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บทคัดยอ 

 ในสภาวะท่ีประเทศไทยตองประสบกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ทําให
ประชาชนในประเทศมีปญหาทางการเงิน บางรายไปกอหน้ีในระบบโดยมีการทํา
หลักฐานแหงการกูยืมอยางถูกตองชัดเจน และชําระดอกเบ้ียในอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
แตอยางไรก็ ดี พบวามีประชาชนอีกจํานวนไมนอยท่ีตองไปพ่ึงพิงหน้ีนอกระบบ               
โดยจําตองชําระดอกเบ้ียเกินกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนด หากไมชําระหรือชําระหน้ีไม
ตรงเวลาก็อาจถูกทวงถามหน้ีซ่ึงใชวิธีการท่ีไมเหมาะสม เชน การใชถอยคําท่ีเปนการ
ละเมิดสิทธิสวนบุคคลอยางรายแรง การคุกคามโดยการขูเข็ญ การใชกําลังประทุษราย 
หรือการทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียง ฯลฯ จากปญหาท่ีเกิดขึ้นสงผลกระทบทางสังคมอยาง
หลีกเล่ียงไมได จึงมีความจําเปนท่ีจะตองตรากฎหมายขึ้นมาเพ่ือคุมครองลูกหน้ีท่ีเปน
บุคคลธรรมดาและผูคํ้าประกันท่ีเปนบุคคลธรรมดาเปนพิเศษ คือ พระราชบัญญัติการ
ทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 โดยสาระสําคัญจะกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการทวงถามหน้ี 
และกําหนดบทลงโทษสําหรับผูฝาฝนไวเปนการเฉพาะเพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับ
ดูแลการทวงถามหน้ีท้ังหน้ีในระบบและหน้ีนอกระบบ ไมวาหน้ีดังกลาวจะชอบดวย
กฎหมายหรือไมก็ตาม แตกระน้ันก็ดี พบวาพระราชบัญญัติฉบับน้ียังมีชองวางทาง
กฎหมายบางประการ เน่ืองจากลูกหน้ีหรือผูกูยืมอาจตกอยูภายใตอํานาจตลอดจน
อิทธิพลของเจาหน้ีผูใหกูยืมทําใหเกิดความเกรงกลัวไมกลาท่ีจะฟองรองดําเนินคดีตาม
กฎหมาย นอกจากน้ีลูกหน้ีหรือผูกูยืมบางรายยังไมทราบถึงวิธีการท่ีจะไดรับการปฏิบัติ
ในการทวงถามหน้ี ทําใหการบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาวไมประสบความสําเร็จ
เทาท่ีควร แตอยางไรก็ดี หากมีการดําเนินคดีเพ่ือลงโทษเจาหน้ีผูใหกูยืมท่ีไมปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและวิธีการในการทวงถามหน้ีอยางเด็ดขาดและมีการเผยแพรความรูถึงสิทธิของ
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ลูกหน้ีผูใหกูยืมทราบ อีกท้ังมีการปลูกฝงใหประชาชนมีวินัยทางการเงินยอมสงผลทําให
ปญหาการกูยืมเงินและการทวงถามหน้ีมีจํานวนลดลงอีกท้ังสงผลใหสังคมเขาสูการ
บังคับใชกฎหมายตามเจตนารมณ และสอดคลองกับหลักนิติธรรมอยางแทจริง 
 

คําสําคัญ: การทวงถามหน้ี 

Abstract 

As Thailand has been confronting the economic crisis for a long 
time, a large number of people have inevitably encountered financial 
problems. Although there are a number of people who ran up debts in a 
system with clear evidences of loan and legal interest as prescribed by law, 
it was found that a large number of people have got into debt outside the 
official system, with an illegal interest. The result was that when they could 
not or would not pay back within the promised timeframe, the payment 
might be claimed by improper methods: violation of privacy rights, threats, 
harassment, violence, or impairing one's reputation, etc. Unavoidably, 
these problems have had an effect on the general public. Consequently, 
it was necessary to enact a law in order to protect debtors and guarantors, 
who are natural persons. The law currently in place is the Debt Collection 
Act B.E. 2558, whose main points are rules, approaches in terms of debt 
claim; and especially, penalty for violators. This Act would be a tool to 
control the demanding for the payment of debts, both debts within the 
system, and outside the official system. Nevertheless, it was found that the 
Debt Collection Act B.E. 2558 still has a few loopholes. The debtors might 
fall under control of the creditors and are in fear of the creditors' influence. 
Therefore, they are afraid to take a legal action and bring a case to court. 
Besides, many debtors have no knowledge concerning the right processes 
in terms of debt collection. Consequently, the enforcement of this act has 
not fully achieved its goal. Therefore, there should be a serious 
punishment of the creditors who do not follow the processes and methods 
in debt collection as well as a propagation of the rights of the debtors. 
Furthermore, instilling financial discipline in people will lead to a 
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decreasing number of debtors and debt claim problems and the 
enforcement of this act will eventually reach its intention and truly 
correspond with legal ethics.  

Keywords:  debt collection 
 

บทนํา  
 การกูยืมเงินเปนสัญญายืมใช ส้ินเปลืองอยางหน่ึงตามมาตรา 650 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยประกอบดวยคูสัญญา 2 ฝาย ไดแก ผูกูยืม และผูให
กูยืมเงิน สัญญากูยืมเงินยอมบริบูรณตอเม่ือมีการสงมอบทรัพยสินท่ียืม โดยเม่ือครบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาผูกูยืมจะตองคืนเงินจํานวนเดียวกับท่ีกําหนดไวในสัญญา 
แตไมจําตองคืนเงินอันเดียวกับท่ีไดรับจากผูใหกูยืม  

ในอดีตกําหนดวาการกูยืมเงินกวา 50 บาทขึ้นไป เม่ือผูกูยืมผิดสัญญาไมชําระ
หน้ีผูใหกูยืมเงินจะตองมีหลักฐานแหงการกูยืมเปนหนังสืออยางใดอยางหน่ึงลงลายมือ
ช่ือผูกูยืมจึงจะสามารถฟองรองบังคับคดีได  แตอยางไรก็ดี ปจจุบันไดมีการแกไข
เพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2548 โดยกําหนดจํานวนเงินกูยืมเพ่ิมสูงขึ้น กลาวคือ การ
กูยืมเงินกวา 2,000 บาทขึ้นไปจะตองมีหลักฐานแหงการกูยืมเงินมิเชนน้ันจะฟองรองให
บังคับคดีตอกันไมได หลักฐานแหงการกูยืมเงินน้ันจะอยูในรูปแบบใดก็ไดแตตองเปนลาย
ลักษณอักษรมีขอความชัดแจงวามีการกูยืมเงินกันไปเปนจํานวนเทาใด ตกลงจะใชคืน
เม่ือใด และตองมีลายมือชื่อของผูกูยืมเปนสําคัญตามมาตรา 653 แหงประมวลกฎหมาย
เเพงและพาณิชย 

สาระสําคัญในเอกสารซ่ึงเปนหลักฐานแหงการกูยืมเงินตองประกอบดวย
สาระสําคัญ 3 ประการ ไดแก 

1. ขอความท่ีแสดงโดยตรง หรือโดยปริยายวาเงินท่ีไดรับเปนเงินกูยืมและมี
ขอความวาจะใชคืนให 

2. ระบุจํานวนเงิน 

3. ผูกูยืมตองลงลายมือช่ือ (กรณีลงลายพิมพน้ิวมือตามกฎหมายจะตองมี
พยานรับรองลายน้ิวมือ 2 คน) 

สวนการกูยืมเงินไมเกิน 2,000 บาท กฎหมายไมไดกําหนดวาจะตองมี
หลักฐานเปนหนังสือแตอยางใด แมตกลงยืมเงินกันดวยวาจา เม่ือเกดิการผิดสัญญาหรือ
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มีขอพิพาทเกิดขึ้นก็สามารถฟองรองบังคับคดีกันไดตามกฎหมายโดยการนําสืบพยาน
บุคคล 

 

วัตถุประสงคของการนําเสนอ 

1. เพ่ือศึกษาความเปนมา และลักษณะท่ัวไปของสัญญากูยืมเงิน 

2. เพ่ือศึกษาสภาพปญหา สาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดจากการกูยืมเงินท้ังหน้ี
ในระบบและนอกระบบ 

3. เพ่ือศึกษาลักษณะการทวงถามหน้ีในปจจุบันท้ังหน้ีในระบบและหน้ีนอก
ระบบ 

4. เพ่ือศึกษาวิธีและลักษณะการทวงถามหน้ีตามพระราชบัญญัติการทวงถาม
หน้ี พ.ศ. 2558  

5. เพ่ือเปนขอมูล แหลงความรูสําหรับผูสนใจในประเด็นการทวงถามหน้ีท่ี
ชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

การกูยืมเงินผูกูสามารถกูยืมเงินในสถาบันการเงินหรือหน้ีในระบบ และการ
กูยืมนอกสถาบันการเงินหรือหน้ีนอกระบบท่ีไมมีการปฏิบัติอยางถูกตองตามกฎหมายก็
ได 

คําวา “หน้ีในระบบ” หมายถึง การกูยืมเงินท่ีมีการทําหลักฐานแหงการกูยืมท่ี
มีความถูกตองชัดเจน และกําหนดดอกเบ้ียในอัตราท่ีกฎหมายกําหนด กลาวคือ ถาเปน
บุคคลธรรมดาตามมาตรา 654 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดวาผูใหกู
สามารถเรียกดอกเบ้ียในอัตราไมเกินรอยละ 15 ตอป หรือรอยละ 1.25 ตอเดือน แตถา
ผูใหกูเปนสถาบันการเงินตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 กําหนดใหสามารถเรียกดอกเบ้ียในอัตราไมเกินรอยละ 15 
ตอป เม่ือรวมกับคาธรรมเนียม คาบริการ และคาใชจายอื่นๆ แลวตองไมเกินรอยละ 28 
ตอป(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, Website)  สาเหตุท่ีสถาบัน
การเงินสามารถเรียกดอกเบ้ียสูงกวาอัตรารอยละ 15 ตอปได เน่ืองจากตามมาตรา 4 
แหงพระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 กําหนดวาเพ่ือ
ประโยชนในการแกไขภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีเปล่ียนไปและความอยูรอดทางธุรกิจ
ของสถาบันการเงินตางๆ รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจ
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กําหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีสถาบันการเงินอาจคิดจากผูกูยืมหรือใหผูใหกูยืมคิดอัตรา
ดอกเบ้ียสูงกวารอยละ 15 ตอปได 

รัฐบาลจึงไดประกาศใช “พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2523” ขึ้นมาโดยมีการแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2524) และฉบับท่ี 3 
(พ.ศ.2535) ซ่ึงท้ังหมดมีเจตนารมณเพ่ือยกเวนการบังคับใชประมวลกฎหมายแพง
พาณิชย มาตรา 654 และอนุญาตใหสถาบันการเงินเรียกเก็บอัตราดอกเบ้ียสูงกวารอย
ละ 15 ตอปได ท้ังน้ีใหรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเปนผูประกาศอัตราดอกเบ้ียตาม
คําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย(มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค,Website) สวนธุรกิจสินเช่ือ
สวนบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นมาเปนบริษัทตางๆ ท่ีมิใชสถาบันการเงิน (Non Bank)แตอยูภายใต
การกํากับของกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย เชน บริษัท บัตรกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เอซีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด ฯลฯ ไมสามารถเรียกเก็บดอกเบ้ียเกินกวารอยละ 15 ตอปได เพราะธุรกิจ
ประเภทน้ีไมถือเปนสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2523 ดังน้ัน จึงตองไปยึดตามมาตรา 654 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยท่ีใหเรียกเก็บดอกเบ้ียไดเพียงไมเกินรอยละ 15 ตอปเทาน้ัน  

“หน้ีครัวเรือน”  หมายถึง  เงินใหกูยืมท่ีสถาบันการเงินใหแกบุคคลธรรมดาท่ี
มีถิ่นท่ีอยูในประเทศ  ซ่ึงบุคคลธรรมดาอาจนําเงินท่ีกูยืมไปใชเพ่ือการจับจายใชสอย
ตางๆ หรือเพ่ือประกอบธุรกิจ โดยขอมูลหน้ีครัวเรือนจะครอบคลุมเฉพาะเงินใหกูยืมของ
สถาบันการเงินท่ีธนาคารแหงประเทศไทยเก็บขอมูลไดดังน้ัน  หน้ีครัวเรือนในท่ีน้ีจึงไม
รวมหน้ีนอกระบบ(ธนาคารแหงประเทศไทย, Website) 

 

ตารางท่ี 1  จํ านวนหน้ี สินตอครัว เรือนจํ าแนกวัตถุประสงคของการกู ยืม เงิน                  
ท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2550-2558 

 

วัตถุประสงคของการกูยืม 2550 2552 2554 2556 2558 

จํานวนหนี้สินตอครัวเรือน 116,681 134,699 134,900 163,087 156,770 
ใชซื้อ/เชาซื้อบานและ/หรือที่ดิน 36,508 46,253 45,898 60,061 50,848 
ใชในการศึกษา 3,130 3,545 2,726 2,413 1,954 
ใชจายอุปโภคบริโภคอ่ืนๆในครัวเรือน 38,909 41,470 50,964 59,876 64,788 
ใชในการทําธุรกิจ 16,766 21,893 13,912 17,061 16,000 
ใชในการทําเกษตร 17,711 19,085 19,392 21,945 22,441 
อ่ืนๆ 3,657 2,454 2,008 1,731 740 

ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร,Website) 
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จากความหมายตามท่ีกลาวไปขางตนจะเห็นวาหน้ีครัวเรือน หมายถึง เฉพาะ
หน้ีในระบบเทาน้ัน ไมรวมหน้ีนอกระบบ อีกท้ังจากสถิติท่ีมีการสํารวจจะเห็นวาหน้ี
ครัวเรือนของประเทศมีจํานวนเพ่ิมขึ้นตามลําดับโดยสาเหตุสวนใหญจะเปนการกูยืมเงิน
เพ่ือใชจายอุปโภคบริโภคอื่นๆในครัวเรือนและใชซ้ือ/เชาซ้ือบานและ/หรือท่ีดินเปนตน 

โดยท่ัวไปแลว หน้ีครัวเรือนหากอยูในระดับท่ีมีความสอดคลองและสัมพันธ
กับปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและการเงิน เชน การเพ่ิมขึ้นของรายไดประชากร เปนตน 
ยอมจะชวยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจผานเงินกูยืมท่ีครัวเรือนนําไปใชในการ
อุปโภคบริโภคหรือประกอบธุรกิจตางๆ อยางไรก็ดี หากหน้ีครัวเรือนอยูในระดับสูง
ตอเน่ืองเปนเวลานานจนไมสัมพันธกับระดับรายได ก็อาจสงผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหน้ีของครัวเรือนจนเปนปญหาตอสถาบันการเงินท่ีปลอยกูตอได(ธนาคาร
แหงประเทศไทย, Website)เพราะสถาบันการเงินมีความเขมงวดในการปลอยสินเช่ือ
มากขึ้น สงผลทําใหภาคครัวเรือนเขาถึงแหลงเงินทุนไดยากขึ้น 

“หน้ีนอกระบบ” หมายถึง หน้ีเงินกูท่ีคิดดอกเบ้ียเกินกวาอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนด (เกินรอยละ 15 ตอป หรือรอยละ 1.25 ตอเดือน) โดยท่ีเจาหน้ีไมใชสถาบัน
การเงิน และไมไดอยูภายใตการการกับดูแลของกระทรวงการคลังและธนาคารแหง
ประเทศไทย การกูยืมเงินท่ีมีการกําหนดคาตอบแทนในการกูยืมหรือท่ีเรียกกันวา 
“ดอกเบ้ีย” น้ันจะคิดจากตนเงินท่ียืมไป ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได
อธิบายไว 2 กรณี ไดแก 

1. ถาไมไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียในสัญญากูยืมเงิน แตผูใหกูและผูกูมีการตก
ลงกันวาจะมีการคิดดอกเบ้ียสําหรับการกูยืมเงิน เชนน้ีตามหลักของกฎหมายแลวผูใหกู
สามารถคิดดอกเบ้ียไดในอัตรารอยละ 7.5 ตอปได 

2. ถากําหนดอัตราดอกเบ้ียในสัญญากูยืมเงิน ตามกฎหมายสามารถกําหนด
อัตราดอกเบ้ียสําหรับผูใหกูท่ีเปนบุคคลธรรมดาไมเกินรอยละ 15 ตอป หรือรอยละ 
1.25 ตอเดือนถาผูใหกูเปนสถาบันการเงินกําหนดใหสามารถเรียกดอกเบ้ียในอัตราไม
เกินรอยละ 15 ตอป เม่ือรวมกับคาธรรมเนียม คาบริการ และคาใชจายอื่นๆ แลวตองไม
เกินรอยละ 28 ตอป แตอยางไรก็ดี ถาปรากฏในสัญญากูยืมเงินกําหนดดอกเบ้ียเกิน
อัตราท่ีกฎหมายกําหนดก็ใหลดดอกเบ้ียมาเปนรอยละ 15 ตอปสําหรับผูใหกูท่ีเปนบุคคล
ธรรมดา และใหลดอัตราดอกเบ้ียมาเปนรอยละ 28 ตอปสําหรับผูใหกูท่ีเปนสถาบัน
การเงิน (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง,Website) 

แตกระน้ันก็ตาม เม่ือพิจารณาจากแนวคําพิพากษาศาลฎีกาพบวาการกูยืม
เงินท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนดท้ังการกูยืมเงินจากบุคคล
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ธรรมดา และการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินในทางปฏิบัติศาลจะพิพากษาใหสวนของ
ดอกเบ้ียท่ีเกินกฎหมายตกเปนโมฆะท้ังหมด จะไมพิพากษาตามมาตรา 654 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีใหมีการลดอัตราดอกเบ้ียเหลือรอยละ 15 ตอป 
หรือใหลดอัตราดอกเบ้ียมาอยูท่ีอัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีสถาบันการเงินจะพึงมีสิทธิเรียกได
ตามกฎหมาย เพราะแมมาตรา 654 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะอยูใน
หมวดยืมใชส้ินเปลืองแตไมไดบัญญัติเรื่องการกูยืมเงินไวเลย มาตราดังกลาวจึงไมใชกับ
หน้ีเงินหรือการกูยืมเงิน ดังน้ัน หน้ีท่ีจะลดอัตราดอกเบ้ียเปนรอยละ 15 ไดน้ันตองไมใช
หน้ีเงิน แตอยางไรก็ตาม การตกเปนโมฆะของดอกเบ้ียน้ันไมกระทบกระเทือนตอสวน
ของตนเงินท่ีมีผลสมบูรณตามกฎหมาย เพราะเขาขอยกเวนตามมาตรา 173 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีกําหนดวาถาสวนหน่ึงสวนใดของนิติกรรมเปนโมฆะ 
นิติกรรมน้ันยอมตกเปนโมฆะท้ังส้ิน เวนแตจะพึงสันนิษฐานไดโดยพฤติการณแหงกรณี
วาคูกรณีเจตนาจะใหสวนท่ีไมเปนโมฆะน้ันแยกออกจากสวนท่ีเปนโมฆะได ท่ีศาล
พิพากษาเชนน้ีก็เพราะพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ.2475  ใชบังคับ
เฉพาะการกูยืมเงินเทาน้ัน และมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบ้ียเกิน
อัตรา พ.ศ.2475 บัญญัติหามไมใหมีการเรียกดอกเบ้ียเงินกูเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
หากฝาฝนกําหนดใหบุคคลน้ันมีความผิดฐานเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา ตองรับโทษทาง
อาญาโดยระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
เน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนทําใหการกูยืมเงินท่ีกําหนดดอกเบ้ียเกินกวาท่ีกฎหมาย
กําหนดตามมาตรา 150 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดใหดอกเบ้ียตก
เปนโมฆะท้ังส้ิน 

ตัวอยางคําพิพากษาของศาล 
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี  3288/2551 
โจทกเปนเอกชนมิใชสถาบันการเงิน การคิดดอกเบ้ียของโจทกตามกฎหมาย

กําหนดใหคิดสูงสุดเพียงรอยละ 15 ตอป แตเมื่อโจทกคิดดอกเบี้ยเอาแกจําเลย
ที่ 1 ในอัตรารอยละ 18 และ 24 ตอป เปนการคิดดอกเบ้ียเกินกวาอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนดไวอันเปนการฝ าฝนพระราชบัญญั ติห ามเรี ยกดอกเบ้ียเกินอัตร า  พ.ศ.
2475 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 654 จึงตกเปนโมฆะ ความ
ขอน้ีเปนขอกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน ที่มุ งรักษาความ
ยุติธรรมมิใหมีการเอารัดเอาเปรียบกันจนเกินไป และผลของการเปนโมฆะตามหลัก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยคูความยอมกลับคืนสูฐานะเดิม และขณะท่ี
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จําเลยทั้งสองชําระดอกเบี้ยใหแกโจทกนั้น จําเลยทั้งสองมีความผูกพันที่จะตอง
ชําระดอกเบี้ยแกโจทกอยู เพราะตามสัญญากูก็กําหนดอัตราดอกเบี้ยไวในอัตรา
ร อ ย ล ะ  15 ต อ ป  จํ า เ ล ย ม า ทร า บ ภายหลังว าโจทก คิดดอกเ บ้ียในอัตรารอย
ละ 18 และ 24 ตอป ดังน้ัน จึงถือไมไดวาจําเลยชําระหน้ีแกโจทกตามอําเภอใจโดยรูอยู
แลววาตนไมมีความผูกพันที่จะตองชําระตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 407 ดอกเบ้ียท่ีเปนโมฆะน้ันตองคืนใหจําเลยท้ังสอง หรือไมก็นําไปชําระเงินตน
ท่ียังคางอยู เม่ือจําเลยท้ังสองนําสืบไดวาไดชําระเงินใหแกโจทกไปแลวเปนเงินรวม
ท้ังสิ้นเกือบ 17,000,000 บาท สูงกวาจํานวนเงินที่กูเพียง 13,000,000 บาทเศษ จึง
ถือวาไดจําเลยท้ังสองไดชําระหน้ีเงินกูโจทกครบแลว(ศาลฎีกา, Website) 
 จากคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาวจะเห็นวาเปนการกูยืมเงินจากผูใหกูท่ีเปน
บุคคลธรรมดาซ่ึงสามารถเรียกดอกเบ้ียตามกฎหมายไดเพียงรอยละ 15 ตอป แตเม่ือ
ขอเท็จจริงปรากฏวาผูใหกูเรียกดอกเบ้ียสูงกวาท่ีกฎหมายกําหนด ผูใหกูจึงไมสามารถท่ี
จะเรียกดอกเบ้ียจากผูกูยืมไดเพราะดอกเบ้ียตกเปนโมฆะ ดังน้ัน เม่ือจําเลยท่ี 1 ซ่ึงเปนผู
กูยืมเงินไดชําระตนเงินตามจํานวนท่ีกูยืมแลวก็ยอมท่ีจะหลุดพนจากความรับผิดจาก
สัญญากูยืมเงินฉบับน้ัน 

นอกจากน้ีหน้ีนอกระบบยังรวมถึงหน้ีท่ีเกิดจากมูลหน้ีท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
และหน้ีท่ีกฎหมายบัญญัติไวเกี่ยวกับส่ิงของหรือวัตถุวาผูใดมีไวเปนความผิด เชน หน้ีท่ี
เกิดจากการพนัน หรือหน้ีท่ีเกิดจากยาเสพติดใหโทษฯลฯ(ศูนยชวยเหลือลูกหน้ีท่ีไมไดรับ
ความเปนธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2554)หน้ีนอกระบบน้ีอาจเปนการกูยืมท่ีมีลักษณะท่ี
เกิดจากการกูยืมเงินกันเองในระหวางประชาชนโดยอาจจะเปนญาติหรือคนรูจัก หรือ
อาจเปนเจาหน้ีท่ีเปนนายทุนเงินกู ท้ังนายทุนในพ้ืนท่ีและนายทุนท่ีมาจากพ้ืนท่ีอื่นซ่ึงไม
สามารถทราบจํานวนหน้ีประเภทน้ีไดวามีจํานวนเทาใด 

ปญหาการเกิดหน้ีนอกระบบเกิดจากรากฐานพฤติกรรมทางการเงินของ
ประชาชนท่ีไมถูกตอง ซ่ึงมาจากสาเหตุท่ีสําคัญ ไดแก 

1) ความยากจน กลาวคือ ในชวงหลายปท่ีผานมาประเทศไทยตองประสบ
ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจท่ีรายแรงสงผลทําใหประชาชนตกอยูในสภาวะตกงาน การเพ่ิมขึ้น
ของอัตราคาครองชีพ ทําใหรายรับไม เ พียงพอกับคาใชจายทําใหประชาชนมี
ความสามารถไมเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของตน เกิดปญหา
ความยากจน และเกิดความเหล่ือมลํ้าของคนในสังคม  
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2) การเติบโตของลัทธิบริโภคนิยม กลาวคือ เกิดจากพฤติกรรมการอุปโภค
บริโภคของประชาชนท่ีสุรุยสุราย ฟุมเฟอย เนนวัตถุนิยม จึงเปนสาเหตุท่ีนําไปสูการใช
จายอยางไมระมัดระวัง และ  

3) ขาดความสนใจในการประยุกตใชความรูทางการเงิน กลาวคือ เกิดจาก
ประชาชนไมมีวินัยทางการเงินท่ีดีพอ สงผลใหการสงเสริมความรูทางการเงินไมประสบ
ผลสําเร็จ ปจจัยท้ังสามน้ีเองทําใหประชาชนสวนหน่ึงตองหันไปพ่ึงพิงการกอหน้ีนอก
ระบบในเวลาตอมา  

จะเห็นวาสาเหตุท้ัง 3 ประการดังกลาวเปนกรณีท่ีผูกูไมคํานึงถึงความสามารถ
ของตนในการชําระหน้ีในอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงและเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วทําใหเกิดพฤติกรรม
การหมุนหน้ีไปเรื่อยๆ "การหมุนหน้ี" กลาวคือ เปนพฤติกรรมท่ีผูกูมักจะกูยืมเพ่ือนําเงิน
จากแหลงเงินกูหน่ึงไปใชคืนแหลงกูยืมอีกแหงหน่ึงท่ีเรงรัดมากกวา จึงทําใหผูกูมีสภาพ
ความเปนหน้ีท่ีรุนแรงมากขึ้น หรือผูกูไมมีวินัยทางการเงิน การใชจายฟุมเฟอยตาม
กระแสบริโภคนิยมจนทําใหมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย(ประชาชาติธุรกิจ, Website) 

การกูยืมเงินนอกระบบเหลาน้ีอาจเปนการกูกันโดยปากเปลา หรืออาจทํา
สัญญากูยืมเงินกันโดยใชกระดาษเปลาเขียนกันเองโดยไมไดใหความสําคัญกับการทํา
หลักฐานแหงการกูยืมเงิน แตจะมีลักษณะอาศัยความพึงพอใจของคูสัญญาระหวางผูกู
และผูใหกูเปนสําคัญ ไมมีหลักทรัพยในการคํ้าประกัน สงผลใหเกิดความเส่ียงสูงแกผูใหกู 
ดังน้ัน ผูใหกูจึงคิดดอกเบ้ียสูงกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงหากผูกูเปนผูมีอาชีพการ
งานและรายไดม่ันคง ไมเคยมีหน้ีสินลนพนตัว มีความสามารถในการชําระหน้ี การขอกู
หรือขอสินเช่ือก็คงไมติดปญหาอะไร แตหากผูกูไมมีหนาท่ีการงานท่ีม่ันคง เปนเพียง
ประชาชนในระดับรากหญาท่ีหาเชากินคํ่าท้ังในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือ
แมแตกระท่ังพนักงานประจําของภาครัฐและภาคเอกชน เหลาน้ีมักจะกูยืมเงินนอก
ระบบท้ังท่ีตองตกอยูในภาวะจํายอมตองจายดอกเบ้ียอัตราสูงกวาสถาบันการเงินหรือสูง
กวาท่ีกฎหมายกําหนด เพราะการเขมงวดเรื่องการปลอยสินเช่ือของสถาบันการเงิน การ
กําหนดขั้นตอนการตรวจสอบหลายขั้นตอนซ่ึงตองใชเวลานาน และขอจํากัดไมมี
หลักทรัพยในการคํ้าประกัน ไมมีผูคํ้าประกัน เพราะโดยปกติสถาบันการเงินจะปลอยกู
ใหกับผูขอกูท่ีมีความนาเชื่อถือวาจะสํามารถชําระหน้ีได หรือมีหลักทรัพยคํ้าประกันเพ่ือ
ปองกันการเกิดหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (หน้ีสูญ) หรือท่ีเรียกวา “Non-Performing 
Loan (NPL)” รวมถึงความสะดวกรวดเร็วในการกูโดยไมตองรอการอนุมัติ มีความ
จําเปนตองใชเงินอยางเรงดวน ความไมรูกฎหมายของประชาชน และไมสามารถเขาถึง
สินเชื่อของสถาบันการเงินไดอยางเต็มท่ี เน่ืองจากการพิจารณาอนุมัติเงินกูจะขึ้นอยูกับ
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นโยบายและหลักเกณฑของผู ใหกูแตละราย โดยท่ัวไปแลวมีปจจัยหลักๆ ท่ีใช
ประกอบการพิจารณา(ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย, 
Website) ไดแก 

1. นโยบายของผูใหกู เชน ผูใหกูบางรายอาจกําหนดวาผูกูตองไมมีประวัติการ
คางชําระในชวง 12 เดือนยอนหลัง หรืองดใหเงินกูแกลูกคาใหมในกลุมอาชีพหรือกลุม
อุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง 

2. วัตถุประสงคในการขอกู เชน ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการทําธุรกิจ หรือ
ลงทุนขยายโรงงาน ซ่ึงจะเปนขอมูลประกอบการพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ี
ในอนาคต 

3. คุณลักษณะและความสามารถในการชําระหน้ีของผูกู ซ่ึงสถาบันการเงิน
สวนใหญจะใชหลัก 5 Cs  ไดแก 

3.1 Characters หมายถึง คุณลักษณะและความนาเชื่อถือของผูกู 
วินัยในการใชและการชําระเงินกูในอดีต ซ่ึงบอกถึง 

ความสามารถในการใชหน้ีและการบริหารจัดการเงินกู เชน ในกรณีบุคคลธรรมดาอาจ
พิจารณาอายุ อาชีพ สถานะภาพสมรส สวนกรณีผูกูประกอบธุรกิจอาจพิจารณา
ประเภทของธุรกิจ ประวัติของผูบริหาร ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 
  3.2 Capacity หมายถึง ความสามารถในการจายชําระหน้ีคืนได
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว รวมถึงความม่ันคงของรายไดท่ีจะนํามาชําระหน้ีในอนาคต 
เชน รายไดในปจจุบัน ภาระหน้ีสินท่ีมีอยู ประวัติการชําระยอดการใชจายผานบัตร
เครดิตและสินเชื่ออื่นๆ 
  3.3 Capital หมายถึง เงินทุน สินทรัพย หรือเงินฝากของผูกู เพ่ือ
เปนหลักประกันการใหกูยืมซ่ึงจําเปนอยางยิ่งในสินเช่ือธุรกิจ แมวาสินทรัพยเหลาน้ีจะ
ไมใชแหลงเงินสําหรับชําระหน้ี แตจะเปนแหลงเงินสํารองสําหรับการชําระหน้ีของผูกูใน
กรณีท่ีเกิดปญหาไมสามารถชําระหน้ีได 
  3.4 Collateral หมายถึง ผูคํ้าประกันหรือหลักประกันท่ีผูกูนํามา
จํานํา หรือจํานองเพ่ือใหสถาบันการเงินมีความม่ันใจและลดความเส่ียงหากผูกูไมชําระ
หน้ีตามกําหนด ซ่ึงสามารถใหผู คํ้าประกันชําระหน้ีแทนหรือนําหลักประกันมาขาย
ทอดตลาดไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  3.5 Conditions หมายถึง ปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอรายได
ของผูกู เชน เศรษฐกิจ เงินเฟอ ความม่ันคงใน รายไดและการงาน ปญหาสงคราม 
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ส่ิงแวดลอม ท่ีมีผลกระทบตอความเปนไปไดของโครงการลงทุนหรือรายไดของผูกู ซ่ึงจะ
มีผลตอความสามารถในการชําระหน้ีในอนาคต 

 

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 
ตามท่ีกลาวไปแลววาการกูยืมเงินนอกระบบสวนใหญจะเปนการกูยืมเงินหรือ

ขอสินเช่ือจากบุคคลธรรมดาท่ีเปนเจาหน้ีผูใหกูหรือผูใหสินเช่ือซ่ึงเปนทางการคาปกติ 
หรือบุคคลรับซ้ือหรือรับโอนสินเช่ือตอไปทุกทอดโดยสวนใหญจะเรียกดอกเบ้ียเกินกวา
อัตราท่ีกฎหมายกําหนดและเม่ือหน้ีถึงกําหนดชําระแลวผูกูยืมผิดนัดชําระหน้ี เจาหน้ี
ผูใหกูยืมก็จะใชวิธีการตางๆในการทวงถามหน้ี ไดแก การใชถอยคําท่ีเปนการขมขูการ
บังคับขูเข็ญหรือการใชกําลังประทุษรายทําใหผูกูยืมตองตกอยูในภาวะจํายอมและไม
สามารถขัดขืนได อันเปนการกระทําใดท่ีเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและไมมีกฎหมาย
ใหอํานาจท่ีจะกระทําได จากปญหาท่ีเกิดขึ้นยอมสงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจ 
อีกท้ังเปนปญหาท่ีเรื้อรังยากแกการขจัดใหหมดส้ินจากสังคมไทย จึงเปนท่ีมาของการ
ตรากฎหมายเพ่ือควบคุมการกระทําในลักษณะดังกลาว ไดแก พระราชบัญญัติการทวง
ถามหน้ี พ.ศ. 2558ซ่ึงในพระราชบัญญัติฉบับน้ีกําหนดความหมายของธุรกิจทวงถามหน้ี
ไวในมาตรา 3 หมายถึง การรับจางทวงถามหน้ีไมวาโดยตรงหรือโดยออมเปนปกติธุระ
แตไมรวมถึงการทวงถามหน้ีของทนายความซ่ึงกระทําแทนลูกความของตนโดยมาตรา 5 
กําหนดวาจะตองจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีตามกฎหมาย หากเปนการ
ทวงถามหน้ีของทนายความหรือสํานักงานทนายความท่ีประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี
มาตรา 6 วรรค 1 กําหนดวาจะตองจดทะเบียนตอคณะกรรมการสภาทนายความ แต
การทวงถามหน้ีของทนายความท่ีกระทําแทนลูกความของตนไมอยูในความหมายของคํา
วา “ธุรกิจทวงถามหน้ี” ท่ีจะตองจดทะเบียน ซ่ึงการทวงถามหน้ีอาจใชวิธีการตางๆ ท่ีไม
เหมาะสมในการติดตามทวงหน้ี ไมวาจะเปนการใชถอยคําท่ีเปนการละเมิดสิทธิสวน
บุคคลอยางรุนแรง การคุกคามโดยขูเข็ญ การใชกําลังประทุษราย หรือการทําใหเสีย
ช่ือเสียง รวมถึงการใชขอมูลเท็จและการสรางความเดือดรอนรําคาญแกบุคคลอื่นเพ่ือ
กดดันลูกหน้ีเพ่ือใหเกิดความกลัวจนยอมชําระหน้ีใหแกตน ซ่ึงลูกหน้ีตามมาตรา 3  
หมายความวา ลูกหน้ีซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา และใหหมายความรวมถึงผูคํ้าประกันซ่ึงเปน
บุคคลธรรมดาดวย จากปญหาดังกลาวท่ีสะสมมานานกอใหเกิดการละเมิดสิทธิตางๆ 
มากมายของลูกหน้ีท้ังสิทธิสวนบุคคล การละเมิดสิทธิมนุษยชน และกอใหเกิดผลเสียตอ
สังคมอื่นๆ ตามมา จึงเปนท่ีมาของการตราพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 
ขึ้นมาเพ่ือเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลการทวงถามหน้ีท้ังหน้ีในระบบและหน้ีนอก
ระบบ และไมวาหน้ีดังกลาวจะชอบดวยกฎหมายหรือไม โดยจะพระราชบัญญัติฉบับน้ี
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จะใชบังคับกับเจาหน้ีท่ีเปนผูใหสินเช่ือ ท้ังน้ี ไมวาหน้ีดังกลาวจะชอบดวยกฎหมาย
หรือไมก็ตาม และใหรวมถึงผูรับมอบอํานาจจากเจาหน้ีดังกลาว ผูรับมอบอํานาจชวงใน
การทวงถามหน้ี ผูประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี และผูรับมอบอํานาจจากผูใหสินเชื่อในการ
ทวงหน้ี โดยประกาศราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2558 มีผลใชบังคับเม่ือพน
กําหนด 180 วัน นับแตวันประกาศ คือ ต้ังแตวันท่ี 2 กันยายน 2558 เปนตนไป โดย
มาตรา 3 กําหนดใหพระราชบัญญัติน้ีมีเจตนารมณเพ่ือคุมครองเฉพาะลูกหน้ีท่ีเปน
บุคคลธรรมดาและผูคํ้าประกันท่ีเปนบุคคลธรรมดาเทาน้ัน 
 ในพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวกําหนดใหผูทวงถามหน้ีตามมาตรา 3 แหง
พระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558  ซ่ึงผูทวงถามหน้ี หมายความวา เจาหน้ีเปน
ผูใหสินเช่ือ ผูประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค ผูจัดใหมีการเลน
การพนันเปนปกติธุระตามกฎหมายวาดวยการพนัน และเจาหน้ีอื่นซ่ึงมีสิทธิรับชําระหน้ี
อันเกิดจากการกระทําท่ีเปนทางการคาปกติหรือเปนปกติธุระของเจาหน้ี ท้ังน้ีไมวาหน้ี
ดังกลาวจะชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ตาม และใหหมายความรวมถึงผูรับมอบอํานาจ
จากเจาหน้ีดังกลาว ผูรับมอบอํานาจชวงในการทวงถามหน้ี ผูประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี 
และผูรับมอบอํานาจจากผูประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีดวย โดยผูทวงถามหน้ีสามารถ
ติดตอเพ่ือทวงถามหน้ีเฉพาะกับลูกหน้ีเทาน้ัน จะทวงถามหน้ีกับบุคคลอื่นไมได เวนแต
จะเปนบุคคลท่ีลูกหน้ีไดระบุไวตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง หากเปนการทวงถามหน้ีกับ
บุคคลท่ีลูกหน้ีระบุไวจะกระทําไดตอเม่ือมีวัตถุประสงคในการถามหรือยืนยันขอมูล
เกี่ยวกับสถานท่ีติดตอลูกหน้ีหรือบุคคลซ่ึงลูกหน้ีไดระบุไว โดยผูทวงถามหน้ีตองแจงให
ทราบช่ือตัว ช่ือสกุล พรอมแสดงเจตนาวาตองการหาขอมูลเพ่ือติดตอลูกหน้ีนอกจากน้ี
หามผูทวงถามหน้ีติดตอหรือแสดงตนท่ีทําใหเขาใจผิดเพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ี
ติดตอลูกหน้ี หรือบุคคลซ่ึงลูกหน้ีไดระบุไวเพ่ือการทวงถามหน้ีตามมาตรา 8 วรรค 
2(1)(4) หากผูทวงถามหน้ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็อาจถูกลงโทษปรับทางปกครองไม
เกิน 100,000 บาท ตามมาตรา 34 วรรค 2ยิ่งไปกวาน้ัน ผูทวงถามหน้ีหามเปดเผย
ขอมูลการเปนหน้ีของลูกหน้ี เวนแตผู ท่ีไดติดตอน้ันเปนสามี ภรรยา บุพการี หรือ
ผูสืบสันดานของลูกหน้ี โดยผูทวงถามหน้ีช้ีแจงขอมูลไดเทาท่ีจําเปนและตามความ
เหมาะสม อีกท้ังหามใชขอความ เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือช่ือทางธุรกิจของผูทวง
ถามหน้ีบนซองจดหมาย ในหนังสือ หรือในส่ืออื่นใดท่ีใชในการติดตอสอบถามซ่ึงทําให
เขาใจไดวาเปนการติดตอเพ่ือทวงถามหน้ีของลูกหน้ีตามมาตรา 8 วรรค 2 (2)(3) หากผู
ทวงถามหน้ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามก็อาจถูกลงโทษทางอาญา ไดแก จําคุกไมเกิน 1 ป 
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หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ
การทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558   
 นอกจากน้ีตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 ยัง
กําหนดใหผูทวงถามหน้ีตองปฏิบัติตามวิธีการในการทวงถามหน้ีดังตอไปน้ี 
 1. สถานท่ีติดตอ กรณีท่ีติดตอโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย ใหติดตอสถานท่ีท่ี
ลูกหน้ีหรือบุคคลซ่ึงลูกหน้ีไดระบุไวเพ่ือการทวงถามหน้ีไดแจงใหเปนสถานท่ีติดตอ ใน
กรณีท่ีบุคคลดังกลาวไมไดแจงลวงหนาหรือสถานท่ีท่ีไดแจงไวไมสามารถติดตอได โดยผู
ทวงถามหน้ีไดพยายามติดตอตามสมควรแลว ใหติดตอตามภูมิลําเนา ถิ่นท่ีอยู หรือ
สถานท่ีทํางานของบุคคลดังกลาว หรือสถานท่ีอื่น 

2. เวลาในการติดตอ การติดตอโดยบุคคล โทรศัพท ส่ืออิเล็กทรอนิกส หรือ
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นตองติดตอในวันจันทรถึงวันศุกร ติดตอไดในเวลา 
08.00 น.ถึง 20.00 น. และในวันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. หากไม
สามารถติดตอตามเวลาดังกลาวไดหรือชวงเวลาดังกลาวไมเหมาะสมใหติดตอใน
ชวงเวลาอื่นตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

3. จํานวนครั้งท่ีติดตอใหติดตอตามจํานวนครั้งท่ีเหมาะสม 
4. กรณีท่ีเปนผูรับมอบอํานาจจากเจาหน้ี ผูรับมอบอํานาจชวงในการทวงถาม

หน้ี ผูประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี หรือผูรับมอบอํานาจจากผูประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี 
ใหผูทวงถามหน้ีแจงใหทราบถึงช่ือตัวและช่ือสกุล หรือช่ือหนวยงานของตนและของ
เจาหน้ี และจํานวนหน้ี และถาผูรับมอบอํานาจดังกลาวทวงถามหน้ีตอหนาใหแสดง
หลักฐานการมอบอํานาจใหทวงถามหน้ีดวย 

ขณะท่ี มาตรา 10 วรรค 1 กําหนดวาถาผูทวงถามหน้ีขอรับชําระหน้ี ผูทวง
ถามหน้ีตองแสดงหลักฐานการรับมอบอํานาจใหรับชําระหน้ีจากเจาหน้ีตอลูกหน้ีหรือ
บุคคลซ่ึงลูกหน้ีไดระบุไวเพ่ือการทวงถามหน้ีดวย และเม่ือลูกหน้ีไดชําระหน้ีแกผูทวงถาม
หน้ีแลว ใหผูทวงถามหน้ีออกหลักฐานการชําระหน้ีแกลูกหน้ีดวย 

หากผูทวงถามหน้ีกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามอาจถูกลงโทษปรับทาง
ปกครองไมเกิน  100,000 บาทมาตรา 34  

ถาลูกหน้ีไดชําระหน้ีแกผูทวงถามหน้ีโดยสุจริตตามมาตรา 10 วรรคสอง ให
ถือวาเปนการชําระหน้ีแกเจาหน้ีโดยชอบท้ังน้ี ไมวาผูทวงถามหน้ีจะไดรับมอบอํานาจให
รับชําระหน้ีจากเจาหน้ีหรือไมก็ตาม 

อีกท้ังหากผูทวงถามหน้ีทวงถามหน้ีโดยการขมขู การใชความรุนแรง หรือการ
กระทําอื่นใดท่ีทําใหเกดิความเสียหายแกรางกาย ช่ือเสียง หรือทรัพยสินของลูกหน้ีหรือ
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ผูอื่นจะตองรับโทษทางอาญาโดยการจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 5 แสนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

ในขณะท่ีมาตรา 11 กําหนดวาถาผูทวงถามหน้ีใชวาจาหรือภาษาท่ีเปนการดู
หม่ินลูกหน้ีหรือผูอื่น แจงหรือเปดเผยเกี่ยวกับความเปนหน้ีของลูกหน้ีใหแกผูอื่นท่ีไม
เกี่ยวของกับการทวงถามหน้ี เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 8 วรรคสอง (2) หรือการติดตอ
ลูกหน้ีโดยไปรษณียบัตร เอกสารเปดผนึก โทรสาร หรือส่ิงอื่นใดท่ีส่ือใหทราบวาเปนการ
ทวงถามหน้ีอยางชัดเจน เวนแตกรณีการบอกกลาวบังคับจํานองดวยวิธีการประกาศ
หนังสือพิมพ ซ่ึงเจาหน้ีไมสามารถติดตอลูกหน้ีโดยวิธีการอื่น หรือกรณีอื่นใดตามท่ี
คณะกรรมการประกาศกําหนด และการใชขอความ เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือช่ือทาง
ธุรกิจของผูทวงถามหน้ีบนซองจดหมายในการติดตอลูกหน้ีท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนการ
ติดตอเพ่ือการทวงถามหน้ี  เวนแตช่ือทางธุรกิจของผูทวงถามหน้ีไมไดส่ือใหทราบไดวา
เปนผูประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 
100,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 
2558   

นอกจากน้ีหามผูทวงถามหน้ีกระทําการทวงถามหน้ีในลักษณะท่ีเปนเท็จ หรือ
ทําใหเกิดความเขาใจผิดดังตอไปน้ี 

1. การแสดงหรือการใชขอความ เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือเครื่องแบบท่ี
ทําใหเขาใจวาเปนการกระทําของศาล เจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐมาตรา 12 
(1) หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 5 แสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558   

2. การแสดงหรือมีขอความท่ีทําใหเช่ือวาการทวงถามหน้ีเปนการกระทําโดย
ทนายความ สํานักงานทนายความ หรือสํานักงานกฎหมายมาตรา 12 (2) การแสดงหรือ
มีขอความท่ีทําใหเชื่อวาจะถูกดําเนินคดี หรือจะถูกยึดหรืออายัดทรัพยหรือเงินเดือนตาม
มาตรา 12 (3) และการติดตอหรือการแสดงตนใหเช่ือวาผูทวงถามหน้ีดําเนินการใหแก
บริษัทขอมูลเครดิตหรือรับจางบริษัทขอมูลเครดิตตามมาตรา 12 (4) หากฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามตองรับโทษทางอาญา โดยตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 
300,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับตามาตรา 40 

3. ถาผูทวงถามหน้ีกระทําการทวงถามหน้ีในลักษณะท่ีไมเปนธรรมโดยเรียก
เก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายใดๆ เกินกวาอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดตาม
มาตรา 13 (1) หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามตองรับโทษทางปกครองโดยการปรับไมเกิน 
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100,000 บาทตามมาตรา 34 รวมท้ังการเสนอหรือจูงใจใหลูกหน้ีออกเช็คท้ังท่ีรูอยูวา
ลูกหน้ีอยูในฐานะท่ีไมสามารถชําระหน้ีไดตามมาตรา 13 (2)  หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามตองรับโทษทางอาญาโดยการจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558   
 

วิเคราะห 
แมวาในปจจุบันจะมีพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 ออกมาใช

บังคับ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมพฤติกรรมและกําหนดวิธีปฏิบัติตางๆ ในการทวง
ถามหน้ีของผูทวงถามหน้ีท่ีมีลักษณะเปนการคุมครองประชาชนซ่ึงเปนลูกหน้ีและผูคํ้า
ประกันท้ังหน้ีในระบบและหน้ีนอกระบบไว เพ่ือไมใหมีการทวงถามหน้ีโดยการกดขี่ขม
เหง การคุกคามโดยการขูเข็ญ การใชกําลังประทุษราย และการกระทําท่ีไมสมควรแก
ลูกหน้ีอันเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของลูกหน้ีผูกูยืมเงินอยางรายแรงโดยเฉพาะหน้ี
นอกระบบ อีกท้ังเพ่ือใหลูกหน้ียังมีโอกาสในเจรจาตอรองเพ่ือขอชําระหน้ีกับเจาหน้ีมาก
ขึ้น สงผลทําใหเจาหน้ีผูใหสินเชื่อโดยเฉพาะเจาหน้ีนอกระบบจะตองทวงหน้ีอยางละมุน
ละมอม กลาวคือ ตองปฏิบัติตามกรอบและขั้นตอนท่ีกฎหมายกําหนดไว หากยังใช
พฤติกรรมในการทวงถามหน้ีแบบวิธีเดิมๆท่ีเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายก็
ตองถูกลงโทษทางปกครองและโทษทางอาญาตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีกําหนดไว 

แตอยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นวาพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวยังมีชองวางทาง
กฎหมายบางประการไดแก 

1. เจาหน้ีเงินกูสวนใหญเปนเจาหน้ีนอกระบบซ่ึงเปนผูท่ีมีอิทธิพลในพ้ืนท่ีของ
ตนก็อาศัยอํานาจและอิทธิพลท่ีตนมีอยูในการทวงถามหน้ีท่ีไมใชขั้นตอนและวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนดไวทําใหลูกหน้ีหรือผูกูตกอยูภายใตอํานาจและความเกรงกลัวของ
เจาหน้ีเงินกูนอกระบบและไมกลาท่ีจะขอรับความเปนธรรม ตลอดจนการฟองรอง
ดําเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลดังกลาว 

2. ลูกหน้ีผูกูยืมสวนใหญเปนประชาชนระดับรากหญาท่ีหาเชากินคํ่า ทําให
ขาดการเขาถึงขอมูลขาวสารในพระราชบัญญัติฉบับน้ีท่ีเพียงพอสงผลใหไมทราบสิทธิ
ของตนท่ีไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติดังกลาว 

3. ผูใหสินเช่ือหรือสถาบันการเงินอาจกําหนดขั้นตอนตางๆ ในการการ
ตรวจสอบหลักฐานแหงการกูยืมเงินมากขึ้นกวาเดิม โดยการพิจารณาใหสินเชื่อแตลูกหน้ี
ท่ีมีหลักประกันท่ีเพียงพอและมีความนาเช่ือถือ สงผลทําใหการกูยืมเงินอาจตองใช
เวลานานขึ้นกวาเดิม อีกท้ังทําใหลูกหน้ีอาจถูกดําเนินคดีในชั้นศาลมากขึ้น เน่ืองจากผูให
สินเช่ือหรือสถาบันการเงินจะกลับไปใชวิธีดําเนินคดีโดยการฟองตอศาลแทน เน่ืองจาก
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การทวงหน้ีกําหนดขั้นตอนตางๆ ไวมาก ผูใหสินเช่ือหรือสถาบันการเงินบางรายอาจไม
อยากยุงยาก ไมอยากเสียเวลา และไมอยากเสียคาตอบแทนใหแกผูประกอบธุรกิจทวง
ถามหน้ี ในขณะเดียวกันศาลก็คงตองมีการต้ังหนวยงานในการชะลอฟองตอศาลขึ้นมา 
เพราะคดีสําหรับการกูยืมเงินมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น เชน การไกลเกล่ียระงับขอพิพาทกอน
ฟอง เปนตน 

จากปญหาท่ีกลาวไปขางตนสงผลทําใหการบังคับใชพระราชบัญญัติทวงถาม
หน้ี พ.ศ. 2558 ไมสอดคลองกับเจตนารมณแหงกฎหมายเทาท่ีควรจะเปนและไม
สามารถทําใหลูกหน้ีผูกูยืมเงินไดรับการคุมครองอยางเต็มท่ี 

 

แนวทางในการทวงหนี้ใหชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้            
พ.ศ. 2558  

1. ควรดําเนินคดีเพ่ือลงโทษเจาหน้ีผูใหกูยืมเงินท่ีใชวิธีการทวงถามหน้ีซ่ึงไม
ปฏิบัติตามขั้นตอนตามท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางรุนแรง และจริงจังโดยไมรอการลงโทษ
เพ่ือท่ีจะเปนตัวอยางใหเจาหน้ีอื่นๆเกรงกลัวตอสภาพบังคับของกฎหมายและไมกลาท่ี
จะทวงถามหน้ีฝาฝนตอกฎหมายตอไป 

2. ควรเผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและการ
ไดรับการปฏิบัติในเรื่องการทวงถามหน้ีจากเจาหน้ีผูใหกูยืมเงินวาตองปฏิบัติตามขั้นตอน
และวิธีการอยางไรจึงจะชอบดวยกฎหมาย 
 3. ควรแกไขปญหาท่ีตนเหตุโดยเริ่มจากการปลูกฝงใหประชาชนมีคานิยมท่ีดี 
มีวินัยทางการเงิน และดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานของความพอเพียง ซ่ึงทําใหการกูยืมเงินมี
นอยลงและสงผลทําใหปญหาท่ีตามมาก็มีจํานวนลดลงไปดวย 
              ท้ังน้ีหากลูกหน้ีผูกูยืมเงินทราบถึงสิทธิของตนและเจาหน้ีผูใหกูยืมเงินได
ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทวงถามหน้ีตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติฉบับน้ียอมสงผล
ทําใหปญหาการใชความรุนแรงตอลูกหน้ีผูกูยืมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนยอมหมดไป 
สงผลทําใหสังคมไทยเขาสูการบังคับใชกฎหมายดวยหลักนิติธรรมอยางแทจรงิ  
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