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บทคัดยอ

ในปจจุบันหน้ีนอกระบบถือเปน ปญหาที่สําคัญของประเทศไทย เน่ืองจากประชาชนไทยทั่วไปไมมี

โอกาสเปนหน้ีในระบบเพราะขาดหลักประกัน ทําใหไมสามารถเขาถึงแหลงเงินกูในระบบได สงผล

ใหตองพึงพาหน้ีนอกระบบ อันเปนชองทางใหเจาหน้ีสามารถเอารัดเอาเปรียบลูกหน้ีไดโดยการเรียก

ดอกเบี้ยเกินอัตราหรือการดําเนินการทวงหนี้ที่มิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งการกระทําเหลานี้ไมเปนธรรม

ตอลกูหน้ี ถึงแมวาลกูหน้ีจะสมคัรใจกูเงินนอกระบบอนักอใหเกิดนิตสิมัพนัธตามหลกัสญัญาตองเปนไป

ตามสัญญา บทความนี้มุงศึกษาปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอกระบบในประเทศไทย โดยเฉพาะ

ในกรณีที่เจาหน้ีเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ประกอบกับพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 (กฎหมายเกา) และ

พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 (กฎหมายใหม) รวมถึงการทวงหน้ีของ

เจาหน้ีที่มิชอบดวยกฎหมายตามพระราชบัญญัติการทวงหน้ี พ.ศ. 2558 นอกจากน้ีบทความฉบับน้ี

ยังมุ งเสนอแนวทางการแกไขปญหาหน้ีนอกระบบเพิ่มเติมนอกเหนือจากแนวทางที่รัฐบาลและ

หนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศไทยไดดําเนินการอยูในปจจุบัน

คําสําคัญ: หนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยเกินอัตรา
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Abstract

Today, an informal debt has become a significant problem in Thailand since most of 

Thai people have no guarantee in order to access the formal loans. Then, several of 

these people decide to choose the informal debt to assist their flow of capital.

This chosen choice provides some chances for the creditors to take advantage of

their debtors by asking for excessive interest rate or demanding payment of a debt

with unlawful methods. These actions can be called as unfair practices for the debtors 

even though they are willing to apply for the informal debt resulted in the legal relation 

in accordance with the provision of ‘Pacta sunt servanda’. This article aims to study 

the problems of informal debt in Thailand, especially the issue of asking for excessive 

interest rate, which violate Civil and Commercial Code, Excessive Interest Rate Prohibition 

Act, B.E. 2475 (old version) and Excessive Interest Rate Prohibition Act, B.E. 2560 (new 

version). In addition, this paper also focuses on illegal methods of debt collection that 

are inconsistent with Debt Collection Act B.E. 2558. Moreover, additional resolutions

for informal debt issue will be provided besides the current solutions in Thailand.

Keywords: Informal Debt, Excessive Interest Rate
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บทนํา

การเปลีย่นในโลกมพีลงั 4 ประการ ทีก่ระทบ

กับวิถีชีวิตของผูคน พลังหน่ึงคือ พลังที่เกิดจาก

กระแสโลกาภิวัฒน พลังที่สองคือ พลังที่เกิดจาก

การเขาสู โลกดิจิตอลเทคโนโลยี พลังที่สามคือ 

พลังที่เกิดจากการทําธุรกรรมธุรกิจ และพลัง

สุดทาย พลังการใชความรุนแรงสุดโตง ในการ

แกปญหาจําเปนตองมกีารปรับตวัใหเทาทนักับพลงั

ทีเ่ปลีย่นแปลงของโลก ทัง้น้ีตองยอมรบัและปรบัตวั

ใหไดอยางสมดุล
1
 กระแสโลกาภิวัฒนมีผลตอ

เศรษฐกิจโลก กลาวคือ หากประเมินภาพรวม

เศรษฐกิจโลกในป 2560 คาดวาเศรษฐกิจโลกมี

แนวโนมขยายตัวได ดีกว าป  น้ีแต ยังมีทิศทาง

ที่ไมแนนอน กองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(International Monetary Fund) หรือ (IMF) 

คาดวาจะเติมโตได 3.4% ในปหนาเทียบกับปน้ีที่ 

3.1% คาดการณเศรษฐกิจโลกฟนตัวสงผลบวกตอ

เศรษฐกิจประเทศกําลังพัฒนา
2

 ปญหาหน้ีนอกระบบเปนปญหาที่เกิดขึ้นใน

หลายๆ ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยเปนประเทศ

หน่ึงที่มีปญหากับหน้ีนอกระบบเพราะวา มีความ

เหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมากทุกๆ 

รัฐบาลตางก็พยายามใชมาตรการตางๆ ในการ

แกไขปญหามาตลอด แตปญหาดังกลาวก็ยังมีอยู

มาก ทั้งน้ีหน้ีนอกระบบเกิดขึ้นมาจาก ประการที่

หนึ่ง ปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ประการที่สอง 

เกิดจากพฤติกรรมของผูกู ประการที่สาม เกิดจาก

การขาดคุณสมบัติในการกูหน้ีในระบบ
3
 ทั้งน้ีขอ

เท็จจริงสวนใหญ ประชาชนไทยทั่วไปไมมีโอกาส

เปนหน้ีในระบบเพราะขาดหลกัประกัน การทีบ่คุคล

ทั่วไปมีรายจายกับรายไดไมสมดุลกัน เพราะวา

ปจจุบนัปจจัย 4 ในการดาํรงชพีมรีาคาสงูขึน้ ทาํให

มีความจําเปนในการใชเงิน ทางแกของปญหา

ดังกลาวคือ ทําอยางไรจะใหมีเงินมาใชสอย 

ชองทางหน่ึงคอื ตองหาแหลงเงินกู ดงัน้ันจึงเกิดหน้ี

ในระบบกับหน้ีนอกระบบ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเหตุและ

ปจจัยตามขอเท็จจริงของบุคคลเปนรายๆ ไป 

ปญหาหนี้นอกระบบจึงเปนปญหาสําคัญ เพราะวา

เจาหน้ีสวนใหญซึง่มอีาํนาจตอรองสงูกวาลกูหน้ีคดิ

อัตราดอกเบี้ยสูงเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว มี

การเอารัดเอาเปรียบลูกหน้ี ทั้งการทวงหน้ีเจาหน้ี

ใชวิธีขมขู วิธีที่รุนแรง และมีการกระทําที่มิชอบ

ดวยกฎหมาย ทําใหลูกหนี้ไดรับความเสียหายและ

ไมไดรับความเปนธรรมทั้งน้ีหน้ีนอกระบบของคน

ไทยมีจํานวนเทาใดเปนการแนนอน เปนการยากที่

จะสํารวจจัดเก็บ อยางไรก็ดี ทั้งน้ีเน่ืองจากพบวา 

จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มีผูมีรายไดนอย

ทีม่หีน้ีนอกระบบจากฐานขอมลูโครงการลงทะเบยีน

เพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 จํานวน 56,606 คน 

1
 เกษม วัฒนชัย, “เซเวนบุคอวอรด ครั้งที่ 13”, สยามรัฐ, : https://www.siamrath.co.th/n/3763 (สืบคนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 

 2560).

2
 ฝายกลยุทธผลิตภัณฑการลงทุน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด (บลจ.กสิกรไทย), “แนวโนมเศรษฐกิจโลก 

 เศรษฐกิจไทย และภาวะการลงทนุ ในป 2560”, : http://www.kasikornasset.com/TH/MarketUpdate/Pages/Econ2017.asp

 (สืบคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560).

3
 สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 1, “หนี้นอกระบบ : นาโนไฟแนนซ (Nano-Finance)” : http://library2.

 parliament.go.th/ejournal/content_af/2558/apr2558-3.pdf (สืบคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560).
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โดยสูงเป นลําดับที่  2 ของประเทศรองจาก

กรุงเทพมหานคร มีมูลหน้ีนอกระบบรวมเปนเงิน 

3,291 ลานบาท หรอืมมีลูหน้ีเฉลีย่ 58,138.71 บาท

ตอคน
4
 ในการดําเนินโครงการ กระทรวงการคลัง

ไดประมวลรายชื่อผูมีรายไดนอยที่มีหน้ีนอกระบบ

ในจังหวัดนครราชสีมา จากฐานขอมูลโครงการลง

ทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 สงใหกับ

ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อใหติดตอนําลูกหนี้

นอกระบบแตละรายมาเขาสูกลไกการแกไขปญหา

หน้ีนอกระบบ ทัง้น้ี ประเทศไทย มีประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย เรื่อง กูยืมเงินตามมาตรา 653 

วรรคแรกบญัญตัวิา “การกูยมืเงินกวาสองพนับาท

ขึน้ไปน้ัน ถามไิดมหีลกัฐานแหงการกูยมืเปนหนังสอื

อยางใดอยางหนึ่งลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ จะ

ฟองรองใหบังคับคดีหาไดไม” หมายความวา การ

กูยืมเงินกวาสองพันบาทขึ้นไปน้ัน เปนนิติกรรม 

ที่ตองมีหลักฐานเปนหนังสือกฎหมายบังคับใหลง

ลายมือชื่อผูยืม ถาไมลงลายมือชื่อผูยืมจะฟองรอง

บังคับคดีไมได ทั้งนี้ไมมีผลทําใหนิติกรรมเปนโมฆะ 

เพราะไมใชแบบของนิตกิรรมตามมาตรา 152 สวน

ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด มาตรา 654 

บัญญัติวา “ทานหามมิใหคิดดอกเบ้ียเกินรอยละ

สบิหาตอป ถาในสญัญากําหนดดอกเบีย้เกินกวาน้ัน 

ก็ใหลดลงมาเปนรอยละสบิหาตอป” หมายความวา 

คูสัญญาตกลงกัน วาการกูยืมเงินคิดดอกเบี้ยเกิน

รอยละ 20 ตอปกฎหมายใหลดลงมาเปนรอยละ 

15 ตอป ประกอบกับพ.ร.บ. หามเรียกดอกเบี้ย

เกินอัตรา พ.ศ. 2475 ประกาศใชบังคับ โดยมี

หลักการวา มาตรา 3 บัญญัติวา “บุคคลใดให

บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกวาอัตราที่

กฎหมายกําหนดไว ฯลฯ บุคคลน้ันมีความผิดฐาน

เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ตองระวางโทษจําคุกไม

เกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ ดังน้ัน การที่บุคคลทั่วไปใหกูยืมกูโดย

ตกลงคิดดอกเบี้ยเกินรอยละสิบหาตอป ขอตกลง

เร่ืองดอกเบี้ยไมชอบดวยกฎหมายที่กําหนดวาเปน

ความผิดและมีโทษอาญาจึงตกเปนโมฆะทั้งหมด 

ไมใชเปนโมฆะเฉพาะดอกเบี้ยสวนที่เกินรอยละ 

15 ตอป
5
ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 136/2507 

ความวา เมื่อขอความในเอกสารกลาวถึงเรื่อง

ชําระดอกเบี้ยอยางเดียวเทานั้น ยอมจะฟงวาเปน

หลักฐานแหงการใชตนเงินดวยไมได การกูยืมเงิน

โดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราน้ันเปนโมฆะเฉพาะ

ดอกเบี้ยเทาน้ัน ตนเงินหาเปนโมฆะไม ผูใหกูจึง

ฟองเรียกตนเงิน

 ปจจุบันพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ย

เกินอัตรา พ.ศ. 2475 (กฎหมายเกา) ถูกยกเลิก

โดยพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 

พ.ศ. 2560 (กฎหมายใหม) แตผูใหกูยมืเงินโดยเรียก

ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด หรือกําหนด

ขอความอันเปนเท็จในเรื่องจํานวนเงินกู หรือเรื่อง

อื่นไวในหลักฐานการกูยืม หรือกําหนดจะรับเอาซึ่ง

4
 รัฐบาลไทย, “โครงการนํารองเพือ่แกไขปญหาหน้ีนอกระบบสาํหรบัผูมรีายไดนอยในจังหวดันครราชสมีา”, : http://www.thaigov.

 go.th/news/contents/details/6113 (สืบคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560).

5
 สาํนักอมรมศกึษากฎหมายแหงเนตบิณัฑติยสภา, รวมคาํบรรยาย ภาคหน่ึง, เลม 3 (กรงุเทพมหานคร: สาํนักอมรมศกึษากฎหมาย

 แหงเนตบิณัฑติยสภา 2560), น. 5.
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ประโยชนอยางอื่นนอกจากดอกเบี้ย ไมวาจะเปน

เงินหรือสิ่งของหรือโดยวิธีการใดๆ จนเห็นไดชัดวา 

ประโยชนที่ไดรับมากเกินสมควร ยังคงมีความผิด

ตามกฎหมายใหม มาตรา 4 มีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป 

ปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
6

 บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค เพื่อมุงศึกษา

ปญหากฎหมายเก่ียวกับหน้ีนอกระบบในประเทศไทย

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในเร่ือง 

กูยืมเงิน
7
 ประกอบกับพระราชบัญญัติหามเรียก

ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475
8 
(กฎหมายเกา) 

และพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา 

พ.ศ. 2560
9
 (กฎหมายใหม) รวมถึงพระราชบัญญัติ

การทวงหนี้ พ.ศ. 2558 และผลกระทบของปญหา

หน้ีนอกระบบ รวมทั้งมาตรการแกไขปญหาหน้ี

นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน

แนวความคดิ และทฤษฎีเก่ียวกับกฎหมาย

เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ

 หลักความศักดิ์สิทธิของเจตนา (Autonomy 

of Will) คือคูสัญญามีสิทธิเสรีภาพที่จะทําสัญญา

ผูกพันไดตามความพอใจ หากขอตกลงตามสัญญา

น้ันไมขัดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน คูสัญญาก็มีสิทธิที่จะ

กําหนดขอตกลงกันได
10

 หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of 

Contract) มี 2 ความหมาย ความหมายแรกคือ

เสรีภาพที่จะเขาทําสัญญาที่จะเขามาตกลงทํา

สญัญา สวนความหมายทีส่องหมายถึงเสรภีาพทีจ่ะ

ไมถูกแทรกแซงเมื่อสัญญาเกิดแลว
11
 

 ทีม่าของหน้ีคอื นิตกิรรมสญัญา นิตเิหต ุและ

บทบัญญัติของกฎหมาย

 หน้ีคือ ความผูกพันที่มีผลทางกฎหมาย ซึ่ง

บุคคลฝายหน่ึงเรียกวาเจาหน้ี ชอบที่จะไดรับ

ชําระหน้ี มีวัตถุเปนการกระทํา หรืองดเวน หรือ

สงมอบทรัพยสินจากบุคคลอีกคนหน่ึงเรียกวา

ลูกหนี้
12

 การกูยมืเงิน เปนสญัญายมืใชสิน้เปลอืงชนิด

หน่ึงทีก่ฎหมายบญัญตัไิวเปนพเิศษวาตองมหีลกัฐาน

การกูยมืเงิน และหลกัฐานชาํระหน้ีเปนหนังสอื สวน

6
 สาํนักอมรมศกึษากฎหมายแหงเนตบิณัฑติยสภา, รวมคาํบรรยาย ภาคหน่ึง, เลม 3. (กรงุเทพมหานคร: สาํนักอมรมศกึษากฎหมายแหง

 เนตบิณัฑติยสภา 2560), น. 6.

7
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานศาลยุติธรรม. 

8
 พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช 2475, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, : http://www.goldtraders.

 or.th/downloads/rd/loan2475.PDF (สืบคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560).

9
 พระราชบัญญัติ หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. : http://www.goldtraders.or.th/

 downloads/rd/loan2560.PDF (สืบคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560).

10
 สาํนักอมรมศกึษากฎหมายแหงเนตบิณัฑติยสภา, รวมคาํบรรยาย ภาคหน่ึง, เลม 15. (กรงุเทพมหานคร: สาํนักอมรมศกึษากฎหมาย

 แหงเนติบัณฑิตยสภา 2560, น. 528.

11
 จําป โสตถิพนัธ.(2547).คาํอธิบายนิตกิรรม-สญัญาพรอมคาํอธิบายในสวนของพ.ร.บ. วาดวยขอสญัญาไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 และ

 กฎหมายใหมที่เกี่ยวของ. พิมพครั้งที่ 9. (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน จํากัด.

12
 สํานักอมรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, รวมคําบรรยาย ภาคหนึ่ง, เลม 3. (กรุงเทพมหานคร: สํานักอมรมศึกษากฎหมาย

 แหงเนติบัณฑิตยสภา 2560), น. 200.
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ดอกเบี้ยน้ันสัญญากูยืมเงินคูสัญญาจะตกลงกันวา

จะคิดดอกเบี้ยตอกันหรือไมก็ได ถาตกลงวาจะคิด

ดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ตกลงรวมถึงวิธีการคิด

ดอกเบี้ยทบตนตองไมฝาฝนตอมาตรา 654 และ

มาตรา 655 ขอตกลงนั้นจึงใชได
13

 หน้ีนอกระบบ หมายถึงการกูหน้ีทัง้ในรปูของ

ตัวเงินและสิ่งของอยูนอกระบบสถาบันการเงิน 

ไมไดอยู ภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหง

ประเทศไทยและกระทรวงการคลัง โดยการกูหน้ี

ยืมสินไมไดใหความสําคัญกับหลักฐานการกูยืมเงิน

และมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาที่กฎหมายกําหนด
14

 ดังน้ัน หน้ีนอกระบบ คือหน้ีเงินกู ที่คิด

ดอกเบีย้เกินกวาทีก่ฎหมายกําหนด (เกินรอยละ 15 

ตอป หรือรอยละ 1.25 ตอเดือน โดยที่เจาหนี้ไมใช

สถาบันการเงิน

กฎหมายที่เกี่ยวของกับหนี้นอกระบบ

 1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การ

กูยืมเงิน มี 2 เรื่องคือ

  1.1 หลักฐานการกูยืมเงิน มีบัญญัติตาม

มาตรา 653 มีหลักการวา การกูยืมเงินกวาสองพัน

บาท ขึ้นไป กฎหมายบังคับวาตองมีหลักฐานแหง

การกูยืมเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูยืมเปนสําคัญ

มิฉะนั้นจะฟองรองบังคับคดีกันไมได

  1.2 ดอกเบี้ย กฎหมายกําหนดอัตรา

ดอกเบี้ยซึ่งนํามาใชในเรื่อง กูยืมเงิน

   1) ดอกเบี้ยที่กําหนดโดยกฎหมายมี 

2 มาตรา คือตามมาตรา 7 และมาตรา 224 กลาว

คอื ตองเปนเรือ่งคูสญัญาตกลงกันวา การกูครัง้น้ัน

จะตองเสียดอกเบี้ยแกกัน แตถาไมไดกําหนดอัตรา

ดอกเบ้ียไวชัดแจง กฎหมายจึงกําหนดใหเสียดอก

เบี้ยอัตรารอยละเจ็ดครึ่งตอปใหแกเจาหน้ีอัตรา

รอยละเจ็ดครึ่งตอป ในกรณีที่คูสัญญาตกลงกันวา

ไมตองเสียดอกเบี้ย แตเมื่อใดก็ตามที่ลูกหนี้ผิดนัด

ชําระหนี้ ลูกหนี้จะตองเสียดอกเบี้ยรอยละเจ็ดครึ่ง

ตอปนับแตวันผิดนัดมาตรา 224 วรรคหนึ่ง

   2) ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย

กําหนด ตามมาตรา 654 บัญญัติวา ทานหามมิ

ใหคิดดอกเบ้ียเกินรอยละสิบหาตอป ถาในสัญญา

กําหนดดอกเบี้ยเกินกวาน้ัน ก็ใหลดลงมาเปน

รอยละสิบหาตอป”

 2. พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกิน

อัตรา พ.ศ. 2475 เหตุผลที่จูงใจใหรัฐบาลออก

กฎหมายฉบับน้ีเปนการมุงหวังจะบํารุงการกูยืมให

เปนไปในทางทีค่วร การกูยมืน้ันโดยปกตผูิกูตองการ

ทุน เมื่อไดทุนแลวไปประกอบกิจการอันใดอันหน่ึง

มีผลงอกงามขึ้น ก็แบงผลน้ันใชเปนดอกเบี้ยบาง 

เหลอืรวบรวมไวเพือ่ใชหน้ีทนุตอไป ดงัน้ีฝายเจาหน้ี

ก็ไดดอกเบีย้เปนคาปวยการ และมโีอกาสทีจ่ะไดรับ

ใชทนุคนืในภายหลงั แตถาดอกเบีย้เรยีกแรงเกินไป

แลว ลูกหนี้ไดผลไมพอที่จะใชดอกเบี้ยได ยอมตอง

ยอยยับไปดวยกันทั้ง ๒ ฝาย ดวยเหตุน้ีประเทศ

ทั้งหลายและประเทศของเราเองจึงมีกฎหมายมา

แตโบราณกาลกําหนดอัตราดอกเบี้ยอยางสูงไว 

กลาวคือ ชั่งละ 1 บาทตอเดือน (หรือรอยละ 15 

ตอป)

13
 เรื่องเดียวกัน น. 3.

14
 สุรางครัตน จําเนียรพล, หนี้นอกระบบกับความเปนธรรมทางสังคม, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2557, น. 27.
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 3. พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกิน

อัตรา พ.ศ. 2560 เหตุผลในการประกาศใช

พระราชบัญญัติฉบับน้ีคือ โดยที่พระราชบัญญัติ

หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช 2475 ได

ใชบังคับมาเปนเวลานาน ทําใหบทบัญญัติใน

พระราชบญัญตัดิงักลาวไมเหมาะสมและสอดคลอง

กับสถานการณในปจจุบัน ประกอบกับการใหกูยืม

เงินที่มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราหรือการเรียก

เอาประโยชนอยางอื่น นอกจากดอกเบี้ยยังเกิดขึ้น

เปนจํานวนมาก สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย

การหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

 4. พระราชบัญญัติการทวงหน้ี พ.ศ. 2558 

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

คือ โดยที่การทวงถามหน้ีในปจจุบันมีการกระทํา

ที่ไมเหมาะสมตอลูกหน้ีไมวาจะเปนการใชถอยคํา

ที่เปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลอยางรุนแรง การ

คุกคามโดยขูเข็ญ การใชกําลังประทุษราย หรือ

การทําใหเสียชื่อเสียง รวมถึงการใหขอมูลเท็จ

และการสรางความเดือดรอนรําคาญใหแกบุคคล

อื่น ประกอบกับปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่กําหนด

หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการทวงถามหน้ี

และการควบคุมการทวงถามหน้ีไวเปนการเฉพาะ 

สมควรมีกฎหมายในเรื่องดังกลาวจึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี โดยมีสาระสําคัญ

กลาวคือ เปนการกําหนดนิยามที่สําคัญของผู

ทวงถามหนี้ ผูใหสินเชื่อ สินเชื่อ ลูกหนี้ ธุรกิจการ

ทวงหน้ี และขอมูลเก่ียวกับสถานที่ติดตอลูกหน้ี 

กําหนดกระบวนการและลักษณะตางๆ ของการ

ทวงหน้ี โดยกําหนดโทษทางปกครองและโทษทาง

อาญา
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ขอแตกตางระหวาง พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 กับพระราชบัญญัติหามเรียก

ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475

หัวขอ
พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ย

เกินอัตรา พ.ศ. 2475

พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ย

เกินอัตรา พ.ศ. 2560

นิยาม/ความหมาย

ของความผิดฐาน

เรียกดอกเบี้ยเกิน

อัตรา มาตรา 3 

บุคคลใด

(ก) ใหบุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกิน

 กวาอัตราที่กฎหมายกําหนดไว หรือ

(ข) เพื่อปดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

 ทานบญัญตัไิวในกฎหมาย บงัอาจกําหนด

 ขอความอันไมจริงในเร่ืองจํานวนเงินกู

 หรืออื่นๆ ไว ในหนังสือสัญญา หรือ

 ตราสารที่เปลี่ยนมือได หรือ

(ค) นอกจากดอกเบี้ย ยังบังอาจกําหนดจะ

 เอาหรือรับเอาซึ่งกําไรอื่นเปนเงินหรือ

 สิ่งของ หรือโดยวิธเีพิกถอนหนี ้หรืออื่นๆ 

 จนเห็นไดชัดวาประโยชนที่ไดรับน้ันมาก

 เกินสวนอันสมควรตามเง่ือนไขแหงการ

 กูยมื ทานวาบคุคลน้ันมคีวามผิดฐานเรียก

 ดอกเบี้ยเกินอัตราตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหน่ึงป หรอืปรบัไมเกินพนับาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 4 บญัญัตวิา บคุคลใดใหบคุคลอื่นกูยืม

เงินหรือกระทําการใดๆ ที่เปนการอําพราง

การกูยืมเงิน โดยมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป

หรือปรับไมเกิน สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ

(1) เรียกดอกเบี้ยเกินกวาอัตราที่กฎหมาย

 กําหนดไว

(2) กําหนดขอความอนัเปนเทจ็ในเรือ่งจํานวน

เงินกูหรอืเรือ่งอืน่ๆ ไวในหลกัฐานการกูยมื

เงิน หรอืตราสารทีเ่ปลีย่นมอืไดเพือ่ปดบงั

การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย

กําหนด

หรือ

(3) กําหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน

อยางอืน่นอกจากดอกเบีย้ ไมวาจะเปนเงิน 

หรือสิ่งของ หรือโดยวิธีการ ใดๆ จนเห็น

ไดชัดวาประโยชนที่ไดรับน้ันมากเกินสวน

อัตราสมควรตามเงื่อนไขการกูยืมเงิน

มาตรา 4 บุคคลใดโดยรูอยูแลว ไดมา แมจะ

ไดเปลาซึง่สทิธิทีจ่ะเรยีกรองจากบคุคลอืน่อนั

ผิดบญัญตัทิีก่ลาวไวในมาตรากอน และใชสทิธิ

น้ันหรอืพยายามถือเอาประโยชนแหงสทิธิน้ัน 

ทานวาบุคคลน้ันมีความผิดตองระวางโทษ

ดั่งที่บัญญัติไวในมาตรากอนนั้น

มาตรา 5 บุคคลใดไดมาซึ่งสิทธิเรียกรองจาก

บุคคลอื่นโดยรูวาเปนสิทธิที่ไดมาจากการกระ

ทําความผิดตามมาตรา 4 และใชสิทธินั้นหรือ

พยายามถือเอาประโยชนแหงสิทธิน้ัน ตอง

ระวางโทษตามที่บัญญัติตามมาตรา 4

มาตรา 6 เมือ่ศาลพพิากษาวาจําเลยมคีวามผิด 

แตรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษไว 

ไมวาจะมีคําขอหรือไม ศาลจะนําวิธีการเพื่อ

ความปลอดภัยตามมาตรา 39(3) และ (5) แหง

ประมวลกฎหมายอาญามาใชบงัคบัโดยอนุโลม
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 ดังน้ัน จึงเห็นไดวา พระราชบัญญตัหิามเรยีก

ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 คือมีการกําหนด

ลักษณะของการกระทํา และมีการเพิ่มอัตราโทษ

ใหสูงขึ้นกลาวคือ

 1) มีขอความวา “กระทําการใดๆ ที่เปนการ

อําพรางการกูยืมเงิน” เพิ่มขึ้นมาในมาตรา 4 เพื่อ

ใหครอบคลุมลักษณะของการกระทํามากยิ่งขึ้น
15

 2) มีการเพิ่มอัตราโทษใหสูงขึ้นจากเดิมที่วา 

ความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ตองระวาง

โทษ จําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินพันบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 3) เปลี่ยนเปน ความ

ผิดฐานเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 4)

 3) มขีอความวา “(2) กําหนดขอความอนัเปน

เท็จในเรื่องจํานวนเงินกู หรือเร่ืองอื่นๆ ไว ใน

หลักฐานการกูยืมเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได

เพื่อปดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย

กําหนด หรือ (3) กําหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่ง

ประโยชนอยางอื่นนอกจากดอกเบี้ย ไมวาจะเปน

เงิน หรือสิ่งของ หรือโดยวิธีการใดๆ จนเห็นไดชัด

วาประโยชนที่ไดรับน้ันมากเกินสวนอัตราสมควร

ตามเง่ือนไขการกูยืมเงิน” เพิ่มขึ้นมาในมาตรา 4 

ทั้งน้ี โดยตัดคําวา “โดยวิธีเพิกถอนหน้ี” เพื่อให

ครอบคลุมลักษณะของการกระทํามาก
16

 4) มีการเพิ่มบทบัญญัติมาตรา 6 ขึ้นมาใหม 

กลาวคือ กําหนดใหเมื่อศาลพิพากษาวาจําเลยมี

ความผิดแตรอการกําหนดโทษ หรอืรอการลงโทษไว 

ไมวาจะมีคําขอหรือไม ศาลจะนําวิธีการเพื่อความ

ปลอดภัยตามมาตรา 39(3) และ (5) แหงประมวล

กฎหมายอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม เพื่อใหศาล

มีอํานาจในการลงโทษมากขึ้น
17
 

ปญหากฎหมายเก่ียวกับหน้ีนอกระบบใน

ประเทศไทย

ประการที่หน่ึง เจาหน้ีเรียกดอกเบี้ยเกิน

อัตราที่กฎหมายกําหนด

 เน่ืองจากอุปสรรคในการแกไขปญหาหน้ี

นอกระบบ การขาดขอมูลที่เก่ียวกับเจาหน้ีนอก

ระบบความยินยอมของผูกู หรือลูกหน้ีเอง และ

กฎหมายในปจจุบนัไมมมีาตรการบงัคบัทีเ่พยีงพอที่

จะสรางความเกรงกลัวตอผูใหกู
18

 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 654 บัญญัติวา “ทานหามมิใหคิดดอกเบี้ย

เกินรอยละสบิหาตอป ถาในสญัญากําหนดดอกเบีย้

เกินกวาน้ัน ก็ใหลดลงมาเปนรอยละสิบหาตอป” 

มาตรา 655 หามมิใหคิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่คาง

ชําระไมถึงหน่ึงป (ดอกเบี้ยทบตน) หากมีการคิด

ดอกเบีย้กันเชนน้ัน ก็ยอมเปนการทาํใหนิตกิรรมทีม่ี

15
 ชนิดาภา บุญญาภิสมภาร, พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2560 ที่มีการแกไขกับพระราชบัญญัติ

 หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 จุลสารศาลฎีกา, 2560, น. 15.

16
 ชนิดาภา บุญญาภิสมภาร, พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2560 ที่มีการแกไขกับพระราชบัญญัติ

 หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 จุลสารศาลฎีกา, 2560, น. 15.

17
 เรื่องเดียวกัน, น. 15.

18
 นายณัฐพงศ พันธุไชย, “เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส”, สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, : http://www.

 parliament.go.th/library (สืบคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560).
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ผูชวยศาสตราจารย อัมพวรรณ มงคลอินทร

วตัถุประสงคตองหามชดัแจงโดยกฎหมาย นิตกิรรม

ตกเปนโมฆะ (มาตรา 150) ประกอบกับปจจุบันมี

พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 

2560 เจาหน้ีเรียกดอกเบ้ียเกินกวาอตัราทีก่ฎหมาย

กําหนดไว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ

ปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งน้ี

สัญญากูเงินตองมีหลักฐานการฟองรองคดี ตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยตามมาตรา 653 

บัญญัติใหความคุมครองการกูยืมเงิน ไมใชแบบ

ที่กฎหมายกําหนดไวเพียงแตเปนหลักฐานในการ

ฟองรองบังคับคดีเทาน้ัน ดังน้ัน การกูยืมเงินกวา

สองพันบาทขึ้นไปตองมีหลักฐานแหงการกูยืมเปน

หนังสอืลงลายมอืชือ่ผูยมื มฉิะน้ันจะฟองรองบังคบั

คดไีมได จะเห็นไดวา การทีเ่จาหน้ีเรยีกดอกเบีย้เกิน

อัตราที่กฎหมายกําหนดนั้นเปนการฝาฝนกฎหมาย 

(มาตรา 655) ดอกเบี้ยตกเปนโมฆะ (มาตรา 150) 

เพราะมีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย

และเจาหน้ียอมมคีวามผดิตามพระราชบัญญตัหิาม

เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560

 ดังน้ัน สรุปวาการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่

กฎหมายกําหนดเปนการขัดตอประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย และฝาฝนพระราชบัญญัติหาม

เรียกดอกเบี้ยเกินที่อาจไดรับโทษอาญาจําคุกและ

ปรับ

 ตวัอยางคาํพพิากษาศาลฎีกา -ดอกเบ้ียทีเ่กิน

กวาทีก่ฎหมายกําหนด เปนโมฆะทัง้หมด แตตนเงิน

สมบูรณ (คําพิพากษาฎีกาที่ 136/2507) การกูยืม

เงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด 

ดอกเบี้ยยอมตกเปนโมฆะทั้งหมด เพราะตอง

หามตามพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกิน

อัตรา พ.ศ. 2475 คงเรียกไดเฉพาะตนเงินและ

ดอกเบี้ยระหวางผิดนัดเทาน้ัน (คําพิพากษาฎีกา

ที่ 1321/2500)

 เมื่อโจทกเรียกดอกเบี้ยจากจําเลยซึ่งเปน

ผูกูในอัตรารอยละ19.5 ตอปซึ่งเกินกวาอัตราที่

กฎหมายกําหนด และเปนการฝาฝนพระราชบญัญตัิ

หามเรยีกดอกเบีย้เกินอตัรา พ.ศ. 2475 ขอกําหนด

อัตราดอกเบี้ยดังกลาวจึงตกเปนโมฆะ โจทกหมด

สิทธิที่จะเรียกดอกเบ้ียจากจําเลยตามสัญญา (คํา

พิพากษาฎีกาที่ 567/2536)

 อยางไรก็ตามปญหากฎหมายเก่ียวกับหน้ี

นอกระบบ การหามเรียกดอกเบี้ยเกินดอกเบี้ยเกิน

อตัราทีก่ฎหมายกําหนด มแีนวคาํพพิากษาศาลฎีกา 

2 แนว คือ

 1) แนวเดมิคาํพพิากษาศาลฎีกา คาํพพิากษา

ศาลฎีกาที ่11645/2554 การทีจํ่าเลยสมยอมชาํระ

ดอกเบี้ยเกินกวาที่กฎหมายกําหนดแกโจทก ถือวา

เปนการชําระหน้ีตามอําเภอใจโดยรูอยูวาตนไมมี

ความผูกพันที่จะตองชําระตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 407 จําเลยไมมสีทิธิเรยีก

คืนจึงจะใหนําไปหักดอกเบี้ยตามกฎหมายหรือหัก

จากยอดตนเงินไมได

 2) แนวปจจุบนัคาํพพิากษาศาลฎีกาที ่2131/ 

2560 โจทกคิดดอกเบี้ยจากจําเลยรอยละ 1.3 ตอ

เดือน หรืออัตรารอยละ 15.6 ตอป ซึ่งเปนการคิด

ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด อันเปนการ

ฝาฝน พ.ร.บ.หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 

2475 มาตรา 3 ประกอบประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 654 มีผลใหดอกเบี้ยดังกลาวตก

เปนโมฆะ กรณีถือไมไดวาจําเลยชําระหนี้โดยจงใจ

ฝาฝนขอหามตามกฎหมาหรือเปนการกระทาํอนัใด
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ตามอําเภอใจเสมือนหน่ึงวาเพื่อชําระหน้ีโดยรูอยู

วาตนไมมีความผูกพันตามกฎหมายที่ตองชําระอัน

จะเปนเหตุใหจําเลยไมมสีทิธิไดรับทรพัยน้ันคนืตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 407 

เมื่อดอกเบี้ยของโจทกเปนโมฆะ เทากับสัญญากู

มไิดมกีารตกลงเร่ืองดอกเบีย้กันไว โจทกไมมีสทิธิได

ดอกเบีย้กอนผิดนัด และไมอาจนําเงินทีจํ่าเลยชาํระ

แกโจทกมาแลวไปหักออกจากดอกเบี้ยที่โจทกไมมี

สิทธิคิดได จึงตองนําเงินที่จําเลยชําระหน้ีไปชําระ

ตนเงินทั้งหมด

 แสดงใหเห็นวาคาํพพิากษาศาลฎีกาที ่2131/ 

2560 ไดกลับแนวบรรทัดฐานที่มีแตเดิมมาชานาน 

แตกรณีน้ีใชกับกรณีที่ผูใหกูไมใชสถาบันการเงิน 

และมีการคิดดอกเบี้ยเกินกวาอัตรารอยละ 15 

ตอป
19

 แนวคาํบรรทดัฐานเดมิของศาลฎีกาวางแนว

ไววา ผู ใหกู ไมใชสถาบันการเงินและมีการคิด

ดอกเบี้ยเกินกวาอัตรารอยละ 15 ตอป ในสวน

ดอกเบี้ยยอมตกเปนโมฆะ โดยผลของพระราช

บัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ ผูใหกูไดรับ

เงินคาดอกเบี้ยดังกลาว จึงเปนลาภมิควรได แต

ผูกูเรียกคืนไมได เพราะกฎหมายถือวาเปนกรณีที่

ผูกูสมยอมชาํระดอกเบีย้เกินกวาทีก่ฎหมายกําหนด 

ถือวาเปนการชําระหน้ีตามอําเภอใจโดยรูอยูวาตน

ไมมีความผูกพนัทีจ่ะตองชาํระและเปนการชาํระหน้ี

โดยฝาฝนขอหามตามกฎหมาย ตามหามตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 407 

และมาตรา 411

 ผูเขียนเห็นไดวาเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาไม

สามารถหลีกเลี่ยงไดเน่ืองจากเศรษฐกิจป 2560 

เศรษฐกิจขยายตวัชะลอลง (สรปุแนวโนมเศรษฐกิจ

ไทย: ธนาคารแหงประเทศไทย) สงผลกระทบตอ

สภาวการณสงออกของไทยที่เปนรายไดหลักของ

ประเทศไดรับผลตามไปดวย สงผลกระทบตอชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนและกลายเปนปญหา

สงัคม เน่ืองจากมรีายไดไมเพยีงพอ การจัดระเบยีบ

การใชจายเงินยงัไมด ีทาํใหประชาชนมคีวามจําเปน

ในการใชจายเงินอยางเรงดวน แตไมสามารถเขา

ถึงแหลงเงินทนุในระบบได จําเปนตองเขาสูหน้ีนอก

ระบบจํานวนมาก จึงเกิดปญหาหน้ีนอกระบบตาม

มา ถือวาเปนขอเท็จจริงที่ไมสามารถหลีกเลียงได 

ทาํใหสงผลกระทบตอสงัคม เศรษฐกิจของประเทศ 

เจาหน้ีนอกระบบสวนใหญมีศักยภาพสูงกวาลูกหน้ี 

เจาหน้ีจึงอาศัยความไดเปรียบ กระทําการเอารัด

เอาเปรยีบลกูหน้ีจึงเกิดหน้ีนอกระบบขึน้โดยการคดิ

ดอกเบีย้เกินกวาทีก่ฎหมายกําหนด (เกินรอยละ 15 

ตอปหรือรอยละ 1.25 ตอเดือน โดยเจาหน้ีไมใช

สถาบันการเงิน) นั้น เปนการฝาฝนบทบัญญัติของ

กฎหมายแพงและพาณิชย และพระราชบญัญตัหิาม

เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 (กฎหมายใหม)

 ดังน้ัน การที่พระราชบัญญัติห ามเรียก

ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 มีขอความวา 

“กระทําการใดๆ ที่เปนการอําพรางการกูยืมเงิน” 

เพิ่มขึ้นมาในมาตรา 4 เพื่อใหครอบคลุมลักษณะ

ของการกระทาํมากยิง่ขึน้ เปนการใหความคุมครอง

ลูกหนี้มากขึ้น เพราะวาเจาหนี้สวนใหญกระทําการ

19
 รังสิชัย บรรณกิจวิจารณ และมนตชัย ชนินทรลีลา, เจาะ...ฎีกา, จุลสาร, เดือนกุมภาพันธ 2561, ปที่ 30 ฉบับที่ 343, น. 12.
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เอารัดเอาเปรียบลูกหน้ี เห็นไดวา เปนบทบัญญัติ

ที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เปนการ

คุมครองสิทธิของลูกหน้ีไมใหถูกทําละเมิด เพราะ

วาหากเจาหน้ีเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราที่กฎหมาย

กําหนด เปนการฝาฝนกฎหมาย มีระวางโทษจําคุก

ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งเปนอัตราโทษสูงกวาพระราช

บัญญัติ หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 

(กฎหมายเกา) ถือไดวาเปนมาตรการทางกฎหมายที่

เขมงวดทาํใหลกูหน้ีเงินกูนอกระบบไดรับประโยชน 

ประการที่สอง การทวงหน้ีของเจาหน้ี

ที่ฝาฝนกฎหมาย

 การทีบ่คุคลมนิีตสิมัพนัธกัน กฎหมายบญัญตัิ

สิทธิและหนาที่ของคูกรณีไว กลาวคือ สัญญาตอง

เปนสัญญา มีหน้ีก็ตองชําระ อยางไรก็ในขอเท็จ

จริงที่เกิดขึ้น การที่ลูกหน้ีมีเหตุและปจจัยหลาย

อยางๆ จึงไมมเีงินมาชาํระหน้ี จึงเกิดเหตกุารณไมมี 

ไมหนี ไมใช อยากไดใหทวงเอง เจาหน้ีจึงใชวิธี

ทวงหน้ีที่เปนการ ฝาฝนกฎหมาย จึงเห็นไดวา

พระราชบัญญัติการทวงหน้ี พ.ศ. 2558 จึงเปน

มาตรการทางกฎหมายในการลงโทษเจาหน้ีที่

กระทําฝาฝนตอพระราชบัญญัติการทวงหน้ี พ.ศ. 

2558 การทวงหน้ีสวนใหญมาจากปญหาหน้ีนอก

ระบบ

 ทางออกของปญหาหน้ีนอกระบบ จึงเกิด

มาตรการทางกฎหมาย
20
 คือรัฐไดตรากฎหมาย 

เพื่อแกปญหาการทวงหนี้ คือประกาศ คณะรักษา

ความสงบแหงชาต ิฉบบัที ่46/2557 เร่ือง ความผิด

เก่ียวกับการตดิตามทวงหน้ี กําหนดวา ผูใดขมขนืใจ

ชาวนาใหยอมใหหรือยอมจะใหตนหรือผูอื่นได

ประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสินโดยใชกําลัง

ประทษุราย หรอืโดยขูเขญ็วาจะทาํอนัตรายตอชวีติ 

รางกาย เสรีภาพ ชือ่เสยีง หรอืทรัพยสนิของชาวนา

หรือบุคคลที่สาม จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวาน้ัน 

ผูน้ันตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับ

ไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 ผูเขียนเห็นไดวาพระราชบัญญัติการทวงหน้ี 

พ.ศ. 2558 เปนประโยชนตอลูกหนี้อยางมาก การ

ที่เจาหน้ีกระทําการที่รุนแรงและผิดกฎหมายกับ

ลูกหนี้ แมในขอเท็จจริงและหลักการของกฎหมาย 

ที่วา สัญญาตองสัญญา มีหนี้ตองชําระก็ตาม แต

ในความเปนจริงลูกหนี้ไมมีเงินชําระหนี้ ดังนั้น เพื่อ

ประโยชนแหงยุติธรรม และความสงบเรียบรอย 

หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนสมควรตองมบีคุคล 

หรือหนวยงานที่เปนคนกลางเปน ผูไกลเกลี่ย หรือ

ผูประนีประนอม ในการแกปญหาการทวงหนี้ เชน

เดียวกับตางประเทศ เชน ประเทศออสเตรเลีย 

มาปรับใชเปนแนวทางในการแกปญหา ประเทศ

ออสเตรเลียมีหนวยงานที่มีอํานาจควบคุมการ

ติดตามทวงถามหนี้คือ Australian Competition 

and Consumer Commission (ACCC) และ 

Australian Securities and Investments 

Commission (ASIC) โดยมีอํานาจหนาที่รับผิด

ชอบชวยเหลือลูกหน้ีจากการกระทําที่ไมเหมาะสม 

โดยจัดหาบรกิารทีจํ่าเปนและผูเชีย่วชาญในการให

ความชวยเหลือทางการเงิน
21

20
 วชิยั สวุรรณประเสรฐิ,หน้ีนอกระบบกับความเปลีย่นแปลงทางสงัคมและกฎหมาย,ดุลพาห, เลมที ่2 ปที ่64 พฤษภาคม-สงิหาคม 2560, 

 น. 99.
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 ณัฐพงศ พันธุไชย, “เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส”, : http://www.parliament.go.th/library (สืบคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560).
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บทสรุปและขอเสนอแนะ

 หน้ีนอกระบบในประเทศไทย เกิดจากการที่

ลูกหน้ีไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได ทําใหเกิด

หน้ีนอกระบบ มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่

กฎหมายกําหนด แมกฎหมายหามเรียกดอกเบ้ียเกิน

อัตรา การควบคุมการทวงหนี้ ซึ่งเปนกฎหมายอีก

ฉบับที่บัญญัติขึ้นเพื่อปองกันการติดตามทวงหน้ีที่

ผิดกฎหมาย ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหน่ึงป หรอื

ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งทาง

อาญามีอัตราโทษสูงขึ้น เพื่อใหลูกหน้ีเขาถึงแหลง

เงินกูได มีคุณภาพชีวิตที่ดี เปดโอกาสใหบุคคลโดย

ทัว่ไป มโีอกาสทางเศรษฐกิจ เจาหน้ี และลกูหน้ี ไมมี

การเอารัดเอาเปรียบกัน ทั้งภาครัฐหาหนวยงาน

หรือองคกรที่เกี่ยวของตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และ

ปลายน้ํา รวมกันแกปญหาหน้ีนอกระบบ เพื่อให

เกิดความถูกตองและเปนธรรมและไมขัดตอความ

สงบเรียบรอย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนเปน

ประโยชนตอเศรษฐกิจ ทั้งของเจาหน้ี และลูกหน้ี 

สังคม และประเทศชาติ

 การนํารูปแบบของตางประเทศมาเปนแนว

ทางแกไข เชน
22
 แนวทางการหาแหลงเงินกูดอกเบีย้

คาทดแทนเงินกูนอกระบบ โดยสงเสริมบทบาท

ของสถาบันการเงินจุลภาคที่มีความเปนอิสระใน

การตัดสินใจ อาจจะสามารถใหกูไดอยางรวดเร็ว 

ไดแก กรณี Unit Desa, BRI ประเทศอินโดนีเซีย 

การใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อจํากัดเพดาน

ดอกเบี้ยเงินกู ไดแก ประเทศญี่ปุน การรวมตัว

ภาคประชาชนในการแกไขปญหาเงินกู ไดแกกรณี

ธนาคารกรามีน ประเทศบังกลาเทศ และ The 

CreslaTaikyo ประเทศญี่ปุน อาจจะทําใหลูกหน้ี

นอกระบบไดรับความเปนธรรมยิ่งขึ้น

 อยางไรก็ตามปจจุบันสําหรับประเทศไทย

แนวทางแกไขหน้ีนอกระบบ ภาครัฐบาล คณะ

รัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 

ไดมีมติเห็นชอบหลักการ เร่ือง การบริหารงาน

เพื่อการแกไขปญหาหน้ีนอกระบบอยางบูรณาการ

และยั่งยืน โดยแนวทางการดําเนินการ ประกอบ

ดวย 5 มิติ
23

 1) ดําเนินการอยางจริงจังกับเจาหน้ีนอก

ระบบที่ผิดกฎหมาย

 2) เพิ่มชองทางการเขาถึงสินเชื่อในระบบ

ใหกับลูกหน้ีนอกระบบและประชาชนทั่วไป ไดแก 

การอนุญาตใหประกอบธุรกิจ “สินเชื่อรายยอย

ระดับจังหวัดภายใต การกํากับ (สินเชื่อพิโก

ไฟแนนซ)” และการจัดตั้ง “หนวยแกหนี้นอกระบบ 

(Business Unit)”

22
 คณะวิจัยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. “รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเชิงสํารวจสภาพปญหาและผลกระทบจาก

 ปญหาหน้ีนอกระบบและการเขาถึงความเปนธรรม”. : http://www.cusri.chula.ac.th/backup/download/cluster6.pdf (สบืคนเมือ่

 วนัที ่1 มนีาคม 2560).

23
 คณะกรรมการกํากับการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน กระทรวงการคลัง. “การแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและ

 ยั่งยืน http://www.1359.go.th/committee/doc/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%

 E0%B8%90_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%

 82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%

 E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A.pdf 

 (สืบคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560).
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 3) ลดภาระหน้ีนอกระบบโดยการไกลเกลี่ย

ประนอมหนีโ้ดยจัดใหมี “จุดใหคําปรึกษาปญหาหนี้

นอกระบบ” ณ สาขา ธนาคารออมสนิ และธนาคาร

กสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารจะ

ประสานงานกับ “คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ย

ประนอมหน้ีนอกระบบประจํากรงุเทพมหานครหรอื

ประจําจังหวัด”

 4) เพิ่ มศักยภาพของลูกห น้ีนอกระบบ 

สนับสนุนการแก ไขป ญหาหน้ีนอกระบบของ

หนวยงานภาครัฐและองคกรการเงินชุมชนที่

เก่ียวของ (ที่มาคณะกรรมการกํากับการแกไข

ปญหาหนี้สินภาคประชาชน กระทรวงการคลัง)

 5. สนับสนุนการแกไขปญหาหน้ีนอกระบบ

ของหน วยงานภาครัฐและองค การเงินทุนที่

เกี่ยวของ

ขอเสนอแนะ

 1. รัฐควรสงเสริมใหลูกหน้ีมีการพัฒนา

คุณภาพชีวิต โดยใหมีรายไดเพิ่มขึ้น

 2. รัฐตองใชมาตรการทางกฎหมายลงโทษ

เจาหนี้อยางเครงครัด

 3. รัฐบาลควรจัดใหมีโครงการใหกูยืมเงิน

โดยไมมีดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยตํ่า (Loans) เพื่อให

เขาถึงแหลงเงินไดในระบบ

 4. มีการดําเนินงานติดตามหรือกํากับดูแล

โครงการของภาครัฐบาลเพื่อแกไขปญหาหน้ีนอก

ระบบ

 5. มีการดําเนินงานประเมินผลการจัดทํา

โครงการของภาครัฐบาลเพื่อแกไขปญหาหน้ีนอก

ระบบวามีขอดี-ขอเสียอยางไรบาง เพื่อวิเคราะห

ปญหาวาการดําเนินการดังกลาวบรรลุเปาหมาย

ทั้งเปนการตอบโจทย ใหถูกตอง

 ทั้งน้ีทายสุดผู เปนลูกหน้ีทั้งหลายทั้งปวง

ตองคิดคนหาวิธีการปรับปรุงการดําเนินชีวิตให

เหมาะสมกับของตนเอง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ความเปนอยูของตนเองใหดีขึ้น โดยอาศัยรัฐบาล

เปดชองทางใหหนวยงานที่เก่ียวของทั้งหลาย

ทั้งปวงมีโครงการตางๆ เปนการเพิ่มศักยภาพของ

ลูกหน้ีๆ ตองหาทางนํามาซึ่งการออมทรัพยเพื่อ

ความมั่งคงในชีวิต สังคม และประเทศในที่สุด
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