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บทนา
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมที่เน้นการบริโภคนิยม โดยไม่อยู่บน
พื้นฐานของความเสมอภาคและยุติธรรม ลูกหนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้ ประกอบกับภายใต้
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ทาให้การเจริญเติบโตของภาคธุรกิจมีการแข่งขันกัน โดยนานโยบายกระตุ้ น
เศรษฐกิจของภาครัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีกาลังการซื้อและเกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจและเกิดการลงทุนมากขึ้ น การกู้ยืมเงินหรือขอเครดิต เพื่อนามาใช้สอยในครัวเรือน
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น ระบบสินเชื่อส่วนบุคคล การกู้ยืมเงิน หรือการซื้อ
ขายสินค้าและบริการซึ่งก่อหนี้ขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าการขยายตัวของรายได้ การอุปโภคบริโภค
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่ เป็นอยู่นี้ซึ่งต่อมาสังคมในปัจจุบันเกิดปัญหาภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทาให้
ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น จนทาให้เกิดปัญหาการผิดนัดชาระหนี้สาหรับการกู้ยืมเงิน เกิด
ปัญหาหนี้สินของครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น และเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งปัญหาใน
การติดตามทวงถามหนี้โดยใช้วิธีการที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้ เช่น การใช้วิธี การ
ที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การใช้ความรุนแรง ทาร้ายร่างกาย ทาให้เสียชื่อเสียงและทรัพย์สิน ข่มขู่
หลอกลวงจะดาเนินคดี เพื่อเป็นมาตรการกดดัน บีบบังคับให้ลูกหนี้จ่ายหนี้ คืน ส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน
ปัญหาหนี้สินของประชาชนมีเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆจากปัญหาระดับครัวเรือนกลายเป็นปัญหา
ระดับชาติ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ หากประชาชนมีหนี้สินมากขึ้น
ทาให้ความสามารถในการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริโภคของประชาชนลดลง เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง
และมีผลกระทบต่อเนื่อง เช่น ความเครียด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น และเมื่อมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น
ความสามารถในการชาระคืนลดลง ลูกหนี้จานวนมากไม่สามารถชาระคืนได้ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้
ในสัญญา เจ้าหนี้เกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ได้รับชาระหนี้ การติดตามทวงถามหนี้ด้วยตนเองหรือ
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ตัวแทน ทาให้เจ้าหนี้หรือตัวแทนใช้วิธีการต่างๆ เพื่อที่จะทาให้ลูกหนี้ชาระหนี้คืน โดยไม่คานึงถึง
ความถูกต้ อง และละเมิดสิ ท ธิต่า งๆ ของลู กหนี้ เช่ น การติ ดต่อ ลู กหนี้ โ ดยไม่ ค านึง ว่าเป็นเวลาที่
เหมาะสมหรือไม่ การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม การทวงหนี้โดยใช้โทรศัพท์ซ้าๆต่อเนื่อง อันก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนราคาญและเป็นการคุกคามลูกหนี้ หรือใช้อานาจอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อลูกหนี้ ซึ่ง
อาจถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองลูกหนี้มิให้ถูกติดตามทวงถามให้ชาระหนี้ โดยวิธีการที่ถือได้ว่า ที่
เป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของลูกหนี้ ในการที่จะดารงชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุข ซึ่งได้รับความ
คุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีการตราพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.
2558 ออกมาใช้ บั ง คั บ ซึ่ ง สามารถคุ้ ม ครองลู ก หนี้ ไ ด้ ใ นระดั บ หนึ่ ง อย่ า งไรก็ ต ามบทบั ญ ญั ติ ใ น
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ก็ยังมีปัญหาทางกฎหมายบางประเด็น

ผลของการศึกษา
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการรับบริการสาธารณสุข ที่มีอยู่
ในปัจจุบันยังคงไม่เพียงพอกับปัญหาที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐได้ออกมาตรการ หรือการตรา
กฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครอง เยียวยา กับผู้ได้รับผลกระทบจากการรับบริการสาธารณสุข แต่ก็ยังคงมี
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งประเด็นปัญหาที่ได้ทาการศึกษามีดังต่อไปนี้
จากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทาให้ประชาชนแบกรับภาระค่าครองชีพสูงขึ้น เช่น ทาให้ลูกหนี้
มีต้นทุนหมุนเวียนไม่ทันและไม่สามารถชาระหนี้ได้ แบบการติดตามทวงถามหนี้อย่างไม่เหมาะสมจึง
เกิ ด ขั้ น และท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาระหว่ า งลู ก หนี้ กั บ เจ้ า หนี้ รุ น แรงขึ้ น ปั ญ หาเกิ ด จากด้ า นภาครั ฐ
ผู้ประกอบการสินเชื่อ และด้านลูกหนี้, สถาบันการเงินใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้บริการที่สะดวก
รวดเร็วขึ้น และรัฐผ่อนปรนให้เกิดการให้สินเชื่อได้ง่ายขึ้น รวมถึงประชาชนขาดวินัยในการใช้เงินเกิน
ตัว ส่งผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่เกี่ยวข้องกั บ
สิทธิและเสรีภาพ ได้บัญญัติไว้ เช่น ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
ตามมาตรา 32 ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และ
ครอบครั ว การกระท าอั น เป็ น การละเมิด หรือ กระทบต่อสิ ทธิ หรือ การนาข้อมู ล ส่ ว นบุค คลไปใช้
ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น
เพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา 33 ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ เสรีภาพใน
เคหสถานการเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครองจะกระทามิได้ และ

มาตรา 36 ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆ การตรวจ
การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึ งกัน รวมถึงการกระทาด้วยประการใดๆ เพื่อให้ล่วงรู้
หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทามิได้ เป็นต้น
การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว ( Right of privacy) สิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในความ
เป็นส่วนตัว หมายถึง สิทธิที่ทาให้บุคคลนั้นๆมีสถานะรอดพ้นจากการถู กติดตามหรือการรบกวน โดย
มีอีส ระในการดารงชีวิ ต ซึ่งจะต้ องไม่ ขัดกั บกฎหมาย โดยขอบเขตของสิ ท ธินี้ ขึ้นกั บสภาพสั งคม
วัฒนธรรมและความต้องการส่วนตัว ของบุคคลนั้นๆ
กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีแนวคิดมาจาก Common law คือ สังคมเป็นผู้กาหนด
มาตรฐานทางศีลธรรม โดยรัฐเป็นผู้บัญญัติกฎหมายอาญาขึ้นเพื่อความสงบสุขของสังคม จึงเป็นการ
ลงโทษบุ คคลที่กระทาความผิ ดที่เป็นอันตรายต่อสั งคม หรือเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อบุคคลอื่น
ลักษณะเป็นความผิดได้ด้วยตัวของมันเองอย่างเห็นได้ชัด (Mala in Se) ปัจจุบันใช้หลักการกระทาที่มี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และรัฐเป็นผู้บัญญัติความผิด (Mala
prohibita)3
โทษทางอาญา หมายถึง การที่ผู้มีอานาจในการลงโทษตามกฎหมาย กาหนดลงโทษผู้กระทา
ผิด ความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันกระทาผิดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อความสงบสุข
และชอบธรรมแก่สังคม
โทษจึง ต้องสร้ างความเกรงกลั ว ต่อบุคคลผู้ กระทาผิ ด เช่น มาตรา 2 กาหนดว่า บุคคลใด
จะต้องรับโทษในทางอาญา ต่อเมื่อได้ก ระทาการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะนั้นกระทานั้นบัญญัติเป็น
ความผิ ดและกาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้ กระทาความผิ ดนั้น ต้องเป็นโทษตามกฎหมาย
บัญญัติไว้ เพื่อป้องกันและคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของสังคม
ซึ่งทฤษฎีการลงโทษ (Punishment Theory) เป็นมาตรการการลงโทษเพื่อคุ้มครองสังคม
โดยให้บุคคลปฏิบัติตามกฎหมายที่รัฐเป็นผู้ใช้อานาจต่อผู้กระทาละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อยับยั้ง
ควบคุมอาชญากรรม ตามทฤษฎีการลงโทษ 2 ทฤษฎี ดังนี้
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1. ทฤษฎีทดแทน (Retribution Theory) คือ การลงโทษเป็นสิ่งที่คู่สัญญากระทา
ความผิ ด หรื อผู้จ งใจกระทาให้ได้รับโทษทางอาญาให้ เหมาะสมตามสภาพความหนักเบาของการ
กระทาความผิดนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม โดยนาเอาสิ่งอื่นๆ ได้นอกจากความผิด
ของการกระทาเข้ามาพิจารณากาหนดโทษด้วย ตามทฤษฎีทดแทนมีเงื่อนไข (1)เพื่อทดแทนความรู้สึก
ของผู้เสียหายซึ่งสูญเสียไปจากการกระทาความผิด (Vindication) (2) เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรม
(Fairness) (3) เพื่ อ ลงโทษตามสั ด ส่ ว นของความร้ า ยแรงของความผิ ด (Protioniality
of
Punishment)
ทฤษฎีทดแทนดังกล่าวจึงเป็นแนวคิดเรื่องความยุติธรรม เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม
กฎหมาย ตามหลั ก ที่ ว่ า ความรุ น แรงหรื อ ปริ ม าณของโทษของผู้ ก ระทาความผิ ดควรได้ รั บความ
เหมาะสมตามสัดส่วนความเสียหายที่ได้กระทาลงไป โดยโทษที่ผู้กระทาได้รับต้องได้สัดส่วนพอดีกับ
สภาพและความหนักเบาของความผิดนั้น4
2. ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utilitarian Theory) เป็นทฤษฎีที่ป้องกันมิให้มีการกระทา
ความผิดขึ้นอีกในภายภาคหน้า โดยมองลักษณะทางสังคม เช่น มนุษย์พยายามหาความพอใจโดยการ
หลีกเลี่ยง และสังคมต้องดาเนินการตามกฎหมาย เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น (1) การข่ ม ขู่ ห รื อ ยั บ ยั้ ง
(Deterrence) (2)การตัดโอกาสการกระทาผิดอีก (Incapa Citation) (3)การแก้ ไ ขหรื อ ฟื้ น ฟู จิ ต ใจ
ผู้กระทาผิด (Reformation and Rehabilitaion)
จากทฤษฎีอรรถประโยชน์ดังกล่าว เป็นการลงโทษเพื่อลดจานวนผู้กระทาความผิด
โดยเป็นวิธีการไม่ให้ ผู้กระทาผิดกลับมากระทาผิ ดนั้นซ้าอีก เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยไม่ให้เกิด
อันตรายต่อสังคม
จากผลของการศึ ก ษาข้ า งต้ น สามารถที่ จ ะสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ ไ ด้
ทาการศึกษามีดังต่อไปนี้
1) ปัญหาเกี่ยวกับข้อกาหนดเรื่องระยะเวลาและจานวนครั้งในการทวงถามหนี้
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการเป็นส่วนตัวของลูกหนี้ในเรื่องของเวลาและจานวน
ครั้ ง ในการทวงถามหนี้ นั้ น เห็ น ได้ว่ าลู กหนี้ถู กละเมิด สิ ท ธิก ารเป็ นส่ ว นตัว อยู่ บ้า ง เช่ น เรื่ องการ
กาหนดเวลาในการติดตามทวงถามหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ที่ได้บัญญัติให้
เจ้ าหนี้ ห รื อ ผู้ ทวงถามหนี้ ทวงถามหนี้ โ ดยการติ ดต่อ โดยบุ คคล โทรศัพท์อิ เล็ กทรอนิ กส์ หรือสื่ อ
4

อุททิศ แสนโกศิก, กฎหมายอาญาภาค 1, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, 2525), หน้า 2021.

เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นๆ ได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา ไปจนถึงเวลา
20.00 นาฬิกา และในวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา ไปจนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา หากไม่
สามารถติดต่อตามเวลาดังกล่าวได้ หรือช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือจานวนครั้งที่ติดต่อไม่
เหมาะสม ให้ ติ ดต่ อได้ ตามจ านวนครั้ งที่เ หมาะสม แต่ใ นช่ว งเวลาดัง กล่ า วลู ก หนี้ อาจใช้ เวลากั บ
ครอบครัว หรือทาธุระส่วนตัว เช่น ดูแลบิดามารดา ทานข้าวกับครอบครัว รับส่งบุตรไปโรงเรียน หรือ
ไปทางาน เป็นต้น ซึ่งเวลาดังกล่าวในช่วงเช้าก็เป็นเวลาที่รีบเร่งสาหรับการเดินทาง ไม่ว่าจะต้องบุตร
หรือไปทางาน และในเวลาช่วงเย็นที่เลิกงานของลูกหนี้ ลูกหนี้อาจจะต้องรีบเร่งในการเดินทางกลับ
หรือทาธุระส่วนตัว หรือทาธุระอื่นๆ หลังจากที่กลับมาถึง บ้าน โดยในเวลาช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 8.00
นาฬิกา จนถึงเวลา 9.00 นาฬิกา และในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ควรจะเป็นเวลา
ส่วนตัวของลูกหนี้ การดาเนินการติดตามทวงถามช่วงเวลาดังกล่าวอาจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัว
ของลูกหนี้ และการติดตามทวงถามด้วยจานวนครั้ง ที่ไม่เหมาะสม อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัว
ของลูกหนี้ได้ เนื่องจากความเหมาะสมของเจ้าหนี้กับลูกหนี้ไม่เหมือนกัน ความเหมาะสมของเจ้าหนี้
หรือผู้ติดตามทวงถามหนี้อาจะไม่เหมาะสมหรือละเมิดสิทธิส่วนตัวของลูกหนี้ได้ เพราะเจ้าหนี้ก็มี
ความประสงค์ที่จะติดตามทวงถามหนี้ ให้สาเร็จ โดยบางครั้งอาจไม่ได้คานึงถึงความเป็นส่วนตัวหรือ
ความเหมาะสมของลูกหนี้ ดังนั้น เวลาตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 9 จึงอาจเป็นเวลาที่รบกวนสิทธิส่วน
บุคคลที่ลูกหนี้ควรได้ใช้เวลาดังกล่าวตามปกติสุขของลูกหนี้ เนื่องจากในช่วงเวลา 18.00 ถึง 20.00
เป็นช่วงเวลาที่ลูกหนี้ต้องเดินทางกลับบ้าน และใช้เวลาในการดาเนินการส่วนตัว หรือทากิจธุระอื่นๆ
กับครอบครัว รวมถึงช่วงเวลา 16.00 ถึง 18.00 นาฬิกา ในวันหยุดราชการด้วย ซึ่งแท้จริงแล้ววันหยุด
ของลูกหนี้ควรได้ธุระส่วนตัว หรือได้มีเวลาพักผ่อนกับครอบครัว การติดตามทวงถามหนี้ในช่วงเวลา
ดังกล่าว จึงอาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้ ยังเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้
และการกาหนดให้สามารถติดตามหนี้ได้ตามจานวนครั้งที่เหมาะสม เนื่องจากความเหมาะสมของ
ลูกหนี้กับผู้ประกอบการทวงถามหนี้ไม่เหมือนกัน เช่น การโทรศัพท์เพื่ อทวงถามหนี้จานวน 3 ครั้งต่อ
วัน เจ้าหนี้หรือผู้รับจ้างทวงถามหนี้เห็นว่าเป็นจานวนครั้งที่เหมาะสม แต่ลูกหนี้เห็นว่าจานวนครั้งที่
โทรทวงถามนั้นเป็นจานวนที่มากและรบกวนสิทธิของลูกหนี้ เป็นต้น
2) ปัญหาในกรณีผู้กระทาความอาญาเป็นนิติบุคคล
พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ได้กาหนดอัตราโทษอาญาของผู้กระทาความผิด
ทั้งที่ผู้กระทาความผิดเป็นบุคคลธรรมดาและผู้กระทาความผิดที่เป็นนิติบุคคล ทั้งนี้นิติบุคคลผู้ซึ่งเป็น
บุคคลตามกฎหมายตั้งขึ้น ไม่มีตัวตน หรือไม่เป็นสิ่งมีชีวิต แต่แสดงออกโดยคณะบุคคลที่เป็นบุคคล
ธรรมดาเช่น กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้บริหาร เป็นต้น ดังนั้น หากบุคคลธรรมดาดังกล่าวได้
กระทาการอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาดังกล่าวได้กระทาการนอกขอบ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ผลการกระทาผิดและความรับผิดของนิติบุคคลก็จะแตกต่างกันไป ดังนี้

2.1 บุคคลธรรมดาดังกล่าวได้กระทาการอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลการกระทา
ของบุ คคลธรรมดาดังกล่ าวจึงเป็ น การกระทาของนิติบุคคลที่เป็นตัวการ โดยหากบุคคลธรรมดา
ดังกล่าวกระทาตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นๆหรือเป็นตัวแทนกระทาการแทนตัวการหากเกิด
กรณีมีความผิดขึ้น ก็ถือได้ว่านิติบุคคลดังกล่ าวเป็นผู้กระทาความผิด ตามมาตรา 820 ที่บัญญัติไว้ว่า
ตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงได้ทาไป
ภายในขอบอานาจแห่งฐานตัวแทนหรือกรณีเป็นตัวแทนเชิดดาเนินการ ตามมาตรา 821ที่บัญญัติไว้ว่า
บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทน ของตนก็ดี รู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเชิดตัว
เขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก ผู้สุจริต
เสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน นิติบุคคลที่เป็นตัวการต้องรับผิดเช่นกันกับคณะ
บุคคล ซึ่งเป็นตัวแทน ที่กระทาการภายในขอบเขตอานาจที่ได้รับมอบหมาย
2.2 บุคคลธรรมดาดังกล่าวได้กระทาการนอกขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล โดยหาก
บุคคลธรรมดาดาเนินการนอกขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล บุคคลธรรมดาดังกล่าวต้องรับผิดเต็ม
จานวนต่อบุคคลภายนอก และนิติบุคคลด้วย ตามมาตรา 823บัญญัติไว้ว่า ถ้าตัวแทนกระทาการอัน
ใดอันหนึ่งโดยปราศจากอานาจก็ดีหรือทานองทาเหนือขอบอานาจก็ดี ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันตัวการ
เว้นแต่ตัวการจะให้สัตยาบันแก่การนั้น ถ้าตัวการไม่ให้สัตยาบัน ท่านว่าตัวแทนย่อมต้องรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกโดยลาพังตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลภายนอกนั้น ได้รู้อยู่ว่าตนทาการโดย
ปราศจากอานาจหรือทานอกเหนือขอบอานาจ
ดังนั้น นิติบุคคลนั้นควรต้องรับผิดแยกต่างหากจากคณะบุคคล ซึ่งกฎหมายกาหนดว่า
การกระทาใดๆก่อให้เกิดผลผูกพันนิติบุคคลต้องกระทาโดยผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้กระทา
การแทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันแทนนิติบุคคล ตามบทบัญญัติ
ประมวลแพ่งและพาณิชย์ ตามบทบัญญัติดังต่อไปนี้
มาตรา 797 ที่บัญญัติไว้ว่า อันว่าสัญญาตัวแทนนั้น คือ สัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง
เรียกว่า ตัวแทน มีอานาจทาการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าตัวการ และตกลงจะทาการดั่งนั้น อัน
ความเป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยตั้งแต่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมได้
มาตรา 798 ที่บัญญัติไว้ว่า กิจการอันใดท่านบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องทาเป็นหนังสือ
การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้นก็ต้องทาเป็นหนังสือด้วย
กิจการอันใดท่านบังคับไว้ว่ าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการอันนั้น
ก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย

มาตรา 807 ตัวแทนต้องทาการตามคาสั่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายของตัวการ เมื่อไม่
มีคาสั่งเช่นนั้น ก็ต้องดาเนินตามทางที่เคยทากันมาตามกิจการค้าขายอันเขาให้ตนทาอยู่นั้น
ดังนั้น นิติบุคคลกระทาความผิดหรือบุคคลธรรมดาที่ดาเนินการแทนนิติบุคคลต้องควร
รับผิดชอบร่วมกันด้วย โดยการกระทาเยี่ยงตัวการตัวแทน ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ระหว่างคณะบุคคล กับนิติ
บุคคลดังกล่าวตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา
63 ที่กาหนดให้ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการกระทาอันเป็นความผิดนั้น ต้องระวางโทษตามที่
บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทานั้นได้กระทาโดยตนมิไ ด้รู้เห็น
หรือยินยอมด้วย จึงเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายกาหนดให้คณะบุคคล ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้อง
รับผิดชอบในการกระทาความผิดนั้น ต้องร่วมกันรับผิดกับนิติบุคคล ในกรณีที่นิติบุคคลกระทาผิด
อาญา ทั้งในกรณีที่นิติบุคคลกระทาผิดตามกฎหมายนั้นๆ เว้นแต่พิสูจน์ได้ ว่าไม่ได้ร่วมกระทาผิด ซึ่ง
เป็นการผลักภาระการพิสูจน์
3) ปัญหาเกี่ยวกับบทกาหนดโทษอาญา ในกรณีผู้กระทาความผิดเป็นบุคคลธรรมดา
โทษอาญาที่ ก ฎหมายในพระราชบั ญ ญั ติ ท วงถามหนี้ พ.ศ. 2558 นี้ รั ฐ ได้ ก าหนด
บทบัญญัติความผิดและโทษทางอาญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนผู้กระทาความผิดอย่างสาสม
กับความผิดที่เขากระทาลง (Retribution) เพื่อข่มขู่ไม่ให้มีการกระทาความผิดเป็นหารป้องกันไม่ให้
กระทาความผิด(Deterrence) เพื่อแก้ไข ปรับปรุงให้ผู้ กระทาความผิ ดสามารถกลับคืนสู่สั งคมได้
ตามปกติ (Rehabilitation) และเพื่ อ ป้ อ งกั น สั ง คมให้ ป ลอดภั ย จากกากรกระท าความผิ ด
(Community Protection) ทั้งหมดนี้เพื่อความสงบสุข เรียบร้อยของสังคม โดยกฎหมายอาญา
กาหนดความผิดและโทษโดยรัฐเป็นผู้บัญญัติ เพื่อใช้ลงโทษผู้กระทาความผิดที่กระทาอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนในประเทศ
โทษอาญาที่กาหนดไว้สาหรับความผิดตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 นั้น
เห็นได้ว่าความเหมาะสมตามความหนักเบากับความร้ายแรงของความผิด โดยการกระทาความผิดบาง
กรณีลงโทษจาคุกไม่ เกิน 3 เดือน และในบางกรณีลงโทษจาคุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปี บางกรณีทั้งจาทั้ง
ปรับ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท จาต้องพิจารณาว่าโทษดังกล่าวทดแทนความรู้สึกของผู้เสียหายผู้ได้รับ
ผลร้ายจากการกระทาความผิดและเป็นธรรมหรือไม่ซึ่งตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ กาหนดอัตรา
โทษ กล่าวคือ ผู้รับจ้างทวงถามหนี้เป็นปกติธุระต้องไปจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต่อ
นายทะเบียนด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
รวมทั้งห้ามติดตามทวงถามหนี้กับบุคคลอื่นโดยแจ้งให้บุคคลอื่นทราบถึงความเป็นหนี้ ห้ามใช้ ข้อความ

หรือเครื่องหมายหรือสื่ออื่นใดที่สื่อให้เข้าใจว่าเป็นการติดต่อทวงหนี้ ห้ามทวงถามหนี้โดยพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม เช่น การใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้ให้ผู้อื่น หรือเปิดเผยความเป็นหนี้ของ
ลูกหนี้ให้ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ เป็นต้น
ในกรณีเจ้าหนี้ทวงถามหนี้โดยฝ่าฝืนข้อกาหนดในการทวงถามหนี้ โดยการนาวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยมาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งกระทาการทวงถามหนี้ โดยวิธีการที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการ
ทวงถามหนี้
วิธีการเพื่อความปลอดภัย หมายความถึง วิธีการต่างๆที่บุคคล สถาบันต่างๆ หรือรัฐ
นามาใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของเอกชน สถาบัน ทรัพย์สิน สังคม เป็นต้น การลงโทษทางอาญา
อาจนามาตรการ (Measures of Safety) เพื่อความปลอดภัยมาใช้เพื่อทาให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ป้องกันไม่ให้มีการกระทาผิดอีกในอนาคต ถึงแม้ว่าการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย จะไม่ใช่โทษทาง
อาญา แต่เป็นมาตรการบังคับ (Sanction) ทางอาญาที่มีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีป้องกันสังคม
(Social Defense Theory) ซึ่งทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญากาหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัย
ของสังคม วิธีการเพื่อความปลอดภัยสามารถแบ่งประเภทได้ 5 ประเภท ตามมาตรา 39 ถึง มาตรา
50 ของประมวลกฎหมายอาญา คือ (1) เป็นมาตรการเพื่อเป็นการคุ้มครอง , (2) การห้ามเข้าเขต
กาหนดหรือห้ามเข้าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง , (3) การเรียกประกันทัณฑ์บน , (4) การห้ามประกอบอาชีพ
บางอย่าง , (5) มาตรการที่เป็นการบาบัดแก้ไข
จึงเห็นได้ว่า วิธีการเพื่อความปลอดภัยดังกล่าว สามารถนามาใช้บังคับบุคคลที่ฝ่าฝืน
กฎหมายว่า ด้ว ยการติ ดตามทวงถามหนี้ไ ด้ โดยนาวิธี การเพื่อ ความปลอดภั ย เรื่อ งการห้ า มการ
ประกอบอาชีพบางอย่าง หรือเรื่องการเรียกประกันทัณฑ์บน มาใช้กับนิติบุคคลผู้กระทาความผิดได้
โดยอาจยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งหมดหรือการยกเลิกชั่วคราวตามระยะเวลาที่ศาลกาหนด
มาเป็นบทบัญญัติเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ได้ เพื่อป้องกันการกระทาความผิดมิให้เจ้าหนี้
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ติดตามทวงถามหนี้แทน หรือผู้รับมอบอานาจดาเนินการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เพื่อไม่ให้มีการกระทาผิดขึ้นอีกในภายภาคหน้า วิธีการ
เพื่อความปลอดภัยจึงเป็นแนวทางการป้องกันกระทาผิด และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจาคุก จึงเป็น
มาตรการเยี่ยวยาและป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากการกระทาผิดในอนาคต หรือเพื่อความปลอดภัย
จากกการกระทาผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตของผู้กระทาผิดในด้านอาญา

สรุป

จากสภาพปัญหาของการศึกษาครั้งนี้จึงเห็นได้ว่า การติดตามทวงถามหนี้ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติทวงถามหนี้พ.ศ. 2558 ในข้อกาหนดเรื่องเวลาติดตามทวงถามหนี้และจานวนครั้งที่
ติดต่อทวงถามยังไม่เหมาะสมให้ตรงหลักสิทธิส่วนบุคคล เนื่องจากการติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ให้ติดต่อในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8:00
นาฬิกาถึง 20:00 นาฬิกา และติดต่อในวันหยุดราชการ เวลา 8:00 นาฬิกาถึง 18:00 นาฬิกา เป็น
ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม และเป็นการรบกวนสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ลูกหนี้ทากิจ
ธุระ เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมสาหรับการติดตามทวงถาม
ลูกหนี้ และในเรื่องของจานวนครั้งที่ติดต่อให้ติดต่อตามความเหมาะสม ก็ควรกาหนดจานวนครั้ง
ส าหรั บ ติดต่อที่ชัดเจนเพื่ อให้ ลู กหนี้รับทราบและเจ้าหนี้ปฏิบัติตามให้ ถูก ต้อง ไม่ก่อให้ เกิดความ
เดือดร้อน ราคาญใจ หรือเกิดความเสียหาย
สาหรับอัตราโทษที่กาหนดไว้ในความผิดฐานต่างๆ ตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ.
2558 มีโทษทางอาญาตามความหนักเบาที่แตกต่างกันตามความร้ายแรงของการกระทาความผิด แต่
ยังมีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ป ฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากผู้กระทาความผิดไม่เกรงกลัว ต่อบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 นี้ที่กาหนดให้ได้สัดส่วนกั บความร้ายแรงของความผิดที่ได้
กระทาขึ้น (Proportionality of punishment) ตามทฤษฏีทดแทน(Retribution Theory) เพื่อ
ป้องกันการกระทาความผิด และเพื่อความปลอดภัยจากการกระทาความผิดของสังคมแต่ไม่ได้มีการ
แบ่งแยกอัตราโทษความผิดของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน
การใช้มาตรการอื่นเสริมหรือแทนการลงโทษอาญา โดยนาวิธีการเพื่อความปลอดภัยตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาใช้แก่บุคคลธรรมดาได้มีเพียงแต่การห้ามเข้าไปในท้องที่ห รือสถานที่ที่
กาหนดไว้การเรียกประกันทัณฑ์บน และการห้ามประกอบอาชีพบางอย่างเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ
เห็ น ว่าควรเพิ่มเติม แก้ไข มาตรา 9 เรื่องเวลาในการติดต่อ โดยบุคคล โทรศัพท์ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นๆ โดยกาหนดให้ติดต่อในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์
เวลา 9:00 นาฬิกาถึง 18:00 นาฬิกา และติดต่อในวันหยุดราชการ เวลา 9:00 นาฬิกาถึง 12:00
นาฬิกาและกาหนดจานวน3ครั้งต่อวัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน แน่นอน เป็นมาตรการให้เจ้าหนี้หรือ
ผู้ติดตามทวงถามหนี้ให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง และไม่เป็นการรบกวนสิทธิส่วนตัวของลูกหนี้ ป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ผลบังคับ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังคับใช้ได้จริง ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ

ลูกหนี้ และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้ และมีมาตรการแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหนี้ ให้ปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม เพื่อให้การติดตามทวงถามหนี้เหมาะสมต่อไป
ควรเพิ่มเติมอั ตราโทษปรั บ ที่กาหนดไว้ใ นมาตรา36 มาตรา 37 และมาตรา 44 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ท วงถามหนี้ พ.ศ. 2558 โดยในกรณี ค วามผิ ด ที่ เ กิ ด จากผู้ ก ระท าความผิ ด ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดาควรเพิ่ ม เติ ม โทษปรั บ เป็ น สี่ เ ท่ า ของอั ต ราโทษปรั บ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และในกรณีความผิดที่เกิดจากผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล
ให้เพิ่มโทษปรับเป็นสองเท่าของอัตราโทษปรับสาหรับผู้กระทาความผิดที่เกิดจากบุคคลที่มีอานาจ
กระทาการนั้น เพื่อให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ดาเนินการแทนนิติบุคคลกระทาการให้ถูกต้อง และให้เกิด
ความกลัวเกรงไม่กระทาความผิดดังกล่าว
ควรเพิ่มเติมบทบั ญญัติในเรื่องของการกาหนดโทษของพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ.
2558 ในเรื่ อ งการด าเนิ น คดี ต ามพระราชบั ญ ญั ติท วงถามหนี้ พ.ศ. 2558 นี้ ให้ พ นั ก งานอั ย การ
เห็นสมควรหรือผู้เสียหายร้องขอขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่งให้ใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัยอย่าง
ใดแก่ผู้กระทาความผิดที่เป็นบุ คคลธรรมดาโดยให้พนักงานอัยการหรือทนายความของผู้ เสียหาย
บรรยายข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุสมควรที่ศาลควรจะพิจารณาพิพากษาหรือสั่งให้ใช้วิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยบังคับแก่ผู้กระทาความผิดโดยบรรยายคาฟ้องและคาขอท้ายฟ้องอย่างชัดเจน
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นนี้
จะส่งผลให้ลูกหนี้ได้รับสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลไม่มีบุคคลใดรบกวนสิทธิส่วนบุคคลดังกล่าวอันเป็น
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอีก และนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างทวงถามหนี้ รวมถึง
กรรมการ ผู้ จั ด การ หรื อผู้ กระทาการแทนของนิติบุคคล ที่เป็น บุคคลธรรมดาความเกรงกลั ว ต่ อ
กฎหมาย ไม่กล้ากระทาความผิดหรือควบคุมดูแลการกระทาที่อยู่ภายการการดูแลของตนไม่ให้เกิด
การกระทาความผิดขึ้น อีกทั้งบุคคลใดกระทาความผิดไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ดี หรือบุคคลธรรมดาก็ดี
กระท าความผิ ด ต่ อ กฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ บุ ค คลนั้ น ๆควรได้ รั บ การลงโทษปรั บ อย่ า ง
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล และศาลอาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือสั่งให้อยู่ภายใต้
บังคับของวิธีการเพื่อความปลอดภัยโดยห้ามประกอบการชั่วคราวหรือตลอดหรือประกันทัณฑ์บน
ตามที่ศาลเห็นสมควรได้ การเพิ่มเติมมาตรการต่างๆที่ได้กล่าวมานี้ ส่งผลให้มาตรการทางกฎหมาย
ติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป
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