
 
 
 

20 คําถามยอดฮิต การทวงหน้ี บัตรเครดิต – บัตรเงินผอน 

 

     ในปจจุบันประชาชนสวนใหญของประเทศที่เปนชนช้ันแรงงาน เชน สาวโรงงาน หนุม
โรงงาน ลูกจางบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ขาราชการ ลวนตกเปนทาส หน้ีบัตรเครดิต 
หรือ บัตรเงินผอน กันทั่วหนาและไมมีปญญาท่ีจะหาเงินผอนชําระคางวดตามที่เจาของบัตร
เครดิตหรือบัตรเงินผอน กําหนดใหชําระข้ันต่ํา ในอัตรารอยละ 5 ถึงรอยละ 10 และคิดอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 18 ตอป ไมรวมคาปรับ คาทวงหนี้ คาทนายความ คาฤชาธรรม
เนียม และคาเสียหายอื่นๆ อีกมากมาย สุดแลวแตเจาของบัตรจะขูดรีด ทําใหผูถือบัตรเครดิต
หรือบัตรเงินผอน ตองทนทุกขทรมาน ทั้งกายและใจ ซึ่งผมจะขอนํา 20 คําถามยอดฮิตบัตร
เครดิต ที่สอบถามเขามามากที่สุดดังตอไปนี้ 
 

1. ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ เจาหน้ีมีสิทธิเรียกหรือไม 
 

ธนาคารมีสิทธิคิดดอกเบี้ยเกี่ยวกบัหนี้บัตรเครดิตไดไมเกินรอยละ 18 ตามท่ี 
ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด และมีขาววาจะคิดดอกเบ้ียผิดนัดไดเพิ่มข้ึนอีก 2 % ไดไมเกิน
รอยละ 20 ตอป ซึ่งการคิดดอกเบ้ียดังกลาว รวมเบ้ียปรับและคาใชจายอื่นๆ แลว 
 

2. คาทวงหน้ีมหาโหดเรียกไดหรือไม 
 

คาทวงหน้ีไมมีกฎหมายใดใหเรียกได แตเจาหน้ีสถาบันการเงินและเจาหน้ีบัตร 
เงินผอน มักจะถือโอกาสซ้ําเติมประชาชน ขูดรีดเพิ่มเติมจากลูกหนี้ 
 

3. การขมขูทําไดหรือไม 
 
         การทวงหน้ี หมายถึง การเจรจาประนีประนอมยอมความหรือการเรงรัดหนี้สิน 
เพื่อใหลูกหนี้ชําระหนี้ โดยวิธีที่สุภาพและไมเปนการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น การที่ลูกหนี้ใช
วิธีการขมขู ไมสามารถกระทําไดตามกฎหมาย 
 และการกระทําดงักลาวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 (ความผิดตอ
เสรีภาพ) ซึ่งมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป และ มาตรา 337 จําคุกไมเกิน 5 ป (กรรโชกทรัพย รวมท้ัง
มีความผิดฐานหมิ่นประมาท) ตาม มาตรา 326 จําคุกไมเกิน 1 ป  
 

4. การรังควาญท่ีทํางาน ท่ีบาน บานญาติ ทําไดหรือไม 
 

ไมสามารถทําได เพราะถือเปนการกระทําผิดกฎหมาย ตามประมวลกกหมาย 
อาญาหลายมาตรา ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน เมื่อผูใดถูกเจาหนี้หรือบริษัททวงหนี้กระทํา
ดังกลาว สามารถดําเนินคดีตามกฎหมายไดทั้งทางแพงและทางอาญา 
 

5. การพูดจาเหยียดหยาม หยาบคาย ทําไดหรือไม 
 

ไมสามารถทําได เพราะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นซึ่งหนา มี 
ความผิดทางอาญา 
 

6. วิธีการแกเผ็ดพวกทวงหน้ีถอย 
บันทึกภาพและเสียง พรอมทั้งยั่วยุ ใหนักทวงหน้ีดาหรือประจาน โดยใชถอยคํา 

หยาบคายและผิดกฎหมาย หลังจากนั้นใหนําเทปบันทึกเสียงหรือวีดีโอ ไปแจงความดําเนินคดี
ตอพนักงานสอบสวนและ สคบ. เปนตน 
 



7. ไมมีเงินจาย ไมมีรายได ไมมีทรัพยสิน ควรทําอยางไร 
 

ควรเจรจาและลดยอดหนี้ โดยขอลดท้ังตนเงินและดอกเบ้ียผิดนัดใหเหลือเพียง 
รอยละ 7.5 หรือดอกเบ้ียข้ันต่ํา หรือไมคิดดอกเบ้ียเลย มิฉะนั้นจะถูกยึดทรัพย 
 

8. มีปญญาผอน แตผอนไดนอยกวาท่ีเจาหน้ีกําหนด จะแกไขอยางไร 
 

กอนอื่นตองดูวามีทรัพยสินเงินทอง มีรายไดประจําท่ีอยูในระบบประกันสังคม 
หรือไม ถามีควรเจรจาผอนชําระ ถาผอนชําระไมได รอใหเจาหนี้ฟองและหาทนายความเปน
ตัวแทนเจรจาในช้ันศาล จะไดประโยชนมากกวา แตถาไมมีทรัพยสินเงินทอง รวมท้ังเปนลูกจาง
นอกระบบประกันสังคม แบบน้ีไมตองหวงเพราะเจาหน้ีบังคับอะไรคุณไมไดเลย จะเจรจาหรือไม
ข้ึนอยูกับคุณ 
 

9. คาทวงหน้ี เจาหน้ีคิดเปนรายคร้ังไดหรือไม 
 

ไมได เปนการเอารัดเอาเปรียบผูบริโภคเกินควร เราสามารถโตแยงได 
 

10. หนังสือทวงหน้ีท่ีมีความรุนแรง ผิดกฎหมายหรือไม 
 

ผิดท้ังกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไมสามารถกระทําได 
 

 ขอนําขอความขมขูที่สํานักงานทนายความหรือสํานักงานทวงหนี้ ที่เปนทาสรับใชเจาหน้ี
บัตรเครดิตหรือบัตรเงินผอนนิยมใช ซึ่งขอความขางลางนี้ไมมีผลบังคับตามกฎหมายและถา
ไดรับจดหมายขมขูจากบริษัททวงหนี้ซึ่งมีขอความขางลางนี้ ขอแนะนําใหดําเนินคดีหรือชักดาบ
ไปเลย 
 ขอความที่บริษัททวงหน้ีมหาโหดนิยมใช 

-         สงเขาบัญชีลูกหนี้เสีย ตรวจสอบที่ทํางาน ตรวจสอบภูมิลําเนา 
-         ตรวจสอบภูมิลําเนาเพื่อเตรียมเรื่องดําเนินคดีตามกฎหมาย 
-         อนุมัติดําเนินคดี 2 วันสุดทายกอนดําเนินการ 
-         หมายแจงผิดนัด และเตือนครั้งสุดทาย 
-         เตือนครั้งสุดทายกอนฟองศาล 3 วัน 
-         หากมีการดําเนินคดี สํานักงานสามารถบังคับคดี นําทรัพยสินของทานออกขาย

ทอดตลาดได 
วิธีการใชโทรศัพทโทรมาขมขูจะมีวิธีการดังนี้ 
-         โทรศัพทเขามือถือทุกวัน วันละไมนอยกวา 3 ครั้ง แลวก็พูดวา ตองเอาเงินเขา

วันนี้นะ 
-    แจงวาโดนอายัดเงินเดือน ฟองอายัดเงินเดือน คาใชจายท้ังส้ินคุณตองเปนคนออก 

เชนคาทนายความและอื่นๆ คุณตองเสียเงินเยอะนะ 
-         แจงวาจะมาซื้อทรัพยสินท่ีบาน 
-         แจงวาจะสงจดหมายมาใหหัวหนางาน 
-         โทรมาดาใชคําหยาบคาย เชน อีหนาดาน รูจักใชแลวไมรูจักจาย 
-         แจงวาถาไมมีเงินจาย ก็ใหไปหาเงินกูมาจายสิ 
-         แจงวา บริษัทใหคุณเอาเงินไปได ก็เอาคืนมาได จะทําทุกทางท่ีเอาเงินกลับคืน

มา 
 

11. ถาคนทวงหน้ีเปนทนายความ จะรองเรียนสภาทนายความเพ่ือเอาผิดไดหรือไม 
 

ถาคนทวงหน้ีเปนทนายความ และใชวิธีการขมขูพูดจาหยาบคาย ถือเปนการ 
กระทําท่ีผิดมรรยาททนายความ อาจถูกพักใบอนุญาตได 
 

12. ตํารวจมีสวนชวยลูกหน้ีอยางไร 
 



มีสวนชวยแตสวนใหญมักไมชวย มักจะชวยคนที่มีเงินมากกวา ถาตํารวจจะชวย 
จริงๆ ผมวาชวยไดมาก ยกตัวอยาง เชน มีคนมาทวงหน้ีลูกหนี้ และพูดจาหยาบคาย ดาทอขมขู 
ประจานที่ทํางาน ซึ่งมีความผิดทางอาญาเวลาที่ลูกหนี้ไปแจงความ ตํารวจสามารถโทรคุยกับคน
ทวงหน้ีและหามปรามหรือแจงขอกลาวหา โดยทั่วไปคนทวงหน้ีมักจะกลัวตํารวจ แตตํารวจสวน
ใหญมักไมทํา บอกวาไมใชหนาท่ี 

 
13. สคบ.มีสวนชวยลูกหน้ีอยางไร 
 

มีมากเลย แตมักไมคอยไดเรื่อง ชวยอะไรมากไมได ไมมีมาตรฐานที่ชวยเหลือที่ชัดเจน 
ยกตัวอยางเชน ลูกหนี้บางรายไปรองเรียนวา ถูกรังควาญหรือทวงหนี้ โดยวิธีการขมขู 
บางครั้งก็รับดําเนินการ บางครั้งก็ปฏิเสธไมใหการชวยเหลือ 

 
14.   ธนาคารแหงประเทศไทย ชวยลูกหน้ีไดอยางไร 
 

มีสวนมากที่สุด เน่ืองจากเปนหนวยงานที่ดูแลกํากับสถาบันการเงินโดยตรง แต 
มักไมดําเนินการอะไร ทั้งที่เปนหนาท่ีของตัวเอง ลอยตัวอยูเหนือปญหา อยากใหผูวาธนาคาร
แหงประเทศไทยกระโดดลงมาเพื่อแกปญหาใหกับลุกหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรเงินผอน 
 

15. ศาลจะชวยไกลเกลี่ยอยางไรเม่ือถูกฟอง 
 

ชวยไดมากเลย และทุกวันน้ีศาลตางๆ เชน ศาลแขวงมีสวนชวยในการไกลเกลี่ยคดีบัตร
เครดิตและบัตรเงินผอน โดยลดอัตราดอกเบ้ียจากรอยละ 18,20 เหลือเพียงรอยละ 7.5 
ตอป 

 
16. ถาไปทํายอมความในชั้นศาล จะตองปฎิบัติตามหรือไม ถาไมปฏิบัติตามจะติดคุกหรือไม 

ถาไปทําสัญญายอมความในชั้นศาล โดยหลักกฎหมายตองปฎิบัติตาม ถาไม 
ปฎิบัติตามจะถูกยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือ เงินเดือน ถาลูกหน้ีมีทรัพยสินก็ควรตองกลัว  
 

17. ถาถูกยึดทรัพย อายัดทรัพย อายัดเงินเดือน อายัดบัญชี จากเจาหน้ีจะแกปญหา
อยางไร 

 
 

-    ถาถูกยึดทรัพยหรืออายัดทรัพย ทางแก คือ เจรจากับเจาหน้ี ถาเจรจาไมได เจาหน้ี
จะนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดตามคําส่ังศาล 

-    ถาถูกอายัดเงินเดือน ทางแก คือ หาหลักฐานเก่ียวกับรายจายประจําไปแสดงตอ
ศาลหรือเจาพนักงานบังคับคดี เพื่อใหลดยอดเงินการอายัด จากรอยละ 30 ให
ลดลงมากหรือนอยข้ึนอยูกับหลักฐานท่ีมาแสดงตอศาล เอกสารที่ตองเตรียมในการ
ขอลดยอดเงินการอายัดเงินเดือน คือ สลิปเงินเดือน รายละเอียดคาใชจายตางๆ ใน
กรณีถามีบุตรใหใชใบเกิดบุตรแนบดวย 

 
18. เปนหน้ีบัตรเครดิต จะถูกใหออกจากราชการหรืออกจากงานหรือไม 

การเปนหน้ีเปนเรื่องสวนตัว ไมมีผลตอหนาท่ีการงาน ยกเวนเจาหนี้จะไปสราง 
ความวุนวายในหนวยงานราชการ อาจจะทําใหเจานายไมพอใจ ควรจะไปแจงใหเจานายทราบถึง
ปญหาของตนเองเพื่อหาทางปองกัน มิใหถูกไลออก 
 

19. เปนหน้ีไมใช ตองถูกขึ้นบัญชีดําหรือไม 
 
การเปนหน้ีแลวไมมีปญญาใช ถาตองถูกข้ึนบัญชีดําในฐานะลูกหนี้ชั้นเลวแลว 

 ผมวาลูกหน้ีนาจะยอมรับได อยาใหความสําคัญกับเรื่องนี้ใหมากนัก เพราะวันขางหนาควรจะ
คํานึงถึงเรื่องความอยูรอดมากกวาหนาตาหรือ เครดิต 
 
 



20. มีปญหาบัตรเครดิตตองใชทนายความหรือไม 
 

จะใชทนายความก็ได ถาไมมีปญญาจาง จะไมใชทนายความก็ได แตตองมีความเขาใจ
เกี่ยวกับเรื่องการเจรจาหน้ีในชั้นศาล  
 
--------------------------------------------------------------------------------------  
  
  
ท่ีมา : หนังสือทนายคลายทุกข  

 


