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เมื่อเป็นหน้ี ก็ย่อมมีการทวง
หน้ี การรู้กฎหมายทวงหน้ีไว้ก่อนอย่าง
น้อยก็เป็นประโยชน์ไม่ให้เสียเปรียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับการทวงหน้ีล่าสุด 
คือ พระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี 
พ.ศ. 2558 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว
ต้ังแต่วันท่ี 2 กันยายน 2558 มี
รายละเอียดท่ีไม่แค่ลูกหน้ีท่ีควรทราบ 
เจ้าหน้ีก็ควรรู้เช่นกัน อย่างเช่น ทวง
หน้ีอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย ทวงหน้ี

แบบไหนเข้าข่ายคุกคามหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกหน้ี และลูกหน้ีควรปฏิบัติอย่างไร หากได้รับ
ความไม่เป็นธรรมจากการทวงหน้ี เป็นต้น 
  ข้อกฎหมายเจ้าหนี้ควรรู้ 
  1. “ผู้ทวงถามหน้ี” คือ เจ้าหน้ี ผู้ให้กู้เงิน ไม่ว่าจะโดยถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม รวมถึง          
ผู้ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าหน้ีให้ทวงถามหน้ี อาทิ บริษัทรับทวงหน้ี 

2. “ธุรกิจทวงถามหน้ี” คือ ผู้ประกอบธุรกิจรับจ้างทวงหน้ี ซึ่งต้องได้รับการจดทะเบียน     
ทวงถามหน้ีต่อนายทะเบียน กรณีผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีเป็นทนายความ ให้จดทะเบียนกับ     
สภาทนายความ ผู้ฝ่าฝืนไม่ไปจดทะเบียนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
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                           กฎหมายใกล้ตวั 

“ทวงหนี้” แบบไหนไม่ผิดกฎหมาย 

โดย งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
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3. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น ทหาร ต ารวจ ประกอบธุรกิจรับทวงหน้ี หรือไปช่วยคนอื่นทวงหน้ี

ท่ีไม่ใช่หน้ีของตัวเอง เว้นแต่เป็นหน้ีของสามีภรรยา พ่อแม่ หรือลูก ให้สามารถท าได้ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

4. ห้ามทวงหน้ีกับคนท่ีไม่ใช่ลูกหน้ี เว้นแต่เป็นบุคคลท่ีลูกหน้ีระบุให้ไปทวงถาม โดยมีข้อปฏิบัติ
ซึ่งหากใครฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท คือ 

4.1 ผู้ทวงหน้ีต้องแสดงตัว แจ้งช่ือ -สกุล พร้อมแสดงเจตนาว่าต้องการถามหาข้อมูล      
เพื่อติดต่อลูกหน้ี 

4.2 ผู้ทวงหน้ีห้ามเผยข้อมูลการเป็นหน้ีของลูกหน้ี ยกเว้นผู้ท่ีได้ติดต่อน้ันเป็นสามี ภรรยา 
พ่อ-แม่ หรือลูกของลูกหน้ี โดยให้บอกเล่าเท่าท่ีจ าเป็น 

4.3 ห้ามใช้ข้อความ เครื่องหมาย หรือช่ือทางธุรกิจของผู้ทวงถามหน้ีบนซองจดหมาย 
4.4 ห้ามหลอกลวงหรือท าให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด เพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหน้ี 

        5. การทวงถามหน้ี ให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
5.1 ติดต่อลูกหน้ีตามสถานท่ีติดต่อท่ีให้ไว้ 
5.2 ติดต่อลูกหน้ีในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. และในวันหยุดราชการ     

เวลา 08.00-18.00 น. หากฝ่าฝืนจะถูกสั่งระงับการด าเนินการ และหากยังฝ่าฝืนซ้ าจะถูกโทษปรับ 
ไม่เกิน 100,000 บาท 

5.3 ติดต่อตามจ านวนครั้งท่ีเหมาะสม 
5.4 กรณีเป็นผู้รับมอบอ านาจให้ทวงหน้ีต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าตนเองได้รับมอบหมายมา 

  ข้อกฎหมายที่ลูกหนี้ควรรู้ 
  ในอดีตท่ีผ่านมา คนท่ีเป็นลูกหน้ีมักจะเจอการทวงหน้ีโหด ไม่ว่าจะทวงแบบไม่สุภาพ         
ไม่ให้เกียรติ ทวงไปถึงพ่อแม่ ญาติพี่ น้องท่ีต่างจังหวัด หรือทวงโดยฝากค าพูดกับผู้รับโทรศัพท์       
เวลาลูกหน้ีไม่อยู่ท่ีท างาน หรือท าให้ลูกหน้ีอับอายโดยการส่งแฟกซ์เข้าท่ีท างานประจานให้เพื่อนๆ      
ท่ีท างานเห็นบางครั้งอาศัยความไม่รู้กฎหมายของลูกหน้ี มีการท าจดหมายให้ลูกหน้ีเข้าใจว่าเป็น      
ค าสั่งศาล และขู่ว่าจะโดนอายัดเงินเดือน หรือจะถูกด าเนินคดีอย่างร้ายแรงภายใน 3 วัน 7 วัน 
กฎหมายน้ีช่วยคุ้มครองลูกหน้ี ด้วยการห้ามผู้ทวงหน้ีปฏิบัติดังน้ี 
  1. ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ท าให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน ผู้ฝ่าฝืนจ าคุก         
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

2. พูดจาไม่สุภาพ ดูหมิ่น ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจ าคุกไม่เกิน  1 ปี ปรับไม่เกิน 
100,000 บาท 

3. เปิดเผยความเป็นหน้ีของลูกหน้ีให้คนอื่นได้รู้  ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจ าคุก          
ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

4.  ทวงห น้ีผ่ าน ไปรษณี ย์  หรื อ โทรสาร  โดยมี ข้ อความแสดงการทวงห น้ี ชัด เจน               
ผู้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

5. ห้ามระบุข้อความ เครื่องหมาย หรือช่ือทางธุรกิจของผู้ทวงถามหน้ีบนซองจดหมาย         
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
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ต่อมาราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศคณะกรรมการก ากับการทวงถามหน้ี เรื่อง “จ านวนครั้งใน

การติดต่อทวงถามหน้ี” อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 
16 (1) แห่งพระราชบัญญัติการทวง
ถามหน้ี พ.ศ.2558 ท่ีระบุให้เจ้าหน้ี
ทวงหน้ีได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้งและมีผล
บังคับใช้เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 
2562 ท่ีผ่านมาน้ัน 

ทว่า… รายละเอียดการทวงหน้ี
น้ันมีข้อก าหนดถึงวันเวลาด้วย หาก
เจ้าหน้ีต้องการทวงหน้ีแล้วละก็ต้อง
ด า เ นินการอย่ า ง ไร ถึงจะไม่ผิด ข้อ
กฎหมายล่ะ? เงื่อนไขต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี   

1. การทวงหน้ี หมายถึงการ
ทวงหน้ีตามพระราชบัญญัติการทวง
ถามหน้ี พ.ศ. 2558 เท่าน้ัน ไม่รวมถึง
การทวงหน้ีท่ัวไป 

2. ผู้ทวงถามหน้ีตามกฎหมายน้ี 
หมายถึงเจ้าหน้ีผู้ ให้สินเช่ือเป็นทาง
การค้าปกติ หรือคนท่ีซื้อหรือรับโอนหน้ี 
ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ท่ี
ส าคัญ คือ หน้ีน้ันจะเป็นหน้ีโดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เข้าข่ายท้ังสิ้น 

3. ตัวอย่างเจ้าหน้ีตามกฎหมายน้ี เช่น ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต บริษัทเช่าซื้อ เจ้าหน้ีเงินกู้
นอกระบบ เป็นต้น 

4. ถ้าเป็นกรณีเพื่อนยืมเงินเพื่อนแล้วไม่คืน ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายน้ีพูดง่าย ๆ เราจะทวงเกินวัน
ละ 1 ครั้ง ก็ไม่ผิดแต่อย่างใด 

5. ถ้าเจ้าหน้ีทวงเกินวันละหน่ึงครั้ง มีความผิดทางปกครอง คณะกรรมการทวงหน้ีสามารถสั่งให้
หยุดได้ ถ้าไม่หยุดก็อาจโดนโทษปรับทางปกครองสูงสุด 100,000 บาท 
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https://www.sanook.com/money/tag/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/
https://www.sanook.com/money/
https://www.sanook.com/money/


 
 

 
 
6. นอกจากห้ามทวงหน้ีเกินวันละหน่ึงครั้งแล้ว พระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558 

ยังก าหนดเรื่องการทวงหน้ีว่า 
- ห้ามพูดจาดูหมิ่นลูกหน้ี 
- ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรง 
- ห้ามประจาน 
- ทวงได้แค่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 00.00 - 20.00 น. ส่วนวันหยุดราชการทวงได้

ต้ังแต่ เวลา 08.00 - 18.00 น. เท่าน้ัน 
7. กฎหมายก าหนดเรื่องวิธีการทวงหน้ี แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นหน้ีแล้วไม่ต้องใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ท่ีมา : 1. https://wealthmeup.com 
  2. https://www.sanook.com/money/710893/  
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https://www.sanook.com/money/710893/

