มูลนิธิ7่อผู้บริโภค :: ไม่ต้องกลัวพวกทวงหนี้โหด

การตามทวงหนี้โหด
- ทวงแบบไม่สุภาพ พูดaือนคุณ นขี้ข้าคนทวงหนี้
- ทวงไปถึงคนที่มีชื่ออ้างอิงในตอนสมัคร หรือตอนทำสัญญาปรับปรุงหนี้
- ทวงไปถึงพ่อแม่ ญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัด
- ทวงโดยฝากคำพูดกับผู้รับโทรศัพท์eาrไม่อยู่ที่ทำงาน
- ส่งแฟกซ์Iาที่ทำงานประจานให้คนรับแฟกซ์ น และส่งวันหนึ่งหลาย ๆ ครั้ง จนคุณถูกษานายuยกไปตัก๗อน
-

ส่งไปรษณียบัตรไปที่บ้าน

- ส่งจดหมายขู่สารพัดจากบริษัททนายตัวแทนสถาบันการtนต่าง ๆ ล่าสุดมีการทำจดหมาย๕ยนแบบทำให้ลูกหนี้Iาใจว่า นคำสั่งศาล
และขู่ว่าคุณจะโดนอายัดtนทอน ขู่ว่าจะฟ้องษานาย ขู่ว่าคุณจะถูกดำ๔นคดีอย่างร้ายแรงภายใน 3 วัน 7 วัน
-

ฯลฯ

สิ่งควรรู้๕่ยวกับการทวงหนี้
- ในทางกฎหมายแล้ว๗่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ษาหนี้ฟ้องuยกชำระหนี้พร้อมดอก5้ยทางศาลได้
๗่อมีคำพิพากษาแล้วจักบังคับใช้หนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้
- ผู้ถูกทวงหนี้จะต้องมีความ๕่ยวข้องโดยตรงกับการกู้ยืมtน านั้น Hน ลูกหนี้ ลูกหนี้ร่วม หรือผู้ค้ำประกัน นต้น การไปข่มขู่ คุกคาม ญาติพี่น้อง 7่อนฝูง
หรือผู้๕่ยวข้องกับลูกหนี้ ล้วน นความผิดอาญาฐานกรรโชกทรัพย์ได้
- การทวงหนี้ที่ใช้พฤติกรรมตัวอย่างHน 5ยนจดหมายข่มขู่ด้วยวาจาหยาบคายหรือ น จ ทำร้ายร่างกาย ด่าทอ กักขัง ทำการรบกวนชีวิตประจำวัน นต้น
หากกระทำต่อลูกหนี้หรือสมาชิกในครอบครัว 7่อน บรรดาผู้ถูกทวงหนี้มีอำนาจแจ้งความดำ๔นคดีกับกลุ่มคนe่านั้นได้ทันที ถ้ามีการทำร้ายบาดวบหรือกักขังหน่วง ี่ยว
พวก2ต้องรับโทษอาญาฐานทำร้ายร่างกายหรือทำให้7่อม5ย#ีภาพอีกคดีหนึ่งด้วย
- ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 บัญญัติว่า ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ ยอมให้ หรือ ยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่ นทรัพย์สิน
โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่Gญว่า จะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย #ีภาพ ชื่อ5ยงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่Gญ หรือ ของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมHนว่านั้น
ผู้นั้นกระทำผิดฐานกรรโชก มีโทษจำคุกไม่๔นห้าปี และปรับไม่๔นหนึ่งหมื่นบาท
- การส่งคำ๗อนw่องหนี้ด้วยวิธีก้าวร้าวหรือจงใจประจานทำให้7่อม5ยชื่อ5ยงด้วยวิธีใดๆ อาจ นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ และในประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 323 ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่น แล้วtดขความลับนั้น ในประการที่น่าจะ๔ดความ5ยหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่๔นหกทอน
หรือปรับไม่๔นหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- การกู้tน นw่องส่วนตัว การข่มขู่หรือการนำความลับของลูกหนี้ไปtดขแก่บุคคลอื่นจึง นความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
ลูกหนี้ที่ญกับการทวงหนี้ลักษณะHนนี้ให้สอบถามรายละ๕ยดว่าษาหน้าที่คนนั้นชื่ออะไร ทำงานอยู่ที่บริษัทไหน ขอ-ร์โทรกลับ
และแจ้งถึงความผิดที่2ได้กระทำอยู่และสิทธิของคุณที่จะดำ๔นการตามกฎหมาย
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วิธีรับมือ๗่อถูกทวงหนี้แบบถ่อย ๆ
e - bad : สวัสดีครับขอสายคุณ A (5ยงยัง#าะอยู่)
คุณ A : ค่ะกำลังพูด จากไหนคะ
e - bad : จาก e - bad ครับ( ไม่ยอมบอกชื่อ) ไม่ทราบว่าค่างวดทอนที่แล้วยังไม่ได้ชำระใช่ไหม
พรุ่งนี้ชำระให้ด้วยนะครับ
คุณ A : ยังชำระให้ไม่ได้หรอกค่ะ ๒ไว้สิ้นทอนชำระทีตยว 2 งวดโก็แล้วกัน
e - bad : แค่งวดตยวยังไม่มีโแล้วทอนหน้าจะมีcอ (t่ม5ยงแข็ง)
คุณ A : ก็ต๋ยวทอนหน้าพอtนทอนออกจะรีบจ่ายให้ทอนนี้ไม่พอจริง ๆ
e - bad : ก็ไปยืมใครมาก่อนสิ นหนี้ก็ต้องจ่ายจะโกงcอ tนทอนออกวันไหน
คุณ A : (uยบ)
e - bad : คุณ A uยบทำไม นหนี้ ๗่อไหร่จะใช้ &hellip;. วันนี้ถ้าไม่จ่าย ผมจะไปพบษานายที่ทำงานคุณ
คุณ A ทำไมไม่พูด ปากอมอะไรไว้cอ
คุณ A : w่องจดหมาย ทำไมต้องส่งมาที่ทำงานด้วย
e - bad : ทำไมอายหรือ 5ยหน้าใช่ไหม แล้ว นางสุชินกับนายสมบูรณ์ (ชื่อพ่อแม่) ทำมาหากินอะไร
ไม่มีปัญญาช่วยลูกใช้หนี้หรือ "
คุณ A : นี่คุณ๕่ยวอะไรกับพ่อ แม่ฉัน ฉัน นหนี้ก็คุยกับฉันสิ
e - bad : ๒งี้ หน้าตาคงดี ต๋ยวให้7่อนมารับไปกินข้าวแล้วกัน จะได้ มีtนใช้หนี้นะ
คุณ A : ตู๊ด ด&hellip;&hellip;.
ถ้าคุณญ ุการณ์แบบนี้ จะมีวิธีรับมืออย่างไร
-ก่อนอื่น ต้องตั้งสติให้ดี ทำจิตใจให้มั่นคง ว่าคุณ นหนี้จริง แต่2ไม่มีสิทธิมาพูดจาก้าวร้าว หรือข่มขู่ ด้วยวาจาหยาบคาย
-สอบถามชื่อ &ndash; สกุล ของคนที่rคุยด้วย พร้อม-ร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ โดยาะ-ร์ของสำนักงาน 7่อที่จะได้ นหลักฐาน หากมีการพูดจาข่มขู่ หยาบคาย
ถ้า2ไม่แจ้งชื่อ -ร์โทรศัพท์ คุณก็ไม่ควรที่จะคุยกับ2ต่อไป
-หากอ้างว่า นทนายความ สอบถามชื่อ &ndash;สกุล และ หมายใบอนุญาตให้ นทนายความ 7่อร้องuยนสภาทนาย
หากมีการประพฤติผิดมารยาททนายความ
- นสิทธิของคุณที่จะไม่ตอบคำถาม ที่คุณไม่ต้องการตอบ 2ไม่มีสิทธิบังคับให้คุณพูด
-การทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ Hน พ่อแม่ พี่น้อง 7่อนร่วมงาน ไม่ว่าด้วยการส่งสารtดผนึกโทรศัพท์ หรือส่งแฟกซ์มาที่ทำงาน
โทรถือว่า นการประจานลูกหนี้ให้ได้รับความอับอาย Iาข่ายหมิ่นประมาท สามารถแจ้งความดำ๔นคดีได้
-ความผิดอาญาฐานกรรโชกทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 บัญญัติว่า ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ ยอมให้
หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่ นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่Gญว่า จะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย #ีภาพ
ชื่อ5ยงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่Gญ หรือ ของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมHนว่านั้น ผู้นั้นกระทำผิดฐานกรรโชก มีโทษจำคุกไม่๔นห้าปี
และปรับไม่๔นหนึ่งหมื่นบาท คุณสามารถแจ้งความดำ๔นคดีได้โ หากการทวงหนี้มีลักษณะHนว่านี้
-บสารทุกชิ้นที่สำนักงานทวงหนี้ส่งถึงคุณ และหาก นไปได้อัด 5ยงการสนทนา 7่อบไว้ นหลักฐานในการจัดการกับพวกทวงหนี้ที่ละ๔ดสิทธิ
-หากคุณ นหนี้บริษัทสิน7่อที่คิดดอก5้ย๔นอัตราที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 15 ต่อปี อย่ากลัวกับคำขู่ที่ว่าจะฟ้องร้องดำ๔นคดี
#าะหากมีการฟ้องร้องดำ๔นคดีจริง ดอก5้ยสูงถึงร้อยละ 50 &ndash;60 อย่างที่โดนขูดรีดอยู่ ศาลถือว่าผิดกฎหมาย นโมฆะ และ น ุผลว่าทำไม
พวกทวงหนี้นี้ถึง๒แต่ขู่ ไม่ฟ้องศาลดำ๔นคดีตามกฎหมายสักที
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-tดใจพูดความจริงให้คนรอบตัวคุณไม่ว่าจะ น พ่อแม่ พี่น้อง ภรรยา สามี หรือษานาย 7่อนร่วมงานทราบถึงสถานการณ์ปัญหาที่แท้จริง
7่อใียมรับมือกับการทวงหนี้แบบโหด ๆ ที่จะ๔ดขึ้น
-พวกทวงหนี้ ไม่มีสิทธิมาบtนในที่ทำงานคุณ ถ้าคุณไม่อนุญาต และทางที่ดี
คุณควรคุยทำความIาใจกับพนักงานรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานทราบล่วงหน้า ว่าหากพวกทวงหนี้บุกมาบtนถึงที่ทำงาน Iาข่ายความผิดฐานบุกรุก
-หากมีโทรศัพท์ทวงหนี้มาที่ทำงาน ให้คุยสั้น ๆ กระชับ โดยย้ำว่าหากไม่หยุดโทรมารบกวนeาทำงาน ก็จะไม่ชำระหนี้รายนี้
-หากมีการฃจาตกลงประนอมหนี้ อย่า4่งจ่ายtน จนกว่าจะได้รับสารยืนยันข้อตกลงจากษาหนี้ #าะบางครั้งจ่ายtนไปแล้ว
ษาหนี้อ้างว่าไม่รู้w่องการประนอมหนี้ดังกล่าว และที่สำคัญควรชำระหนี้โดยโอนtนIาบัญชีของษาหนี้ านั้น ไม่ควรชำระ นtนสดให้กับพวกทวงหนี้
-

{moscomment}
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