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รางพระราชบัญญัติ
การติดตามทวงถามหนี้
อยางเปนธรรม พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบนั *
รางพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อยางเปนธรรม พ.ศ. ....
เสนอโดยนายสังศิต พิริยะรังสรรค สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ
ตอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และไดบรรจุระเบียบ
ั ญัตแิ หงชาติในคราวประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
วาระการประชุมสภานิตบิ ญ
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
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทำหนาทีร่ ฐั สภา สภาผแู ทน
ราษฎร และวุฒิสภา ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการประชุม
รัฐสภาเปนครัง้ แรกตามมาตรา ๑๒๗ และกำหนดใหทำหนาทีว่ ฒ
ุ สิ ภาตอไปจนกวา
จะมีวุฒิสภานั้น
* วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑.
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อยางเปนธรรม พ.ศ. ....

บัดนี้ ไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวัน
จันทรที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ และมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาเปนการทั่วไปในวันอาทิตยที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ รวมทั้งคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ไดประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒสิ ภาตามประกาศคณะกรรมการ
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. หลักการของรางพระราชบัญญัตกิ ารติดตามทวงถามหนีอ้ ยางเปนธรรม พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการติดตามทวงถามหนี้อยางเปนธรรม

เหตุผล
ในการกยู มื เจาหนีม้ สี ทิ ธิโดยชอบดวยกฎหมายทีจ่ ะติดตามทวงถามหนี้
จากลูกหนี้เพื่อใหไดรับการชำระหนี้ ทั้งนี้ โดยวิธีการที่เหมาะสมและตามสมควร
ซึ่งวิธีการดังกลาวจะตองไมเปนการละเมิด คุกคาม และทำใหลูกหนี้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียง
ปจจุบนั การติดตามทวงถามหนีส้ นิ เชือ่ บุคคลและสินเชือ่ บัตรเครดิตเปน
ธุรกิจประเภทหนึง่ ทีม่ ผี ลกระทบตอสังคม หากการติดตามหนีด้ งั กลาวมีการปฏิบตั ิ
ทีไ่ มเปนธรรม นอกจากนี้การติดตามทวงถามหนี้ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่
เกีย่ วกับการกำหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการทำธุรกรรมของผตู ดิ ตามหนี้
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รวมทั้งยังไมมีกฎหมายคุมครองประชาชนผูเปนหนี้ไวเปนการเฉพาะเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมในการติดตามทวงถามหนี้ จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัตนิ ใี้ หใชบงั คับเมือ่ พนกำหนดสามสิบวันนับแตวนั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๑. บทนิยาม
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
สินเชื่อ
"หนี้" หมายความวา หนี้ที่เกิดจากสินเชื่อ
"สินเชื่อ" หมายความวา การใหกูยืมเงิน การรับซื้อตั๋วเงิน การรับ
ซือ้ ตราสารเปลีย่ นมือ การใหบริการบัตรเครดิต การใหเชาแบบลิสซิง่ ใหแกบคุ คล
ธรรมดา และธุรกรรมอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
"บัตรเครดิต" หมายความวา บัตรหรือสิ่งอื่นใดที่ผูใหสินเชื่อออก
ใหแกผบู ริโภคเพือ่ ใชชำระคาสินคา คาบริการหรือคาอืน่ ใดแทนการชำระดวยเงินสด
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
ผรู บั มอบอำนาจชวงในการติดตามทวงถามหนีจ้ ากผใู หสนิ เชือ่ ทัง้ นีไ้ มใหหมายรวมถึง
(๑) บุคคลที่ทำหนาที่บังคับคดีเพื่อใหเปนไปตามคำพิพากษาหรือ
คำสั่งของศาล
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(๒) บุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
"ธุรกิจติดตามทวงถามหนี"้ หมายความวา ธุรกิจทีร่ บั จางโดยตรง
จากผูใหสินเชื่อในการติดตามทวงถามหนี้
"สถานที่ติดตอผูบริโภค" หมายความวา ที่อยูอาศัยของผูบริโภค
หรือสถานทีท่ ำงาน หรือสถานทีอ่ นื่ ใด และใหรวมทัง้ หมายเลขโทรศัพททสี่ ามารถ
ติดตอผูบริโภคได
"นายทะเบียน" หมายความวา เลขานุการคณะกรรมการ
"พนักงานเจาหนาที"่ หมายความวา ผซู งึ่ รัฐมนตรีแตงตัง้ ตามการ
เสนอแนะของคณะกรรมการใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผรู กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๔ ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราช
บัญญัตินี้ และใหมีอำนาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนัน้ ใหใชบงั คับเมือ่ พนกำหนดสามสิบวัน นับแตวนั ถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๕ หามมิใหบุคคลใดประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้
เวนแตจะไดจดทะเบียนการประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนีต้ ามพระราชบัญญัติ
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 นามสกุล 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) หามมิใหใชภาษา สัญลักษณ หรือชือ่ ทางธุรกิจของผตู ดิ ตามหนี้
บนซองจดหมายหรือในหนังสือ หรือในสื่ออื่นที่จะใชในการติดตอสอบถามผูอื่น
ทีท่ ำใหผอู นื่ เขาใจไดวา เปนการติดตอมาเพือ่ การติดตามทวงถามหนีข้ องผบู ริโภค
(๗) การกระทำอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๘ การติดตอกับผูบริโภคใหผูติดตามหนี้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) แจงใหทราบชื่อ นามสกุล ชื่อหนวยงาน และแสดงเจตนาวา
ตองการติดตามหนี้
(๒) ใหถือเอาสถานที่ที่ผูบริโภคแจงเปนสถานที่ติดตอกับผูบริโภค
ในกรณีทผี่ บู ริโภคไมไดแจงไวลว งหนา หรือสถานทีแ่ จงไวไมสามารถติดตอไดโดย
ผูติดตามหนี้ไดพยายามติดตอตามสมควรแลว ใหถือเอาสถานที่ติดตอผูบริโภค
อื่นเปนสถานที่เหมาะสมในการติดตอผูบริโภค
(๓) ใหติดตอไดในเวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๒๐.๐๐ น. ยกเวนวันหยุด
ราชการใหตดิ ตอไดในเวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. เวนแตผบู ริโภคและผตู ดิ ตาม
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) การแสดงหรื อ มี ข อ ความที่ ทำให เ ชื่ อ ว า หากไม ชำระหนี้ จ ะ
ถูกดำเนินคดี ถูกยึดหรืออายัดทรัพย หรือเงินเดือน เวนเสียแตเปนการกระทำได
ตามกฎหมาย
(๔) การขมขูวาจะดำเนินการใด ทั้งที่ไมมีอำนาจจะกระทำไดตาม
กฎหมาย
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(๕) การติดตอ หรือการแสดงตนที่ทำใหบุคคลอื่นเขาใจผิด เพื่อให
ไดขอมูลอื่นที่เกี่ยวกับผูบริโภคเพื่อวัตถุประสงคในการติดตามหนี้
(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 ชื่อทางธุรกิจของผูประกอบธุรกิจ
ติดตามหนีบ้ นซองจดหมายในการติดตอผบู ริโภคทีท่ ำใหเขาใจไดวา เปนการติดตอ
มาเพื่อการติดตามทวงถามหนี้เวนเสียแตชื่อทางธุรกิจของผูติดตามหนี้ไมได
สื่อใหทราบไดวาเปนการประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้
(๔) การกระทำอื่นใดตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา ๑๓ มิใหนำเอามาตรา ๑๒ (๓) มาใชบงั คับกับการทวงถาม
หนี้เปนหนังสือเพื่อจะใชสิทธิฟองคดีตอศาล
มาตรา ๑๔ ผูติดตามหนี้ ตองแจงใหผูบริโภคทราบถึงชื่อของผูให
สินเชื่อและจำนวนหนี้ที่ผูบริโภคเปนหนี้
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูบริโภคเปนหนี้หลายบัญชีและไดชำระหนี้
บางสวนผานผตู ดิ ตามหนี้ ใหผตู ดิ ตามหนีน้ ำเงินดังกลาวไปชำระในแตละบัญชีที่
ตนติดตามทวงถามหนีต้ ามสัดสวน เวนเสียแตผบู ริโภคไดกำหนดวิธกี ารชำระหนี้
ไวเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๖ ในกรณีทผี่ บู ริโภคหรือบุคคลอืน่ ใดไดรบั การปฏิบตั จิ าก
ผูติดตามหนี้อันเปนการขัดตอพระราชบัญญัตินี้ ผูบริโภคหรือบุคคลอื่นใดอาจ
รองเรียนตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย
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การรองเรียนตอคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
เมือ่ มีคำวินจิ ฉัยชีข้ าดของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ใหผตู ดิ ตาม
หนี้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้น
มาตรา ๑๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการ
คมุ ครองผบู ริโภคสินเชือ่ " ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ
ผวู า การธนาคารแหงประเทศไทยหรือผแู ทน ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ปลัดกระทรวง
พาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผบู ญ
ั ชาการสำนักงานตำรวจแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการคมุ ครองผบู ริโภค เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ นายกสภาทนายความหรือผูแทน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจำนวน
หาคนเปนกรรมการ
ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยอยางนอยตอง
เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานการเงินและการธนาคารหนึ่งคน และดาน
การคุมครองผูบริโภคหนึ่งคน โดยมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสี่ปและอาจ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะแตงตั้งใหอยูในตำแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได
ใหคณะกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง
การคลังตัง้ แตระดับผอู ำนวยการสำนักหรือเทียบเทาขึน้ ไปคนหนึง่ เปนเลขานุการ
คณะกรรมการ
มาตรา ๑๘ ใหคณะกรรมการมีอำนาจและหนาที่ในการกำกับดูแล
การติดตามทวงถามหนี้ของผูติดตามหนี้ อำนาจและหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
(๑) ออกประกาศหรื อ คำสั่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้
(๓) สัง่ ใหผตู ดิ ตามหนีย้ นื่ รายงานเกีย่ วกับการดำเนินกิจการเปนการ
ทั่วไปหรือเปนการเฉพาะ โดยมีรายการและตามระยะเวลาที่กำหนด
(๔) รับเรือ่ งรองเรียน และพิจารณาวินจิ ฉัยขอรองเรียนตามพระราช
บัญญัตินี้
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(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
(๖) แตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการ
(๗) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีม่ กี ฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนด
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) เปนผดู ำรงตำแหนงหรือมีหนาทีห่ รือมีผลประโยชนเกีย่ วของกับ
ผูประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้
ในกรณีที่กรรมการพนจากตำแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจ
แตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนไดและใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงแทน
อยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๐ ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอยใู นทีป่ ระชุม ใหกรรมการทีม่ าประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมแทน
การประชุ ม คณะกรรมการทุ ก คราวต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม
ไมต่ำกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมใหถอื เสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่
ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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มาตรา ๒๑ คณะอนุกรรมการตองประกอบดวยกรรมการผูทรง
คุณวุฒิในเรื่องที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการแตงตั้งขึ้นมีจำนวนไมนอยกวา
สามคนแตไมเกินหาคน
คณะอนุ ก รรมการมี อำนาจและหน า ที่ ต ามที่ กำหนดไว ใ น
พระราชบัญญัตินี้ และตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหนำมาตรา ๒๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอำนาจสั่งใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
สงเอกสารหรือขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งทีม่ ผี รู อ งเรียนหรือเรือ่ งอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของกับ
การคุมครองผูบริโภคสำหรับสินเชื่อบุคคลมาพิจารณาได ในการนี้จะเรียกบุคคล
ที่เกี่ยวของมาชี้แจงดวยก็ได
มาตรา ๒๓ ใหการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ คณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาหรือสงสัยวากระทำการ
อันเปนการละเมิดสิทธิของผูบริโภคเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงและแสดงความคิดเห็น
ตามสมควร เวนแตในกรณีที่จำเปนและเรงดวน
การกำหนดหรื อ ออกคำสั่ ง ในเรื่ อ งใดตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการคำนึงถึงความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ แกทงั้
ผูบริโภค ผูใหสินเชื่อ ผูติดตามหนี้หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวของ และในกรณีที่เห็น
สมควร คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขเปนการชั่วคราวในการบังคับใหเปนไปตามการกำหนดหรือออกคำสั่งนั้น
ก็ได
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลังมีอำนาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับเรื่องราวรองทุกขจากผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผูติดตามหนี้เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการตามแตกรณี
(๒) กำกับการทำงานของผตู ดิ ตามหนี้ อันมีลกั ษณะเปนการละเมิด
สิ ท ธิ ข องผู บ ริ โ ภคที่ เ กี่ ย วกั บ การติ ด ตามทวงถามหนี้ พ ร อ มกั บ รายงานต อ
คณะกรรมการ
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(๓) ประสานงานกับสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีอำนาจ
หนาที่ในการกำกับดูแลหรือตรวจสอบผูใหสินเชื่อ ผูติดตามหนี้หรือบุคคลอื่นใด
(๔) ดำเนินคดีเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิของผบู ริโภคทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควรตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ใหคำปรึกษาในการแกไขปรับโครงสรางหนี้แกผูบริโภค
(๖) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ
(๗) รับคำขอจดทะเบียนจดการประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย
มาตรา ๒๕ ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหพนักงานเจาหนาที่
มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เขาไปในสถานทีป่ ระกอบธุรกิจของผตู ดิ ตามหนีท้ มี่ เี หตุอนั ควร
สงสัยวามีการกระทำอันเปนความผิด หรือมีหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิดพระราชบัญญัตนิ ี้ เพือ่ ตรวจสอบไดในระหวางพระอาทิตยขนึ้ จนถึง
พระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทำการของสถานที่นั้น
(๒) ยึดหรืออายัดทรัพยสิน เอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการ
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตนิ เี้ พือ่ ประโยชนในการตรวจสอบหรือดำเนินคดี
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
มอบมาย
มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและพนักงาน
เจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป น เจ า พนั ก งานตามประมวล
กฎหมายอาญา
ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจำตัว
ตอบุคคลที่เกี่ยวของทุกครั้ง
มาตรา ๒๗ บุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรา ๕ ตองระวาง
โทษจำคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับ
อีกไมเกินวันละหนึง่ หมืน่ บาทตลอดระยะเวลาทีฝ่ า ฝนอยหู รือจนกวาจะไดปฏิบตั ิ
ใหถกู ตอง
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มาตรา ๒๘ บุ ค คลใดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามหมวด ๑ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนมาตรา ๑๐ (๑) ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๒๙ บุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ (๑)
ตองระวางโทษจำคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มาตรา ๓๐ บุคคลใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่ง
ของคณะกรรมการในหมวด ๒ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๓๑ ในกรณี ที่ ป รากฏว า มี ก ารกระทำความผิ ด อย า งใด
อย า งหนึ่ งตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ถื อ ว า สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง
เปนผเู สียหายตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา และในคดีอาญานัน้
ใหพนักงานอัยการมีอำนาจเรียกทรัพยสิน หรือราคา หรือคาสินไหมทดแทน
เพื่อความเสียหายแทนผูบริโภคหรือผูเสียหายที่แทจริง ในการนี้ใหนำบทบัญญัติ
วาดวยการฟองคดีแพงทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญามาบังคับใชโดยอนุโลม
บทบั ญ ญั ติ ม าตรานี้ ไ ม เ ป น การตั ด สิ ท ธิ ผู บ ริ โ ภคหรื อ ผู เ สี ย หาย
ที่แทจริงในการใชสทิ ธิฟอ งรองหรือดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายตอผกู ระทำความ
ผิดนัน้
มาตรา ๓๒ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการ
เปรี ย บเที ย บที่ รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง มี อำนาจเปรี ย บเที ย บได ต ามหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการกำหนด
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมี
จำนวนสามคนและคนหนึ่งตองเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทำการเปรียบเทียบกรณีใด และ
ผูตองหาไดชำระคาปรับตามคำเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เปรียบเทียบกำหนดแลว ใหคดีนนั้ เปนอันเลิกกันและใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ
แจงใหคณะกรรมการทราบโดยเร็ว
มาตรา ๓๓ ในกรณี ที่ ผู ก ระทำความผิ ด ซึ่ ง ต อ งรั บ โทษตาม
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พระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคลใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูแทน
ของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแต
จะพิสูจนไดวาการกระทำนั้นไดกระทำโดยตนมิไดรูเห็นยินยอมหรือตนไดจัดการ
ตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว
มาตรา ๓๔ บุคคลใดประกอบธุรกิจติดตามทวงหนี้หรือกิจการอื่น
ในลักษณะทำนองเดียวกันอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยื่นขอ
จดทะเบียนตามมาตรา ๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช
บังคับ ในระหวางการยืน่ คำขอใหผนู นั้ ประกอบธุรกิจตอไปไดจนกวาคณะกรรมการ
จะมีคำสั่งเปนอยางอื่น
อนึ่ง ในการพิจารณารางกฎหมายที่คางการพิจารณาของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๕๓ ไดบัญญัติไวในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดหรือมี
การยุบสภาผูแทนราษฎร บรรดารางพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยไมทรง
เห็นชอบดวยหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมาใหเปนอันตกไป
และรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไมไดใหความเห็นชอบจะพิจารณาตอไปได
ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปรองขอภายในหกสิบวัน
นับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไปและรัฐสภามีมติ
เห็นชอบ ถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอภายในหกสิบวันรางพระราชบัญญัติที่คาง
การพิจารณาก็เปนอันตกไป
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