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ก. ประวตั ิความเปนมา และสถานะของรางพระราชบญัญตั ิณ ปจจบุนั*

รางพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อยางเปนธรรม พ.ศ. ....
เสนอโดยนายสังศิต พิริยะรังสรรค สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ
ตอสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิเมือ่วนัที ่๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ และไดบรรจรุะเบยีบ
วาระการประชมุสภานติบัิญญตัแิหงชาตใินคราวประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๐ เปนพิเศษ วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สำหรับรางพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อยางเปนธรรม
พ.ศ. .... ฉบับนี้ ปจจุบันคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว รอบรรจุเขาระเบียบ
วาระการประชุม และตอมาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ไดมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งตามบทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๙๓ ไดกำหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ทำหนาทีร่ฐัสภา สภาผแูทน
ราษฎร และวุฒิสภา ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการประชุม
รฐัสภาเปนครัง้แรกตามมาตรา ๑๒๗ และกำหนดใหทำหนาทีว่ฒุสิภาตอไปจนกวา
จะมีวุฒิสภานั้น
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* วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑.

รางพระราชบญัญตัิ
การตดิตามทวงถามหนี้
อยางเปนธรรม พ.ศ. ....
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บัดนี้ ไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวัน
จันทรที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ และมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาเปนการทั่วไปในวันอาทิตยที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ รวมทั้งคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ไดประกาศผลการสรรหาสมาชกิวฒุสิภาตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
ดังนั้น เมื่อไดพิจารณาถึงองคประกอบของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๑๑ อันประกอบดวยสมาชิกจำนวน ๑๕๐ คน
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด ๆ ละ ๑ คน จำนวน ๗๖ คน และมาจาก
การสรรหา จำนวน ๗๔ คน แลว จึงถือไดวาไดมีวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญได
กำหนดขึ้นตั้งแตวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป จึงเปนผลทำใหสมาชิกภาพ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงเปนผลทำใหรางพระราชบัญญัติการติดตาม
ทวงถามหนี้อยางเปนธรรม พ.ศ. .... ฉบับนี้ยังมิไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา
ตามนัยบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๓ วรรคสุดทาย ประกอบกับมาตรา ๑๕๓ ของ
รัฐธรรมนูญ

ข. หลกัการของรางพระราชบญัญตักิารตดิตามทวงถามหนีอ้ยางเปนธรรม พ.ศ. ....
หลักการ

ใหมีกฎหมายวาดวยการติดตามทวงถามหนี้อยางเปนธรรม

เหตผุล
ในการกยูมืเจาหนีม้สีทิธโิดยชอบดวยกฎหมายทีจ่ะตดิตามทวงถามหนี้

จากลูกหนี้เพื่อใหไดรับการชำระหนี้ ทั้งนี้ โดยวิธีการที่เหมาะสมและตามสมควร
ซึ่งวิธีการดังกลาวจะตองไมเปนการละเมิด คุกคาม และทำใหลูกหนี้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียง

ปจจบุนัการตดิตามทวงถามหนีส้นิเชือ่บคุคลและสนิเชือ่บตัรเครดติเปน
ธรุกจิประเภทหนึง่ทีม่ผีลกระทบตอสงัคม หากการตดิตามหนีด้งักลาวมกีารปฏบิตัิ
ทีไ่มเปนธรรม นอกจากนี้การติดตามทวงถามหนี้ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่
เกีย่วกบัการกำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการทำธรุกรรมของผตูดิตามหน้ี
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รวมทั้งยังไมมีกฎหมายคุมครองประชาชนผูเปนหนี้ไวเปนการเฉพาะเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมในการติดตามทวงถามหนี้ จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สรปุสาระสำคญั
พระราชบญัญตันิีใ้หใชบงัคบัเมือ่พนกำหนดสามสบิวนันบัแตวนัถดัจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๑. บทนยิาม

"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สินเชื่อ

"หนี้" หมายความวา หนี้ที่เกิดจากสินเชื่อ
"สินเชื่อ" หมายความวา การใหกูยืมเงิน การรับซื้อตั๋วเงิน การรับ

ซือ้ตราสารเปลีย่นมอื การใหบรกิารบตัรเครดติ การใหเชาแบบลสิซิง่ ใหแกบคุคล
ธรรมดา และธุรกรรมอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

"บัตรเครดิต" หมายความวา บัตรหรือสิ่งอื่นใดที่ผูใหสินเชื่อออก
ใหแกผบูรโิภคเพือ่ใชชำระคาสนิคา คาบรกิารหรอืคาอืน่ใดแทนการชำระดวยเงนิสด
หรือเพื่อการเบิกถอนเงินสด โดยผูบริโภคตองชำระคาธรรมเนียม คาบริการ
ดอกเบี้ย หรือคาอื่นใด แตไมรวมถึงบัตรที่ไดมีการชำระคาสินคา คาบริการ หรือ
คาอื่นใดไวลวงหนาแลว

"ผูบริโภค" หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีภาระผูกพันที่จะตอง
ชำระหนี้สินเชื่อ

"ผูใหสินเชื่อ" หมายความวา
(๑) นิติบุคคลที่ใหสินเชื่อเปนทางการคาปกติ
(๒) นิติบุคคลที่รับซื้อหรือโอนสินเชื่อจาก ๑
(๓) นิติบุคคลที่รับซื้อหรือโอนสินเชื่อจาก ๒
(๔) บุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
"ผูติดตามหนี้" หมายความวา ผูใหสินเชื่อ ผูรับมอบอำนาจหรือ

ผรูบัมอบอำนาจชวงในการตดิตามทวงถามหนีจ้ากผใูหสนิเชือ่ ทัง้นีไ้มใหหมายรวมถงึ
(๑) บุคคลที่ทำหนาที่บังคับคดีเพื่อใหเปนไปตามคำพิพากษาหรือ

คำสั่งของศาล
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(๒) บุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
"ธรุกจิตดิตามทวงถามหนี"้ หมายความวา ธรุกจิทีร่บัจางโดยตรง

จากผูใหสินเชื่อในการติดตามทวงถามหนี้
"สถานที่ติดตอผูบริโภค" หมายความวา ที่อยูอาศัยของผูบริโภค

หรอืสถานทีท่ำงาน หรอืสถานทีอ่ืน่ใด และใหรวมทัง้หมายเลขโทรศพัททีส่ามารถ
ติดตอผูบริโภคได

"นายทะเบียน" หมายความวา เลขานุการคณะกรรมการ
"พนกังานเจาหนาที"่ หมายความวา ผซูึง่รฐัมนตรแีตงตัง้ตามการ

เสนอแนะของคณะกรรมการใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รฐัมนตร"ี หมายความวา รฐัมนตรผีรูกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้
มาตรา ๔ ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงัรกัษาการตามพระราช

บัญญัตินี้ และใหมีอำนาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนัน้ใหใชบงัคบัเมือ่พนกำหนดสามสบิวนั นบัแตวนัถดัจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๕ หามมิใหบุคคลใดประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้

เวนแตจะไดจดทะเบยีนการประกอบธรุกจิตดิตามทวงถามหนีต้ามพระราชบญัญตัิ
นี้ตอนายทะเบียนตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตลอดจนเสียคาธรรมเนียม
ตามที่คณะกรรมการกำหนด

๒. สาระสำคัญ
มาตรา ๖ หามมิใหผูติดตามหนี้ติดตอผูใดที่มิใชผูบริโภคเพื่อการ

ติดตามทวงถามหนี้ เวนแตเปนการติดตอเพื่อวัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เพื่อการติดตอสอบถามสถานที่ติดตอผูบริโภคตามมาตรา ๗
(๒) เพื่อการอื่นตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบราชการกำหนดไว
(๓) เพื่อวัตถุประสงคอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๗ ผูติดตามหนี้อาจติดตอบุคคลอื่นใดนอกเหนือจาก

ผูบริโภคในการใหไดมาซึ่งขอมูลสถานที่ติดตอผูบริโภค โดยตอง
(๑) แจงใหทราบชือ่ นามสกลุ หนวยงานและแสดงเจตนาวาตองการ

สอบถามหรือยืนยันขอมูลสถานที่ติดตอผูบริโภคเทานั้น
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(๒) ติดตอในเวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ยกเวนวันหยุดราชการ
ใหติดตอไดในเวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.

(๓) ติดตอโดยมีเหตุอันควรและไมกอใหเกิดความรำคาญ
(๔) หามมิใหแจงถึงความเปนหนี้ของผูบริโภค
(๕) หามมิใหติดตอโดยทางไปรษณียบัตร
(๖) หามมใิหใชภาษา สญัลกัษณ หรอืชือ่ทางธรุกจิของผตูดิตามหนี้

บนซองจดหมายหรือในหนังสือ หรือในสื่ออื่นที่จะใชในการติดตอสอบถามผูอื่น
ทีท่ำใหผอูืน่เขาใจไดวาเปนการตดิตอมาเพือ่การตดิตามทวงถามหนีข้องผบูรโิภค

(๗) การกระทำอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๘ การติดตอกับผูบริโภคใหผูติดตามหนี้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) แจงใหทราบชื่อ นามสกุล ชื่อหนวยงาน และแสดงเจตนาวา

ตองการติดตามหนี้
(๒) ใหถือเอาสถานที่ที่ผูบริโภคแจงเปนสถานที่ติดตอกับผูบริโภค

ในกรณทีีผ่บูรโิภคไมไดแจงไวลวงหนา หรอืสถานทีแ่จงไวไมสามารถตดิตอไดโดย
ผูติดตามหนี้ไดพยายามติดตอตามสมควรแลว ใหถือเอาสถานที่ติดตอผูบริโภค
อื่นเปนสถานที่เหมาะสมในการติดตอผูบริโภค

(๓) ใหติดตอไดในเวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ยกเวนวันหยุด
ราชการใหตดิตอไดในเวลา ๘.๐๐ น. ถงึ ๑๘.๐๐ น. เวนแตผบูรโิภคและผตูดิตาม
หนี้ไดตกลงไวเปนอยางอื่นในระหวางการผิดนัดชำระหนี้

(๔) วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๙ ภายใตมาตรา ๖ ผูติดตามหนี้อาจติดตอกับบุคคลอื่นใด

ดังตอไปนี้ได
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(๑) บุคคลที่ผูบริโภคไดใหความยินยอม
(๒) บุคคลอื่นใดตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งศาล
(๓) บริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ

ขอมูลเครดิต
(๔) บุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๑๐ หามมิใหผูติดตามหนี้กระทำการในลักษณะที่เปน

การละเมิด และคุกคามในการติดตามทวงถามหนี้ ดังตอไปนี้
(๑) การขมขู การใชความรุนแรง การกระทำผิดทางอาญาโดยให

เกิดความเสียหายแกรางกาย ชื่อเสียง และทรัพยสินของผูบริโภค หรือผูอื่น
(๒) การใชวาจาหรือภาษาที่เปนการดูหมิ่น ถากถาง เสียดสี ทำให

เกิดความเสียหายตอผูบริโภค หรือผูอื่น
(๓) การแจง การเปดเผยชื่อผูบริโภคใหแกผูอื่นที่ไมเกี่ยวของกับ

การติดตามหนี้ เวนแตเปนการแจงใหแกบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
(๔) การติดตอผูบริโภคเพื่อติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพทวันละ

หลายครั้งโดยไมมีเหตุอันควรเพื่อกอใหเกิดความรำคาญ
(๕) การกระทำอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๑๑ หามมิใหผูติดตามหนี้กระทำการในลักษณะที่เปนเท็จ

หรือทำใหเกิดความเขาใจผิดในการติดตามทวงถามหนี้ ดังตอไปนี้
(๑) การแสดง หรือการใชเครื่องหมายหรือเครื่องแบบ สัญลักษณ

หรือขอความใด ๆ ที่อาจทำใหผูบริโภคเขาใจวาเปนการกระทำของรัฐ หรือ
หนวยงานของรัฐ โดยไมเปนความจริง

(๒) การแสดงหรือมีขอความที่ทำใหเชื่อวาการติดตอทวงถามหนี้
นี้เปนการกระทำโดยทนายความหรือสำนักงานกฎหมาย ทั้งที่ไมใช

(๓) การแสดงหรือมีขอความที่ทำใหเชื่อวาหากไมชำระหนี้จะ
ถูกดำเนินคดี ถูกยึดหรืออายัดทรัพย หรือเงินเดือน เวนเสียแตเปนการกระทำได
ตามกฎหมาย

(๔) การขมขูวาจะดำเนินการใด ทั้งที่ไมมีอำนาจจะกระทำไดตาม
กฎหมาย
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(๕) การติดตอ หรือการแสดงตนที่ทำใหบุคคลอื่นเขาใจผิด เพื่อให
ไดขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวกับผูบริโภคเพื่อวัตถุประสงคในการติดตามหนี้

(๖) การใชชื่อของบุคคลอื่น แทนชื่อของผูติดตามหนี้ในการดำเนิน
การติดตามทวงถามหนี้

(๗) การติดตอหรือการแสดงตนใหผูบริโภคเชื่อวาผูติดตามหนี้
ดำเนินการใหแกบริษัทขอมูลเครดิตหรือรับจางบริษัทขอมูลเครดิต

(๘) การกระทำอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๑๒ หามมิใหผูติดตามหนี้กระทำการในลักษณะที่ไมเปน

ธรรมในการติดตามทวงถามหนี้ ดังตอไปนี้
(๑) การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใด ๆ  เวนเสียแตไดมี

การตกลงไวลวงหนาหรือที่มีกฎหมายอนุญาตใหทำได
(๒) การติดตอผูบริโภคเกี่ยวกับหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารเปด

ผนึกหรือโทรสารที่สื่อใหทราบวาเปนการติดตามทวงถามหนี้อยางชัดเจน
(๓) การใชภาษา หรือสัญลักษณ ชื่อทางธรุกิจของผูประกอบธุรกิจ

ตดิตามหนีบ้นซองจดหมายในการตดิตอผบูรโิภคทีท่ำใหเขาใจไดวาเปนการตดิตอ
มาเพื่อการติดตามทวงถามหนี้เวนเสียแตชื่อทางธุรกิจของผูติดตามหนี้ไมได
สื่อใหทราบไดวาเปนการประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้

(๔) การกระทำอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๑๓ มใิหนำเอามาตรา ๑๒ (๓) มาใชบงัคบักบัการทวงถาม

หนี้เปนหนังสือเพื่อจะใชสิทธิฟองคดีตอศาล
มาตรา ๑๔ ผูติดตามหนี้ ตองแจงใหผูบริโภคทราบถึงชื่อของผูให

สินเชื่อและจำนวนหนี้ที่ผูบริโภคเปนหนี้
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูบริโภคเปนหนี้หลายบัญชีและไดชำระหนี้

บางสวนผานผตูดิตามหนี ้ใหผตูดิตามหนีน้ำเงนิดงักลาวไปชำระในแตละบญัชทีี่
ตนตดิตามทวงถามหนีต้ามสดัสวน เวนเสยีแตผบูรโิภคไดกำหนดวธิกีารชำระหนี้
ไวเปนอยางอื่น

มาตรา ๑๖ ในกรณทีีผ่บูรโิภคหรอืบคุคลอืน่ใดไดรบัการปฏบิตัจิาก
ผูติดตามหนี้อันเปนการขัดตอพระราชบัญญัตินี้ ผูบริโภคหรือบุคคลอื่นใดอาจ
รองเรียนตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย
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การรองเรยีนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

เมือ่มคีำวนิจิฉยัชีข้าดของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหผตูดิตาม
หนี้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้น

มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการ
คมุครองผบูรโิภคสนิเชือ่" ประกอบดวยปลดักระทรวงการคลงัเปนประธานกรรมการ
ผวูาการธนาคารแหงประเทศไทยหรอืผแูทน ปลดักระทรวงยตุธิรรม ปลดักระทรวง
พาณชิย เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีา ผบูญัชาการสำนกังานตำรวจแหงชาติ
เลขาธกิารคณะกรรมการคมุครองผบูรโิภค เลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แหงชาติ นายกสภาทนายความหรือผูแทน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจำนวน
หาคนเปนกรรมการ

ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยอยางนอยตอง
เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการเงินและการธนาคารหนึ่งคน และดาน
การคุมครองผูบริโภคหนึ่งคน โดยมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและอาจ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะแตงตั้งใหอยูในตำแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได

ใหคณะกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง
การคลงัตัง้แตระดบัผอูำนวยการสำนกัหรอืเทยีบเทาขึน้ไปคนหนึง่เปนเลขานกุาร
คณะกรรมการ

มาตรา ๑๘ ใหคณะกรรมการมีอำนาจและหนาที่ในการกำกับดูแล
การติดตามทวงถามหนี้ของผูติดตามหนี้ อำนาจและหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง

(๑) ออกประกาศหรือคำสั่ ง เพื่ อปฏิบัติการให เปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้

(๒) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้

(๓) สัง่ใหผตูดิตามหนีย้ืน่รายงานเกีย่วกบัการดำเนนิกจิการเปนการ
ทั่วไปหรือเปนการเฉพาะ โดยมีรายการและตามระยะเวลาที่กำหนด

(๔) รบัเรือ่งรองเรยีน และพจิารณาวนิจิฉยัขอรองเรยีนตามพระราช
บัญญัตินี้
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(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
(๖) แตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการ
(๗) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีม่กีฎหมายหรอืมตคิณะรฐัมนตรกีำหนด

ใหเปนอำนาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรานี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให

คณะอนุกรรมการเปนผูปฏิบัติการหรือเสนอความเห็นมายังคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาดำเนินการตอไปดวยก็ได

มาตรา ๑๙ นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๗
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตำแหนงเมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปน

โทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) เปนผดูำรงตำแหนงหรอืมหีนาทีห่รอืมผีลประโยชนเกีย่วของกบั

ผูประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้
ในกรณีที่กรรมการพนจากตำแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจ

แตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนไดและใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงแทน
อยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน

มาตรา ๒๐ ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการไมมาประชมุหรอืไมอยใูนทีป่ระชมุ ใหกรรมการทีม่าประชมุ
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมแทน

การประชุมคณะกรรมการทุกคราวตองมีกรรมการมาประชุม
ไมต่ำกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

การวนิจิฉยัชีข้าดของทีป่ระชมุใหถอืเสยีงขางมาก กรรมการคนหนึง่
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๒๑ คณะอนุกรรมการตองประกอบดวยกรรมการผูทรง
คุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการแตงตั้งขึ้นมีจำนวนไมนอยกวา
สามคนแตไมเกินหาคน

คณะอนุกรรมการมีอำนาจและหนาที่ตามที่กำหนดไว ใน
พระราชบัญญัตินี้ และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนำมาตรา ๒๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอำนาจสั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
สงเอกสารหรอืขอมลูทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งทีม่ผีรูองเรยีนหรอืเรือ่งอืน่ใดทีเ่กีย่วของกบั
การคุมครองผูบริโภคสำหรับสินเชื่อบุคคลมาพิจารณาได ในการนี้จะเรียกบุคคล
ที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได

มาตรา ๒๓ ใหการปฏบิตัหินาทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทำการ
อันเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภคเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
ตามสมควร เวนแตในกรณีที่จำเปนและเรงดวน

การกำหนดหรือออกคำสั่งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้
ใหคณะกรรมการหรอืคณะอนกุรรมการคำนงึถงึความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แกทัง้
ผูบริโภค ผูใหสินเชื่อ ผูติดตามหนี้หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ และในกรณีที่เห็น
สมควร คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเปนการชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตามการกำหนดหรือออกคำสั่งนั้น
ก็ได

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลังมีอำนาจและหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผูติดตามหนี้เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการตามแตกรณี

(๒) กำกบัการทำงานของผตูดิตามหนี ้อนัมลีกัษณะเปนการละเมดิ
สิทธิของผูบริโภคที่ เกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้พรอมกับรายงานตอ
คณะกรรมการ
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(๓) ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอำนาจ
หนาที่ในการกำกับดูแลหรือตรวจสอบผูใหสินเชื่อ ผูติดตามหนี้หรือบุคคลอื่นใด

(๔) ดำเนนิคดเีกีย่วกบัการละเมดิสทิธขิองผบูรโิภคทีค่ณะกรรมการ
เห็นสมควรตามพระราชบัญญัตินี้

(๕) ใหคำปรึกษาในการแกไขปรับโครงสรางหนี้แกผูบริโภค
(๖) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ
(๗) รับคำขอจดทะเบียนจดการประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

มอบหมาย
มาตรา ๒๕ ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี ้ใหพนกังานเจาหนาที่

มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เขาไปในสถานทีป่ระกอบธรุกจิของผตูดิตามหนีท้ีม่เีหตอุนัควร

สงสัยวามีการกระทำอันเปนความผิด หรือมีหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผดิพระราชบญัญตันิี ้เพือ่ตรวจสอบไดในระหวางพระอาทติยขึน้จนถงึ
พระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทำการของสถานที่นั้น

(๒) ยึดหรืออายัดทรัพยสิน เอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการ
กระทำความผดิตามพระราชบญัญตันิีเ้พือ่ประโยชนในการตรวจสอบหรอืดำเนนิคดี

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มอบมาย

มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและพนักงาน
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจำตัว
ตอบุคคลที่เกี่ยวของทุกครั้ง

มาตรา ๒๗ บคุคลใดฝาฝนหรอืไมปฏบิตัติามมาตรา ๕ ตองระวาง
โทษจำคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับ
อกีไมเกนิวนัละหนึง่หมืน่บาทตลอดระยะเวลาทีฝ่าฝนอยหูรอืจนกวาจะไดปฏบิตัิ
ใหถกูตอง

ÒÙÒ



®ÿ≈π‘μ‘ ¡’.§.-‡¡.¬. ıÒ

รางพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้
อยางเปนธรรม พ.ศ. ....

มาตรา ๒๘ บุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหมวด ๑ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนมาตรา ๑๐ (๑) ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๙ บุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ (๑)
ตองระวางโทษจำคกุไมเกนิสามป หรอืปรบัไมเกนิสามแสนบาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั

มาตรา ๓๐ บุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่ง
ของคณะกรรมการในหมวด ๒ ตามพระราชบญัญตันิี ้ตองระวางโทษจำคกุไมเกนิ
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏวามีการกระทำความผิดอยางใด
อยางหนึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวาสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เปนผเูสยีหายตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และในคดอีาญานัน้
ใหพนักงานอัยการมีอำนาจเรียกทรัพยสิน หรือราคา หรือคาสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายแทนผูบริโภคหรือผูเสียหายที่แทจริง ในการนี้ใหนำบทบัญญัติ
วาดวยการฟองคดแีพงทีเ่กีย่วเนือ่งกบัคดอีาญาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญามาบังคับใชโดยอนุโลม

บทบัญญัติมาตรานี้ไมเปนการตัดสิทธิผูบริโภคหรือผูเสียหาย
ที่แทจรงิในการใชสทิธฟิองรองหรอืดำเนนิการใด ๆ  ตามกฎหมายตอผกูระทำความ
ผิดนัน้

มาตรา ๓๒ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบไดตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมี
จำนวนสามคนและคนหนึ่งตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทำการเปรียบเทียบกรณีใด และ
ผูตองหาไดชำระคาปรับตามคำเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เปรยีบเทยีบกำหนดแลว ใหคดนีัน้เปนอนัเลกิกนัและใหคณะกรรมการเปรยีบเทยีบ
แจงใหคณะกรรมการทราบโดยเร็ว

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ผูกระทำความผิดซึ่ งตองรับโทษตาม
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พระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคลใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูแทน
ของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสำหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาการกระทำนั้นไดกระทำโดยตนมิไดรูเห็นยินยอมหรือตนไดจัดการ
ตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว

มาตรา ๓๔ บุคคลใดประกอบธุรกิจติดตามทวงหนี้หรือกิจการอื่น
ในลักษณะทำนองเดียวกันอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยื่นขอ
จดทะเบียนตามมาตรา ๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช
บงัคบั ในระหวางการยืน่คำขอใหผนูัน้ประกอบธรุกจิตอไปไดจนกวาคณะกรรมการ
จะมีคำสั่งเปนอยางอื่น

อนึ่ง ในการพิจารณารางกฎหมายที่คางการพิจารณาของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๕๓ ไดบัญญัติไวในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดหรือมี
การยุบสภาผูแทนราษฎร บรรดารางพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยไมทรง
เห็นชอบดวยหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมาใหเปนอันตกไป
และรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไมไดใหความเห็นชอบจะพิจารณาตอไปได
ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปรองขอภายในหกสิบวัน
นับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไปและรัฐสภามีมติ
เห็นชอบ ถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอภายในหกสิบวันรางพระราชบัญญัติที่คาง
การพิจารณาก็เปนอันตกไป
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