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บทน า 

 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมที่เน้นการบริโภคนิยม โดยไม่อยู่บน
พ้ืนฐานของความเสมอภาคและยุติธรรม ลูกหนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้ ประกอบกับภายใต้
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ท าให้การเจริญเติบโตของภาคธุรกิจมีการแข่งขันกัน โดยน านโยบายกระตุ้ น
เศรษฐกิจของภาครัฐในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนมีก าลังการซื้อและเกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจและเกิดการลงทุนมากขึ้น การกู้ยืมเงินหรือขอเครดิต เพ่ือน ามาใช้สอยในครัวเรือน
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น ระบบสินเชื่อส่วนบุคคล การกู้ยืมเงิน หรือการซื้อ
ขายสินค้าและบริการซึ่งก่อหนี้ขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าการขยายตัวของรายได้ การอุปโภคบริโภค 
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นี้ซึ่งต่อมาสังคมในปัจจุบันเกิดปัญหาภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้
ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน จนท าให้เกิดปัญหาการผิดนัดช าระหนี้ส าหรับการกู้ยืมเงิน เกิด
ปัญหาหนี้สินของครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้น และเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งปัญหา ใน
การติดตามทวงถามหนี้โดยใช้วิธีการที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้ เช่น การใช้วิธีการ
ที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การใช้ความรุนแรง ท าร้ายร่างกาย ท าให้เสียชื่อเสียงและทรัพย์สิน ข่มขู่ 
หลอกลวงจะด าเนินคดี เพ่ือเป็นมาตรการกดดัน บีบบังคับให้ลูกหนี้จ่ายหนี้คืน ส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

 ปัญหาหนี้สินของประชาชนมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆจากปัญหาระดับครัวเรือนกลายเป็นปัญหา
ระดับชาติ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หากประชาชนมีหนี้สินมากขึ้น
ท าให้ความสามารถในการใช้จ่ายเงินเพ่ือการบริโภคของประชาชนลดลง เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง 
และมีผลกระทบต่อเนื่อง เช่น ความเครียด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น และเมื่อมีหนี้สินเพ่ิมมากขึ้น 
ความสามารถในการช าระคืนลดลง ลูกหนี้จ านวนมากไม่สามารถช าระคืนได้ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้
ในสัญญา เจ้าหนี้เกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ได้รับช าระหนี้ การติดตามทวงถามหนี้ด้วยตนเองหรือ
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ตัวแทน ท าให้เจ้าหนี้หรือตัวแทนใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือที่จะท าให้ลูกหนี้ช าระหนี้คืน โดยไม่ค านึงถึง
ความถูกต้อง และละเมิดสิทธิต่างๆ ของลูกหนี้ เช่น การติดต่อลูกหนี้ โดยไม่ค านึงว่าเป็นเวลาที่
เหมาะสมหรือไม่ การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม การทวงหนี้โดยใช้โทรศัพท์ซ้ าๆต่อเนื่อง อันก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร าคาญและเป็นการคุกคามลูกหนี้ หรือใช้อ านาจอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อลูกหนี้ ซึ่ง
อาจถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้ 

 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการคุ้มครองลูกหนี้มิให้ถูกติดตามทวงถามให้ช าระหนี้ โดยวิธีการที่ถือได้ว่าที่
เป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของลูกหนี้ ในการที่จะด ารงชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุข ซึ่งได้รับความ
คุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีการตราพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ .ศ. 
2558 ออกมาใช้บังคับ ซึ่งสามารถคุ้มครองลูกหนี้ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ก็ยังมีปัญหาทางกฎหมายบางประเด็น  

 

ผลของการศึกษา  

 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการรับบริการสาธารณสุขที่มีอยู่
ในปัจจุบันยังคงไม่เพียงพอกับปัญหาที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐได้ออกมาตรการ หรือการตรา
กฎหมายออกมาเพ่ือคุ้มครอง เยียวยา กับผู้ได้รับผลกระทบจากการรับบริการสาธารณสุข แต่ก็ยังคงมี
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ซึ่งประเด็นปัญหาที่ได้ท าการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

 จากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ท าให้ประชาชนแบกรับภาระค่าครองชีพสูงขึ้น เช่น ท าให้ลูกหนี้
มีต้นทุนหมุนเวียนไม่ทันและไม่สามารถช าระหนี้ได้ แบบการติดตามทวงถามหนี้อย่างไม่เหมาะสมจึง
เกิดขั้นและท าให้ เกิดปัญหาระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้รุนแรงขึ้น ปัญหาเกิดจากด้านภาครัฐ 
ผู้ประกอบการสินเชื่อ และด้านลูกหนี้, สถาบันการเงินใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้บริการที่สะดวก 
รวดเร็วขึ้น และรัฐผ่อนปรนให้เกิดการให้สินเชื่อได้ง่ายขึ้น รวมถึงประชาชนขาดวินัยในการใช้เงินเกิน
ตัว ส่งผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศ  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิและเสรีภาพ ได้บัญญัติไว้ เช่น ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
ตามมาตรา 32 ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และ
ครอบครัว การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิ หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น
เพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามมาตรา 33 ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับเสรีภาพใน
เคหสถานการเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครองจะกระท ามิได้ และ



 
 

มาตรา 36 ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใดๆ การตรวจ 
การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน รวมถึงการกระท าด้วยประการใดๆ เพ่ือให้ล่วงรู้
หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระท ามิได้ เป็นต้น 

 การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว ( Right of privacy) สิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในความ
เป็นส่วนตัว หมายถึง สิทธิที่ท าให้บุคคลนั้นๆมีสถานะรอดพ้นจากการถูกติดตามหรือการรบกวน โดย
มีอีสระในการด ารงชีวิต ซึ่งจะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย โดยขอบเขตของสิทธินี้ขึ้นกับสภาพสังคม 
วัฒนธรรมและความต้องการส่วนตัว ของบุคคลนั้นๆ  

 กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีแนวคิดมาจาก Common law คือ สังคมเป็นผู้ก าหนด
มาตรฐานทางศีลธรรม โดยรัฐเป็นผู้บัญญัติกฎหมายอาญาขึ้นเพ่ือความสงบสุขของสังคม จึงเป็นการ
ลงโทษบุคคลที่กระท าความผิดที่เป็นอันตรายต่อสังคม หรือเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อบุคคลอ่ืน
ลักษณะเป็นความผิดได้ด้วยตัวของมันเองอย่างเห็นได้ชัด (Mala in Se) ปัจจุบันใช้หลักการกระท าที่มี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และรัฐเป็นผู้บัญญัติความผิด (Mala 
prohibita)3 

 โทษทางอาญา หมายถึง การที่ผู้มีอ านาจในการลงโทษตามกฎหมาย ก าหนดลงโทษผู้กระท า
ผิด ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันกระท าผิดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือความสงบสุข
และชอบธรรมแก่สังคม 

 โทษจึงต้องสร้างความเกรงกลัวต่อบุคคลผู้กระท าผิด เช่นมาตรา 2 ก าหนดว่า บุคคลใด
จะต้องรับโทษในทางอาญา ต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะนั้นกระท านั้นบัญญัติเป็น
ความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดนั้น ต้องเป็นโทษตามกฎหมาย
บัญญัติไว้ เพ่ือป้องกันและคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของสังคม 

 ซึ่งทฤษฎีการลงโทษ (Punishment Theory) เป็นมาตรการการลงโทษเพ่ือคุ้มครองสังคม 
โดยให้บุคคลปฏิบัติตามกฎหมายที่รัฐเป็นผู้ใช้อ านาจต่อผู้กระท าละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย เพ่ือยับยั้ง
ควบคุมอาชญากรรม ตามทฤษฎีการลงโทษ 2 ทฤษฎี ดังนี้ 
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  1. ทฤษฎีทดแทน (Retribution Theory) คือ การลงโทษเป็นสิ่งที่คู่สัญญากระท า
ความผิด หรือผู้จงใจกระท าให้ได้รับโทษทางอาญาให้เหมาะสมตามสภาพความหนักเบาของการ
กระท าความผิดนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม โดยน าเอาสิ่งอ่ืนๆ ได้นอกจากความผิด
ของการกระท าเข้ามาพิจารณาก าหนดโทษด้วย ตามทฤษฎีทดแทนมีเงื่อนไข (1)เพ่ือทดแทนความรู้สึก
ของผู้เสียหายซึ่งสูญเสียไปจากการกระท าความผิด (Vindication) (2)  เ พ่ือให้ เกิดความเป็นธรรม 
(Fairness) (3) เพ่ือลงโทษตามสัดส่วนของความร้ายแรงของความผิด (Protioniality of 
Punishment) 

   ทฤษฎีทดแทนดังกล่าวจึงเป็นแนวคิดเรื่องความยุติธรรม เพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติตาม
กฎหมาย ตามหลักที่ว่าความรุนแรงหรือปริมาณของโทษของผู้กระท าความผิดควรได้รับความ
เหมาะสมตามสัดส่วนความเสียหายที่ได้กระท าลงไป โดยโทษที่ผู้กระท าได้รับต้องได้สัดส่วนพอดีกับ
สภาพและความหนักเบาของความผิดนั้น4 

  2. ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utilitarian Theory) เป็นทฤษฎีที่ป้องกันมิให้มีการกระท า
ความผิดขึ้นอีกในภายภาคหน้า โดยมองลักษณะทางสังคม เช่น มนุษย์พยายามหาความพอใจโดยการ
หลีกเลี่ยง และสังคมต้องด าเนินการตามกฎหมาย เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น (1) การข่มขู่หรื อยับยั้ ง 
(Deterrence) (2)การตัดโอกาสการกระท าผิดอีก (Incapa Citation)  (3)การแก้ไขหรือฟ้ืนฟูจิตใจ
ผู้กระท าผิด (Reformation and Rehabilitaion) 

   จากทฤษฎีอรรถประโยชน์ดังกล่าว เป็นการลงโทษเพ่ือลดจ านวนผู้กระท าความผิด 
โดยเป็นวิธีการไม่ให้ผู้กระท าผิดกลับมากระท าผิดนั้นซ้ าอีก เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยไม่ให้เกิด
อันตรายต่อสังคม 

 จากผลของการศึกษาข้างต้น สามารถที่จะสรุปประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ที่ได้
ท าการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1) ปัญหาเกี่ยวกับข้อก าหนดเรื่องระยะเวลาและจ านวนครั้งในการทวงถามหนี้ 

  ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการเป็นส่วนตัวของลูกหนี้ในเรื่องของเวลาและจ านวน
ครั้งในการทวงถามหนี้นั้น เห็นได้ว่าลูกหนี้ถูกละเมิดสิทธิการเป็นส่วนตัวอยู่บ้าง เช่น เรื่องการ
ก าหนดเวลาในการติดตามทวงถามหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ที่ได้บัญญัติให้
เจ้าหนี้หรือผู้ทวงถามหนี้ ทวงถามหนี้โดยการติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อ

                                                           
4อุททิศ แสนโกศิก, กฎหมายอาญาภาค 1, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, 2525), หน้า 20-
21. 



 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนๆ ได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา ไปจนถึงเวลา 
20.00 นาฬิกา และในวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา ไปจนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา หากไม่
สามารถติดต่อตามเวลาดังกล่าวได้ หรือช่วงเวลาดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือจ านวนครั้งที่ติดต่อไม่
เหมาะสม ให้ติดต่อได้ตามจ านวนครั้งที่เหมาะสม แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวลูกหนี้อาจใช้เวลากับ
ครอบครัว หรือท าธุระส่วนตัว เช่น ดูแลบิดามารดา ทานข้าวกับครอบครัว รับส่งบุตรไปโรงเรียน หรือ
ไปท างาน เป็นต้น ซึ่งเวลาดังกล่าวในช่วงเช้าก็เป็นเวลาที่รีบเร่งส าหรับการเดินทาง ไม่ว่าจะต้องบุตร
หรือไปท างาน และในเวลาช่วงเย็นที่เลิกงานของลูกหนี้ ลูกหนี้อาจจะต้องรีบเร่งในการเดินทางกลับ 
หรือท าธุระส่วนตัว หรือท าธุระอ่ืนๆ หลังจากที่กลับมาถึงบ้าน โดยในเวลาช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 8.00 
นาฬิกา จนถึงเวลา 9.00 นาฬิกา และในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ควรจะเป็นเวลา
ส่วนตัวของลูกหนี้ การด าเนินการติดตามทวงถามช่วงเวลาดังกล่าวอาจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัว
ของลูกหนี้ และการติดตามทวงถามด้วยจ านวนครั้งที่ไม่เหมาะสม อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัว
ของลูกหนี้ได้ เนื่องจากความเหมาะสมของเจ้าหนี้กับลูกหนี้ไม่เหมือนกัน ความเหมาะสมของเจ้าหนี้
หรือผู้ติดตามทวงถามหนี้อาจะไม่เหมาะสมหรือละเมิดสิทธิส่วนตัวของลูกหนี้ได้ เพราะเจ้าหนี้ก็มี
ความประสงค์ที่จะติดตามทวงถามหนี้ให้ส าเร็จ โดยบางครั้งอาจไม่ได้ค านึงถึงความเป็นส่วนตัวหรือ
ความเหมาะสมของลูกหนี้ ดังนั้น เวลาตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 9 จึงอาจเป็นเวลาที่รบกวนสิทธิส่วน
บุคคลที่ลูกหนี้ควรได้ใช้เวลาดังกล่าวตามปกติสุขของลูกหนี้  เนื่องจากในช่วงเวลา 18.00 ถึง 20.00 
เป็นช่วงเวลาที่ลูกหนี้ต้องเดินทางกลับบ้าน และใช้เวลาในการด าเนินการส่วนตัว หรือท ากิจธุระอ่ืนๆ 
กับครอบครัว รวมถึงช่วงเวลา 16.00 ถึง 18.00 นาฬิกา ในวันหยุดราชการด้วย ซึ่งแท้จริงแล้ววันหยุด
ของลูกหนี้ควรได้ธุระส่วนตัว หรือได้มีเวลาพักผ่อนกับครอบครัว การติดตามทวงถามหนี้ในช่วงเวลา
ดังกล่าว จึงอาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้ ยังเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้ 
และการก าหนดให้สามารถติดตามหนี้ได้ตามจ านวนครั้งที่เหมาะสม เนื่องจากความเหมาะสมของ
ลูกหนี้กับผู้ประกอบการทวงถามหนี้ไม่เหมือนกัน เช่น การโทรศัพท์เพ่ือทวงถามหนี้จ านวน 3 ครั้งต่อ
วัน เจ้าหนี้หรือผู้รับจ้างทวงถามหนี้เห็นว่าเป็นจ านวนครั้งที่เหมาะสม แต่ลูกหนี้เห็นว่าจ านวนครั้งที่
โทรทวงถามนั้นเป็นจ านวนที่มากและรบกวนสิทธิของลูกหนี้ เป็นต้น 

2) ปัญหาในกรณีผู้กระท าความอาญาเป็นนิติบุคคล 

  พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558  ได้ก าหนดอัตราโทษอาญาของผู้กระท าความผิด
ทั้งท่ีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลธรรมดาและผู้กระท าความผิดที่เป็นนิติบุคคล ทั้งนี้นิติบุคคลผู้ซึ่งเป็น
บุคคลตามกฎหมายตั้งขึ้น ไม่มีตัวตน หรือไม่เป็นสิ่งมีชีวิต แต่แสดงออกโดยคณะบุคคลที่เป็นบุคคล
ธรรมดาเช่น กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้บริหาร เป็นต้น ดังนั้น หากบุคคลธรรมดาดังกล่าวได้
กระท าการอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาดังกล่าวได้กระท าการนอกขอบ
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล  ผลการกระท าผิดและความรับผิดของนิติบุคคลก็จะแตกต่างกันไป ดังนี้ 



 
 

  2.1 บุคคลธรรมดาดังกล่าวได้กระท าการอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลการกระท า
ของบุคคลธรรมดาดังกล่าวจึงเป็นการกระท าของนิติบุคคลที่เป็นตัวการ โดยหากบุคคลธรรมดา
ดังกล่าวกระท าตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นๆหรือเป็นตัวแทนกระท าการแทนตัวการหากเกิด
กรณีมีความผิดขึ้น ก็ถือได้ว่านิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระท าความผิด ตามมาตรา 820 ที่บัญญัติไว้ว่า 
ตัวการย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลายอันตัวแทนหรือตัวแทนช่วงได้ท าไป
ภายในขอบอ านาจแห่งฐานตัวแทนหรือกรณีเป็นตัวแทนเชิดด าเนินการ ตามมาตรา 821ที่บัญญัติไว้ว่า 
บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทน ของตนก็ดี รู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเชิดตัว
เขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก ผู้สุจริต
เสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน นิติบุคคลที่เป็นตัวการต้องรับผิดเช่นกันกับคณะ
บุคคล ซึ่งเป็นตัวแทน ที่กระท าการภายในขอบเขตอ านาจที่ได้รับมอบหมาย 

  2.2 บุคคลธรรมดาดังกล่าวได้กระท าการนอกขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล  โดยหาก
บุคคลธรรมดาด าเนินการนอกขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล บุคคลธรรมดาดังกล่าวต้องรับผิดเต็ม
จ านวนต่อบุคคลภายนอก และนิติบุคคลด้วย ตามมาตรา 823บัญญัติไว้ว่า ถ้าตัวแทนกระท าการอัน
ใดอันหนึ่งโดยปราศจากอ านาจก็ดีหรือท านองท าเหนือขอบอ านาจก็ดี ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันตัวการ 
เว้นแต่ตัวการจะให้สัตยาบันแก่การนั้น ถ้าตัวการไม่ให้สัตยาบัน ท่านว่าตัวแทนย่อมต้องรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกโดยล าพังตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลภายนอกนั้น ได้รู้อยู่ว่าตนท าการโดย
ปราศจากอ านาจหรือท านอกเหนือขอบอ านาจ 

  ดังนั้น นิติบุคคลนั้นควรต้องรับผิดแยกต่างหากจากคณะบุคคล ซึ่งกฎหมายก าหนดว่า 
การกระท าใดๆก่อให้เกิดผลผูกพันนิติบุคคลต้องกระท าโดยผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้กระท า
การแทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันแทนนิติบุคคล ตามบทบัญญัติ
ประมวลแพ่งและพาณิชย์ ตามบทบัญญัติดังต่อไปนี้ 

  มาตรา 797 ที่บัญญัติไว้ว่า อันว่าสัญญาตัวแทนนั้น คือ สัญญาซึ่งให้บุคคลคนหนึ่ง
เรียกว่า ตัวแทน มีอ านาจท าการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าตัวการ และตกลงจะท าการดั่งนั้น อัน
ความเป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยตั้งแต่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมได้  

  มาตรา 798 ที่บัญญัติไว้ว่า กิจการอันใดท่านบังคับไว้โดยกฎหมายว่าต้องท าเป็นหนังสือ 
การตั้งตัวแทนเพ่ือกิจการอันนั้นก็ต้องท าเป็นหนังสือด้วย  

  กิจการอันใดท่านบังคับไว้ว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพ่ือกิจการอันนั้น
ก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย  



 
 

  มาตรา 807 ตัวแทนต้องท าการตามค าสั่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายของตัวการ เมื่อไม่
มีค าสั่งเช่นนั้น ก็ต้องด าเนินตามทางที่เคยท ากันมาตามกิจการค้าขายอันเขาให้ตนท าอยู่นั้น 

  ดังนั้น นิติบุคคลกระท าความผิดหรือบุคคลธรรมดาที่ด าเนินการแทนนิติบุคคลต้องควร
รับผิดชอบร่วมกันด้วย โดยการกระท าเยี่ยงตัวการตัวแทน ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ระหว่างคณะบุคคล กับนิติ
บุคคลดังกล่าวตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เช่น ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 
63 ที่ก าหนดให้ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอ่ืนกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการกระท าอันเป็นความผิดนั้น ต้องระวางโทษตามที่
บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท านั้นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็น
หรือยินยอมด้วย จึงเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้คณะบุคคล ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้อง
รับผิดชอบในการกระท าความผิดนั้น ต้องร่วมกันรับผิดกับนิติบุคคล ในกรณีที่นิติบุคคลกระท าผิด
อาญา ทั้งในกรณีที่นิติบุคคลกระท าผิดตามกฎหมายนั้นๆ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ร่วมกระท าผิด ซึ่ง
เป็นการผลักภาระการพิสูจน์ 

3) ปัญหาเกี่ยวกับบทก าหนดโทษอาญา ในกรณีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลธรรมดา 

  โทษอาญาที่กฎหมายในพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 นี้ รัฐได้ก าหนด
บทบัญญัติความผิดและโทษทางอาญา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบแทนผู้กระท าความผิดอย่างสาสม
กับความผิดที่เขากระท าลง (Retribution) เพ่ือข่มขู่ไม่ให้มีการกระท าความผิดเป็นหารป้องกันไม่ให้
กระท าความผิด(Deterrence) เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงให้ผู้กระท าความผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้
ตามปกติ  (Rehabilitation)  และเ พ่ือป้องกันสั งคมให้ปลอดภัยจากกากรกระท าความผิด 
(Community Protection) ทั้งหมดนี้เพ่ือความสงบสุข เรียบร้อยของสังคม โดยกฎหมายอาญา
ก าหนดความผิดและโทษโดยรัฐเป็นผู้บัญญัติ เพื่อใช้ลงโทษผู้กระท าความผิดที่กระท าอันตรายต่อชีวิต 
ร่างกาย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนในประเทศ 

  โทษอาญาที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 นั้น 
เห็นได้ว่าความเหมาะสมตามความหนักเบากับความร้ายแรงของความผิด โดยการกระท าความผิดบาง
กรณีลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน และในบางกรณีลงโทษจ าคุกสูงสุดไม่เกิน 5 ปี บางกรณีทั้งจ าทั้ง
ปรับ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท จ าต้องพิจารณาว่าโทษดังกล่าวทดแทนความรู้สึกของผู้เสียหายผู้ได้รับ
ผลร้ายจากการกระท าความผิดและเป็นธรรมหรือไม่ซึ่งตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ ก าหนดอัตรา
โทษ กล่าวคือ ผู้รับจ้างทวงถามหนี้เป็นปกติธุระต้องไปจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต่อ
นายทะเบียนด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
รวมทั้งห้ามติดตามทวงถามหนี้กับบุคคลอื่นโดยแจ้งให้บุคคลอ่ืนทราบถึงความเป็นหนี้ ห้ามใช้ข้อความ



 
 

หรือเครื่องหมายหรือสื่ออ่ืนใดที่สื่อให้เข้าใจว่าเป็นการติดต่อทวงหนี้ ห้ามทวงถามหนี้โดยพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม เช่น การใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้ให้ผู้อ่ืน หรือเปิดเผยความเป็นหนี้ของ
ลูกหนี้ให้ผู้อ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องทราบ เป็นต้น  

  ในกรณีเจ้าหนี้ทวงถามหนี้โดยฝ่าฝืนข้อก าหนดในการทวงถามหนี้ โดยการน าวิธีการเพ่ือ
ความปลอดภัยมาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งกระท าการทวงถามหนี้ โดยวิธีการที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการ
ทวงถามหนี้  

  วิธีการเพ่ือความปลอดภัย หมายความถึง วิธีการต่างๆที่บุคคล สถาบันต่างๆ หรือรัฐ 
น ามาใช้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของเอกชน สถาบัน ทรัพย์สิน สังคม เป็นต้น การลงโทษทางอาญา
อาจน ามาตรการ (Measures of Safety) เพ่ือความปลอดภัยมาใช้เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ป้องกันไม่ให้มีการกระท าผิดอีกในอนาคต ถึงแม้ว่าการใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัย จะไม่ใช่โทษทาง
อาญา แต่เป็นมาตรการบังคับ (Sanction) ทางอาญาที่มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีป้องกันสังคม 
(Social Defense Theory) ซึ่งทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาก าหนดขึ้นเพ่ือความปลอดภัย
ของสังคม วิธีการเพ่ือความปลอดภัยสามารถแบ่งประเภทได้ 5 ประเภท ตามมาตรา 39 ถึง มาตรา 
50 ของประมวลกฎหมายอาญา  คือ (1) เป็นมาตรการเพ่ือเป็นการคุ้มครอง , (2) การห้ามเข้าเขต
ก าหนดหรือห้ามเข้าพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง , (3) การเรียกประกันทัณฑ์บน , (4) การห้ามประกอบอาชีพ
บางอย่าง , (5) มาตรการที่เป็นการบ าบัดแก้ไข 

  จึงเห็นได้ว่า วิธีการเพ่ือความปลอดภัยดังกล่าว สามารถน ามาใช้บังคับบุคคลที่ฝ่าฝืน
กฎหมายว่าด้วยการติดตามทวงถามหนี้ได้ โดยน าวิธีการเพ่ือความปลอดภัย เรื่องการห้ามการ
ประกอบอาชีพบางอย่าง หรือเรื่องการเรียกประกันทัณฑ์บน มาใช้กับนิติบุคคลผู้กระท าความผิดได้
โดยอาจยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการทั้งหมดหรือการยกเลิกชั่วคราวตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
มาเป็นบทบัญญัติเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ได้ เพ่ือป้องกันการกระท าความผิดมิให้เจ้าหนี้
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ติดตามทวงถามหนี้แทน หรือผู้รับมอบอ านาจด าเนินการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เพ่ือไม่ให้มีการกระท าผิดขึ้นอีกในภายภาคหน้า วิธีการ
เพ่ือความปลอดภัยจึงเป็นแนวทางการป้องกันกระท าผิด และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจ าคุก จึงเป็น
มาตรการเยี่ยวยาและป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากการกระท าผิดในอนาคต หรือเพ่ือความปลอดภัย
จากกการกระท าผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตของผู้กระท าผิดในด้านอาญา  

 

สรุป 



 
 

 จากสภาพปัญหาของการศึกษาครั้งนี้จึงเห็นได้ว่า การติดตามทวงถามหนี้ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติทวงถามหนี้พ.ศ. 2558 ในข้อก าหนดเรื่องเวลาติดตามทวงถามหนี้และจ านวนครั้งที่
ติดต่อทวงถามยังไม่เหมาะสมให้ตรงหลักสิทธิส่วนบุคคล เนื่องจากการติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน ให้ติดต่อในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8:00 
นาฬิกาถึง 20:00 นาฬิกา และติดต่อในวันหยุดราชการ เวลา 8:00 นาฬิกาถึง 18:00 นาฬิกา เป็น
ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม และเป็นการรบกวนสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ลูกหนี้ท ากิจ
ธุระ เพ่ือคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมส าหรับการติดตามทวงถาม
ลูกหนี้ และในเรื่องของจ านวนครั้งที่ติดต่อให้ติดต่อตามความเหมาะสม ก็ควรก าหนดจ านวนครั้ง
ส าหรับติดต่อที่ชัดเจนเพ่ือให้ลูกหนี้รับทราบและเจ้าหนี้ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน ร าคาญใจ หรือเกิดความเสียหาย  

 ส าหรับอัตราโทษที่ก าหนดไว้ในความผิดฐานต่างๆ ตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 
2558 มีโทษทางอาญาตามความหนักเบาที่แตกต่างกันตามความร้ายแรงของการกระท าความผิด แต่
ยังมีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัวต่อบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 นี้ที่ก าหนดให้ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของความผิดที่ได้
กระท าขึ้น (Proportionality of punishment) ตามทฤษฏีทดแทน(Retribution Theory) เพ่ือ
ป้องกันการกระท าความผิด และเพ่ือความปลอดภัยจากการกระท าความผิดของสังคมแต่ไม่ได้มีการ
แบ่งแยกอัตราโทษความผิดของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน 

 การใช้มาตรการอ่ืนเสริมหรือแทนการลงโทษอาญา โดยน าวิธีการเพ่ือความปลอดภัยตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาใช้แก่บุคคลธรรมดาได้มีเพียงแต่การห้ามเข้าไปในท้องที่หรือสถานที่ที่
ก าหนดไว้การเรียกประกันทัณฑ์บน และการห้ามประกอบอาชีพบางอย่างเท่านั้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เห็นว่าควรเพ่ิมเติม แก้ไข มาตรา 9 เรื่องเวลาในการติดต่อ โดยบุคคล โทรศัพท์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนๆ โดยก าหนดให้ติดต่อในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 
เวลา 9:00 นาฬิกาถึง 18:00 นาฬิกา และติดต่อในวันหยุดราชการ เวลา 9:00 นาฬิกาถึง 12:00 
นาฬิกาและก าหนดจ านวน3ครั้งต่อวัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจน แน่นอน เป็นมาตรการให้เจ้าหนี้หรือ
ผู้ติดตามทวงถามหนี้ให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง และไม่เป็นการรบกวนสิทธิส่วนตัวของลูกหนี้ ป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้ผลบังคับ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังคับใช้ได้จริง ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ



 
 

ลูกหนี้ และให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้ และมีมาตรการแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหนี้ ให้ปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้การติดตามทวงถามหนี้เหมาะสมต่อไป 

 ควรเพ่ิมเติมอัตราโทษปรับที่ก าหนดไว้ในมาตรา36 มาตรา 37 และมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 โดยในกรณีความผิดที่เกิดจากผู้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เป็นบุคคลธรรมดาควรเพ่ิมเติมโทษปรับเป็นสี่ เท่าของอัตราโทษปรับตาม
พระราชบัญญัตินี้ และในกรณีความผิดที่เกิดจากผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล
ให้เพ่ิมโทษปรับเป็นสองเท่าของอัตราโทษปรับส าหรับผู้กระท าความผิดที่เกิดจากบุคคลที่มีอ านาจ
กระท าการนั้น เพื่อให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ด าเนินการแทนนิติบุคคลกระท าการให้ถูกต้อง และให้เกิด
ความกลัวเกรงไม่กระท าความผิดดังกล่าว  

 ควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติในเรื่องของการก าหนดโทษของพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 
2558 ในเรื่องการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 นี้ ให้พนักงานอัยการ
เห็นสมควรหรือผู้เสียหายร้องขอขอให้ศาลพิพากษาหรือสั่งให้ใช้บังคับวิธีการเพ่ือความปลอดภัยอย่าง
ใดแก่ผู้กระท าความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดาโดยให้พนักงานอัยการหรือทนายความของผู้เสียหาย
บรรยายข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุสมควรที่ศาลควรจะพิจารณาพิพากษาหรือสั่งให้ใช้วิธีการเพ่ือความ
ปลอดภัยบังคับแก่ผู้กระท าความผิดโดยบรรยายค าฟ้องและค าขอท้ายฟ้องอย่างชัดเจน 

 การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นนี้ 
จะส่งผลให้ลูกหนี้ได้รับสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลไม่มีบุคคลใดรบกวนสิทธิส่วนบุคคลดังกล่าวอันเป็น
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอีก และนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้รับจ้างทวงถามหนี้ รวมถึง
กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้กระท าการแทนของนิติบุคคล ที่เป็นบุคคลธรรมดาความเกรงกลัวต่อ
กฎหมาย ไม่กล้ากระท าความผิดหรือควบคุมดูแลการกระท าที่อยู่ภายการการดูแลของตนไม่ให้เกิด
การกระท าความผิดขึ้น อีกทั้งบุคคลใดกระท าความผิดไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ดี หรือบุคคลธรรมดาก็ดี
กระท าความผิดต่อกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ บุคคลนั้นๆควรได้รับการลงโทษปรับอย่าง
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล และศาลอาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือสั่งให้อยู่ภายใต้
บังคับของวิธีการเพ่ือความปลอดภัยโดยห้ามประกอบการชั่วคราวหรือตลอดหรือประกันทัณฑ์บน
ตามที่ศาลเห็นสมควรได้ การเพ่ิมเติมมาตรการต่างๆที่ได้กล่าวมานี้ ส่งผลให้มาตรการทางกฎหมาย
ติดตามทวงถามหนี้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป 
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