุคคล 
ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือไมสั่งการ หรือการกระทําการ
หรือไมกระทําการอันเปนหนาทีท่ีต่องกระทําของกรรมการ ผูจดัการ หรือผูมอีาํนาจในการจัดการแทน
นติบิคุคลนัน้ บุคคลดังกลาวตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
                   เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหาไดชําระ
คาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาคดีนั้น
เปนอันเลิกกัน
             ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เว็บไซตราชกิจจานุเบกษา ไดมีการเผยแพร
ประกาศคณะกรรมการกํากับการทวงถามหน้ี เรื่อง จาํนวนครั้งในการติดตอทวงถามหน้ี โดยคณะ
กรรมการกํากับการทวงถามหนี้ไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๑๖ (๑) 
แหงพระราชบัญญตักิารทวงถามหน้ี  พ.ศ. ๒๕๕๘ ออกประกาศดังกลาวซ่ึงมสีาระสาํคญัคอื ใหผูทวงถามหน้ี
ติดตอลูกหน้ีหรือบุคคลซ่ึงลูกหน้ีไดระบุไวเพ่ือการทวงถามหน้ีไดทราบการทวงถามหน้ี ไมเกินหน่ึงคร้ัง
ตอหนึ่งวัน ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๙๐ วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
จึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป
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สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๓๘

  บทสรุป
  แมที่ผานมาจะมีหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยท่ีกําหนดวิธีปฏิบัติในการติดตาม
ทวงถามหนี้ใหเปนมาตรฐานเดียวกันก็ตาม แตแนวปฏิบัตินี้ครอบคลุมเฉพาะวิธีปฏิบัติในการติดตาม
ทวงถามของสถาบันการเงิน ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ไมใชสถาบันการเงิน ผูประกอบธุรกิจสินเชื่อ
สวนบคุคลเทานัน้ แตไมรวมไปถงึหน้ีนอกระบบซึง่ประชาชนจาํนวนมากใชบรกิาร ดงัน้ัน เมือ่พระราชบญัญตัิ
การทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับ การทําความเขาใจและบังคับใชกฎหมายเฉพาะเรื่อง
เพื่อมากํากับดูแลการติดตามทวงถามหนี้ และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตาม
ทวงถามหนี้ใหเปนธรรมและมีมาตรฐานเดียวกันนั้นเปนสิ่งที่ภาครัฐตองเรงดําเนินการ ซึ่งตองมีการ
ประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับขอบเขตของกฎหมายหรือกฎเกณฑที่บังคับใชอยู 
รวมทั้งสาระสําคัญแหงพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อสรางความตระหนักรูในสิทธิ
และหนาที่ของเจาหนี้และลูกหนี้หรอืบุคคลที่เกี่ยวของตอไป 
   อยางไรก็ตาม การที่จะแกไขปญหาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อาจจะไมใชเพียงแค
การมกีฎหมายขึน้มาเพือ่แกปญหาทีป่ลายเหตแุตเพยีงอยางเดยีว ประชาชนผูทีต่กอยูในสถานะของลกูหนี้
หรอืทีจ่ะเขาถงึแหลงเงนิทนุตาง ๆ  ควรท่ีตระหนักถงึศกัยภาพในการชําระหน้ีคืนของตน และมกีารรักษา
วินัยทางการเงิน โดยไมกอหน้ีเกินกวาขีดความสามารถในการชําระหน้ีของตนเอง และดํารงตนอยูใน
ความพอเพียง อนัจะเปนการนํามาซึง่วธิกีารแกปญหาทีต่นเหต ุและทาํใหชองวางทีเ่กดิจากการติดตาม
ทวงถามหนี้ดวยความไมเปนธรรมนั้นหมดสิ้นไปได
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