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ค�ำนิยม
 นายพรีะพนัธ์ุ  สาลีรฐัวิภาค

ในช่วงที่ผมด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ระหว่ำงวันท่ี ๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๑  
ถึงวันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๕๔ รัฐบำลได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ กระทรวงยุติธรรม  
เลง็เหน็ว่ำกำรถูกเอำรดัเอำเปรยีบและควำมไม่รูก้ฎหมำยของผูเ้ป็นหน้ีนอกระบบเป็นปัญหำส�ำคัญทีพ่งึได้รบักำร
แก้ไขโดยเร่งด่วน จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม 
(ศนธ.ยธ.)” ให้เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรบูรณำกำรแก้ไขปัญหำร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ผู้เป็นหนี้นอกระบบได้รับควำมช่วยเหลือและค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำยเพ่ือกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมโดยไม่ต้องมี
ภำระค่ำใช้จ่ำย โดยมี พันต�ำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้เขียน  เป็นผู้รับผิดชอบ

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ศนธ.ยธ. มีผลงำนเป็นท่ีประจักษ์สำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเป็น 
รูปธรรม ทั้งกำรให้ควำมช่วยเหลือและกำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำทำงกฎหมำย กำรบังคับใช้กฎหมำยกับนำยทุน
เงินกู้นอกระบบ และกำรวำงมำตรกำรป้องกันกำรถูกเอำเปรียบและกำรถูกข่มขู่ โดยมีผลงำนส�ำคัญท่ีโดดเด่น
อีกประกำรหน่ึง คือ กำรเสนอแก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยกำรห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำร
ลดควำมเหลื่อมล�้ำของสังคมและลดภำระหนี้สินจำกกำรคิดดอกเบี้ยหรือกำรอ�ำพรำงกำรคิดดอกเบี้ยเงินกู ้
ที่ผิดกฎหมำยและไม่เป็นธรรม 

หนังสือคู่มือพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ จึงมีคุณค่ำอย่ำงยิ่งส�ำหรับ 
ผู ้บังคับใช้กฎหมำย ประชำชน นิสิต นักศึกษำ และผู ้ที่สนใจทั่วไปที่จะได้เรียนรู ้ควำมเป็นมำของ
กฎหมำยและบริบทของสังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงตลอดมำต้ังแต่ก่อน พ.ศ. ๒๔๗๕ จวบจนปัจจุบัน และ 
ยังจะเป็นคู ่มือในกำรป้องกันกำรถูกเอำเปรียบจำกกำรกู ้ยืมเงิน อันนับได้ว ่ำเป็นอีกผลงำนหนึ่งของ  
พันต�ำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้เขียน และหน่วยงำน ศนธ. ยธ. ด้วย

ในฐำนะที่เคยเป็นผู้บริหำรของกระทรวงยุติธรรมและมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งและกำรปฏิบัติงำน
ของ ศนธ. ยธ. ผมขอชื่นชม พันต�ำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้เขียน และผู้เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ของ ศนธ.ยธ. ทุกท่ำนที่ทุ่มเทพลังกำย และพลังใจ ท�ำงำนให้เกิดประโยชน์กับประชำชนผู้เป็นหนี้นอกระบบ
อยำ่งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอย่ำงแท้จริงตลอดมำ

  นำยพีระพันธุ์ สำลีรัฐวิภำค 
   ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี

อดีตรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงยุติธรรม
                        กันยำยน ๒๕๖๓

(ค)



ค�ำนิยม
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิศษ

ปัญหำหนี้นอกระบบเป็นหนึ่งในนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล โดยเฉพำะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ  
นำยกรัฐมนตรี ที่ต้องกำรลดปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำของสังคมไทย แต่สถำนกำรณ์ปัจจุบัน หนี้นอกระบบ 
กลับทวีควำมรุนแรงข้ึน อันเนื่องมำจำกกำรมุ่งหวังประโยชน์จำกดอกเบี้ยหรือค่ำตอบแทนอย่ำงอื่นจำกกำร 
ให้กู้ยมืเงินในอัตรำทีส่งูเกนิกว่ำอตัรำทีก่ฎหมำยก�ำหนด โดยผูก้ระท�ำเป็นกลุม่ทนุทีม่ ีกำรกระท�ำในลกัษณะเป็น 
เครอืข่ำยขบวนกำรหรอืกระท�ำในเชงิธรุกจิ กำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบญัญติัห้ำมเรียกดอกเบีย้เกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เพื่อให้มีบทก�ำหนดโทษและโทษท่ีเหมำะสมจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญให้กับหน่วยงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อบังคับใช้กฎหมำยในกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำและคุ้มครองผู้ด้อยโอกำสจำกกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบอย่ำงไม่
เป็นธรรม 

กำรจัดท�ำหนังสือคู ่มือพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อธิบำย
เนื้อหำวิวัฒนำกำรของกฎหมำยเกี่ยวกับกำรกู ้ยืมเงิน ควำมเป็นมำของกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติ 
ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ และสำระส�ำคัญของพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นคู่มือส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยและประชำชนทั่วไป ทั้งน้ีเป็นไป
ตำมค�ำแนะน�ำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ตำมหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ นร ๑๑๑๓/๖๕๑๙ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ ที่ให้ควำมคิดเห็นต่อเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
ในชั้นกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยฉบับดังกล่ำว

ในนำมกรมสอบสวนคดพิีเศษ ขอขอบคณุ พนัต�ำรวจโท วชิยั สวุรรณประเสริฐ ผูเ้ขยีนและคณะท�ำงำน
ศนูย์ช่วยเหลอืลกูหนีแ้ละประชำชนทีไ่ม่ได้รบัควำมเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ท่ีร่วมมอืร่วมใจสร้ำงผลงำน
เพื่อแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบในทุกมิติและวิเครำะห์สภำพปัญหำของประเทศ จนน�ำไปสู่กำรแก้ไขกฎหมำยใน
ครั้งนี้. 

พันต�ำรวจโท กรวัชร์ ปำนประภำกร
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สิงหำคม ๒๕๖๓

(ง)



ค�ำน�ำ

เมื่อประมำณปลำยปี ๒๕๕๒ รัฐบำลได้มอบนโยบำยลงทะเบียนหน้ีนอกระบบโดยให้หน่วยงำนที่
เก่ียวข้องร่วมบรูณำกำรเพือ่แก้ไขปัญหำหนีส้นิภำคประชำชน ในกำรน้ี นำยพรีะพนัธุ ์สำลรีฐัวภิำค เมือ่คร้ังด�ำรง
ต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญของปัญหำจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
และประชำชนทีไ่ม่ได้รบัควำมเป็นธรรม กระทรวงยติุธรรม” (ศนธ.ยธ.) เพือ่ให้เป็นหน่วยงำนหลกัและมบีคุลำกร
ส�ำหรับกำรช่วยเหลืออ�ำนวยควำมยุติธรรมให้กับลูกหนี้ที่ไมไ่ด้รับควำมเป็นธรรม โดยอยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำน
ของศำสตรำจำรย์พเิศษ กติตพิงษ์ กติยำรักษ์ เมือ่คร้ังด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวงยติุธรรม และได้มอบหมำยให้
พันต�ำรวจเอก ทวี  สอดส่อง นำงสุวณำ สุวรรณจูฑะ และพันต�ำรวจเอก ดุษฎี อำรยวุฒิ เมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่ง 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชำชนที่ไม่ได้รับควำม 
เป็นธรรม  ตำมล�ำดบั และผูเ้ขยีนได้รบัมอบหมำยให้ปฏบิตัหิน้ำทีเ่ลขำนกุำรศนูย์ช่วยเหลอืลูกหนีฯ้ ตัง้แต่ปี ๒๕๕๓   
จนถงึปี ๒๕๖๒ นบัได้ว่ำเป็นจดุเริม่ต้นของกำรแก้ไขปัญหำหนีน้อกระบบในกรอบภำรกจิของกระทรวงยตุธิรรม  
ทั้งมิติด้ำนกฎหมำย กำรช่วยเหลืออ�ำนวยควำมยุติธรรม กำรบังคับใช้กฎหมำยกับนำยทุนเงินกู้นอกระบบ  
กำรให้ค�ำปรึกษำ และกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับภำคประชำชน 

นอกจำกนี้  ผู ้เขียนได้รับมอบหมำยให้เป็นหัวหน้ำคณะท�ำงำนศึกษำแก้ไขพระรำชบัญญัติ 
ห้ำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอนัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในกำรชีแ้จงร่ำงกฎหมำยในทกุขัน้ตอน  
และได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ  
พ.ศ. .... จนกระทั่งรัฐได้ตรำพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต ่
วันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๐  ผู้เขียนจึงได้เขียนหนังสือฉบับนี้ขึ้นเพ่ือบอกเล่ำควำมเป็นมำของพระรำชบัญญัติ
หำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ เพื่อเป็นพื้นฐำนส�ำหรับท�ำควำมเข้ำใจสังคมไทยในอดีต และสะท้อน 
ภำพปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ กฎหมำย และสังคมจำกอดีตถึงปัจจุบัน น�ำไปสู ่กำรเสนอยกเลิกกฎหมำย 
ฉบับเดิมและตรำพระรำชบัญญัติหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภำยหลังจำกใช้บังคับมำเกือบ ๘๔ ปี  
โดยหวังว่ำหนังสือฉบับนี้จะใช้ประโยชน์เป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ กำรเผยแพร่ให้กับประชำชน
และเพื่อกำรศึกษำค้นคว้ำในอนำคต 

ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชำทุกท่ำนท่ีสนับสนุนให้มีหน่วยงำนเกิดขึ้นเพื่อให้กำรช่วยเหลือ
ประชำชนจำกปัญหำหนี้นอกระบบได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ขอบคุณข้ำรำชกำร นิติกร ที่มีส่วนร่วมในกำรรวบรวม
ข้อมูล ข้อกฎหมำยประกอบกำรจัดท�ำและเสนอร่ำงกฎหมำยจนส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณพี่น้อง
ประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนและไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกหนี้นอกระบบที่มำให้ข้อมูลสะท้อนปัญหำ 
เป็นกรณีศึกษำจนน�ำไปสู่กำรถอดบทเรียนเพื่อแก้ไขกฎหมำยในครั้งนี้

ทำ้ยสุด ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รังสรรค์  ต่อสุวรรณ ที่กรุณำมอบภำพเขียนสีฝุ่นซึ่งท่ำน
ได้เขียนไว้ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นภำพทีส่ะท้อนควำมเหล่ือมล�ำ้ของค�ำว่ำ “ดอกเบีย้” ส�ำหรบัใช้เป็นปกหนงัสอื 
ฉบับนี้.

พันต�ำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ
สิงหำคม ๒๕๖๓

       
(จ)



สำรบัญ
    
    
  
 หน้ำ
ค�ำนิยม นำยพีระพันธุ์  สำลีรัฐวิภำค ค
ค�ำนิยม อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ง
ค�ำน�ำ ผู้เขียน จ
สำรบัญ  ฉ
สำรบัญผนวก ซ

บทที ่๑ วิวัฒนำกำรของกฎหมำยเกีย่วกับกำรกู้ยืม ๑
 ๑. กำรกู้ยืมเงิน “ดอกเบี้ย” คือควำมเหลื่อมล�้ำจำกอดีตสู่ปัจจุบัน ๓
 ๒. วิวัฒนำกำรของกฎหมำยกำรกู้ยืมและเรียกดอกเบี้ยในกฎหมำยต่ำงประเทศ  ๔
 ๓. วิวัฒนำกำรของกฎหมำยไทยวำ่ด้วยกำรกู้ยืมเงิน ๕
 ๔. วิวัฒนำกำรของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในประเทศไทย ๘
 ๕. ควำมเป็นมำของพระรำชบัญญัติหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ ๑๑

บทที ่๒ ควำมเปน็มำในกำรแก้ไขพระรำชบญัญติัหำ้มเรยีกดอกเบีย้เกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ ๑๕ 
 ๑. ปัญหำหนี้นอกระบบ :  ปฐมบทของกำรแก้ไขกฎหมำย ๑๗
 ๒. บทบำทของกระทรวงยุติธรรมในกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ ๒๑
 ๓. กระทรวงยุติธรรม กับกำรแก้ไขปรับปรุงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย ๒๓
  เกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕
 ๔. ขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำรับหลักกำร ๓๑
 ๕. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ๓๓
  ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ….
 ๖. สภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย ๓๕
  เกินอัตรำ พ.ศ. ….
 ๗. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง ๓๖ 
  พ.ร.บ.ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ...
 ๘. สภำนติบัิญญตัแิห่งชำต ิพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญติัห้ำมเรยีกดอกเบีย้ ๔๖
  เกนิอตัรำ พ.ศ. ….
 ๙. กำรประกำศบังคับใช้กฎหมำย ๔๗
 ๑๐. ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ ๔๗

(ฉ)



บทที ่๓ สำระส�ำคัญของพระรำชบัญญัติห้ำมเรยีกดอกเบีย้เกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๑
  และกำรบังคับใช้
 ๑. สำระส�ำคัญของกฎหมำย ๕๓
 ๒. บททั่วไป ๖๕
 ๓. ฐำนควำมผิดและองค์ประกอบควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ ๖๖
  ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๔. วิธีกำรเพื่อควำมปลอดภัย ๗๗
 ๕. ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย ๗๘

บทที ่๔  บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๗๙
 ๑. บทสรุป ๘๑
 ๒. ข้อเสนอแนะ ๘๔

ภำคผนวก ๘๕

บรรณำนุกรม ๑๕๘

ประวัติผู้เขยีน ๑๖๐

(ช)



๑. พระรำชบัญญัติหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๘๗

๒. หนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๐๒๐๒๕/๐๐๒๐๖ ลงวันที่ ๑๑ มกรำคม ๑๕๔๖ ๙๐
 กรำบเรียนนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แนวนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ

๓. หนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๒๕/๖๖๓๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๘ ๙๓ 
เรียน รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม)  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบน�ำเรื่อง 
ร่ำงพระรำชบัญญัติหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นชอบ

๔. หนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๒๕/๖๗๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๘ ๙๗ 
เรียน เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ขอน�ำเรื่อง ร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ 
พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

๕. หนังสือส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๓๙๘๒๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกำยน ๑๑๔ 
๒๕๕๘ เรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ แจ้งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ อนุมัติหลักกำร ร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย 
เกินอัตรำ พ.ศ. ....  ตำมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

๖. หนังสือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ที่ นร ๐๙๐๓/๒๒๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนำยน ๑๑๕ 
๒๕๕๙ เรียนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม แจ้งยืนยันรำ่งพระรำชบัญญัติห้ำมเรียก 
ดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ...  

๗. บันทึกหลักกำรและเหตุผล ประกอบร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย ๑๑๗ 
เกินอัตรำ พ.ศ. .... ร่ำงที่ สคก.ตรวจพิจำรณำแล้ว เรื่องเสร็จที่ ๑๐๕๖/๒๕๕๙

๘. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย ๑๒๐ 
เกินอัตรำ พ.ศ. ....  บรรจุระเบียบวำระกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยำยน ๒๕๕๙

๙. รำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย ๑๔๒ 
เกินอัตรำ พ.ศ. .... สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

สำรบัญภำคผนวก

(ซ)



วิวัฒนำกำรของกฎหมำย 
เกี่ยวกับกำรกู้ยืม

บทที ่๑





บทที ่๑
วิวัฒนาการของกฎหมายเก่ียวกับการกู้ยมื

๑. กำรกู้ยืมเงิน “ดอกเบีย้” คือควำมเหล่ือมล�ำจำกอดตีสู่ปัจจุบัน
ในกำรให้กู ้ยืมเงินระหว่ำงบุคคล “ดอกเบี้ย” เป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรพิจำรณำว่ำควรจะให ้

กู้ยืมหรือไม่ เพรำะผู้กู้มีควำมเดือดร้อนจ�ำเป็นต้องน�ำเงินไปใช้เพื่อด�ำรงชีพและก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย  
ส่วนผู้ให้กู้ยืมหรือเจ้ำหน้ีก็หวังจะได้รับชดใช้เงินต้นคืนพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนท่ีคุ้มค่ำกับควำมเสี่ยง  
ดังนั้นกำรตกลงก�ำหนดอัตรำดอกเบ้ียที่เหมำะสมบนพื้นฐำนของควำมสมัครใจของทั้งสองฝ่ำยอย่ำงลงตัว  
จึงสอดคล้องกับหลักควำมศักดิ์สิทธิ์ของกำรแสดงเจตนำ (Autonomy of will) โดยมีแนวควำมคิดว่ำ 
บุคคลทุกคนมีอิสระที่จะผูกมัดตัวเองต่อผู ้อื่นตำมที่ตนต้องกำร เจตนำจึงเป ็นตัวก ่อให้เกิดสัญญำ 
เป็นตัวก�ำหนดเนื้อหำของสัญญำ และเป็นตัวก�ำหนดกฎเกณฑ์ท่ีจะให้สัญญำมีผลบังคับแก่คู่สัญญำตลอดจน 
ปัญหำกำรตีควำมของสัญญำ และหลักเสรีภำพในกำรท�ำสัญญำ (Freedom of contract) ได้แก่ เสรีภำพ 
ในกำรที่จะเข้ำมำตกลงท�ำสัญญำ และเสรีภำพท่ีจะไม่ถูกแทรกแซงภำยหลังจำกท่ีสัญญำเกิดข้ึนแล้ว1  
แต่กับควำมเป็นจริงในสถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำ นิติสัมพันธ์ของท้ังสองฝ่ำยสะท้อนปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำ 
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม หำกพิเครำะห์บทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับสัญญำกู้ตำมกฎหมำยเก่ำของไทยปรำกฏค�ำว่ำ  
“หนี้” ใช้เฉพำะแต่ในสัญญำกู้เท่ำนั้น ส่วนสัญญำกู้มีควำมหมำยเช่นเดียวกับในปัจจุบัน คือ เป็นสัญญำซึ่ง 
บุคคลหน่ึงได้รับเงินจ�ำนวนหนึ่ง หรือสังกมทรัพย์ปริมำณหนึ่ง เช่น ข้ำวจำกบุคคลอื่นและมีหน้ำที่ต้อง 
ส่งคืนเงินจ�ำนวนเดียวกัน หรือข้ำวปริมำณเท่ำกันภำยในระยะเวลำหนึ่ง แก่ผู้ที่ตนรับมำ และในระหว่ำงนั้น 
จะต้องเสียดอกเบี้ยอีกด้วย ถ้ำพิจำรณำอย่ำงถ่องแท้จะเห็นร่องรอยควำมเหล่ือมล�้ำของสัญญำกู้ว่ำมี 
ลักษณะแตกต่ำงเป็นพิเศษและห่ำงไกลกับควำมเข้ำใจในสมัยปัจจุบัน2 

ประกำรแรก ผู้กู ้ไม่เฉพำะแต่มีหน้ำที่ต้องชดใช้เงินจ�ำนวนที่ตนได้กู้ไปเท่ำนั้น แต่ตนจะต้อง 
ตกอยู่ภำยใต้อ�ำนำจของผู้ให้กู้ ปรำกฏที่มำอยู่ในค�ำศัพท์ซึ่งเรียกผู้ให้กู้ว่ำ “เจำ้หนี้” หมำยถึง เจำ้หนี้ในสัญญำกู้ 
เท่ำนั้น และผู ้กู ้อยู ่ในฐำนะเป็น “ลูกหนี้” ต่อผู ้ให้กู ้ กำรเรียกช่ือเป็นพิเศษแสดงให้เห็นเป็นอย่ำงดีว่ำ 
ตำมสัญญำกู้นั้นคู่สัญญำมิได้อยู่ในฐำนะเท่ำกันเหมือนเช่นเดิม สัญญำกู้ท�ำให้ผู้ให้กู้เกิดมีอ�ำนำจขึ้นเหนือผู้กู้  
ปรำกฏข้อมูลในปลำยสมัยอยุธยำว่ำหำกผู้กู้ยื้อแย่งเอำทรัพย์สินของผู้กู้ไปโดยพลกำรกฎหมำยให้เป็นควำม 
รับผิดแต่ในทำงแพ่งเท่ำนั้น คือ ให้รับผิดเฉพำะกรณีที่สิ่งของที่ริบมำสูญหำย กฎหมำยไม่ถือว่ำเป็นควำมผิด 
ลักทรัพย์และไม่บังคับให้กำรที่ยึดมำโดยมิชอบด้วยกฎหมำยเสียผลทั้งหมด อำจสรุปได้ว่ำกฎหมำยถือว่ำ 
เจ้ำหนี้เป็นเสมือนผู้มีสิทธิในกองทรัพย์สินของลูกหนี้และสิทธินี้กฎหมำยห้ำมแต่เฉพำะกำรใช้โดยพลกำร 
เทำ่นั้น 

ประกำรท่ีสอง แม้เจ ้ำหนี้ไม ่มีสิทธิจับกุมตัวลูกหนี้ซึ่งไม่ช�ำระหนี้มำโดยพลกำรเมื่อไม่มี 
ค�ำพิพำกษำเพื่อจ�ำคุกหรือใส่โซ่ตรวนก็ตำม แต่ลูกหนี้ต้องมีควำมเล่ือมใสต่อเจ้ำหนี้ ซ่ึงเป็นเครื่องแสดงควำม 
แตกต่ำงกันของฐำนะ เช่น เจ้ำหนี้ที่ติดตำมทวงหนี้ ลูกหนี้ต้องอดทนรับเอำค�ำติเตียนด้วยควำมสงบ ถ้ำไม ่
ทนฟังกลับไปด่ำทอหรือทุบตีเจ้ำหนี้เข้ำ เจ้ำหนี้สำมำรถด่ำทอหรือตบตีให้สมกับควำมโกรธโดยไม่ถูกลงโทษ  
แต่ในขณะเดียวกันลูกหน้ีต้องถูกลงโทษในควำมผิดที่ตนได้กระท�ำ (กู้หนี้ ๔๑) โดยกฎหมำยบัญญัติไว้ว่ำ  
“เจ้ำหนี้มันร้ำยให้ลูกหนี้อดเอำ” คือลูกหนี้จะต้องพร้อมที่จะอดทนต่อควำมรุนแรงที่จะได้รับจำกเจ้ำหนี ้
ที่ตนได้เลือกนั่นเอง

1 เยาวนารถ เพาะผล. (๒๕๕๘). มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษา 
เฉพาะกรณีผู้ใช้บริหารเงินกู้นอกระบบ. หน้า ๙ – ๑๐.

2 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, วิกัลป์ พงศ์พนิตานนท์,บรรณาธิการ. (๒๕๕๓). ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย  
โดย ร.แลงกาต์. หน้า ๒๐๗.
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ประกำรที่สำม สัญญำกู้ตำมกฎหมำยท่ีตกทอดมำแสดงให้เห็นลักษณะท่ีคล้ำยกับสัญญำขำย 
คนลงเป็นทำส อำจสันนิษฐำนได้ว่ำเกิดจำกสัญญำกู้โดยผู้กู้น�ำตัวเองหรือน�ำสมำชิกในครอบครัวมำเป็นมัดจ�ำ  
บุคคลเหล่ำนี้จึงตกอยู ่ภำยใต้อ�ำนำจของผู ้ให้กู ้เพื่อเป็นประกันกำรช�ำระหนี้ และให้ประกันดอกเบี้ย 
โดยกำรท�ำงำนให้ ในปลำยสมัยกรุงศรีอยุธยำ สัญญำกู ้และสัญญำทำสขำยฝำกมีลักษณะที่เหมือนกัน 
หลำยประกำรและมีมูลฐำนมำจำกแหล่งเดียวกัน

ประกำรที่สี่ สัญญำกู้มิได้มีผลเพียงแต่เป็นกำรก่อให้เกิดควำมผูกพันที่ผู้กู้ต้องชดใช้เงินจ�ำนวนที่กู้ 
ดังเช่นสัญญำกู้ยืมในสมัยปัจจุบัน แต่ก่อให้เกิดควำมไม่เสมอภำคในสถำนะทำงสังคม โดยลดฐำนะของ 
ผู ้กู ้ให้ตกอยู ่ภำยใต้อ�ำนำจบังคับของผู ้ให้กู ้เป็นควำมผูกพันท่ีมีลักษณะส�ำคัญอยู ่ที่กำรรวบเอำตัวและ 
กองทรพัย์สนิของลกูหนีไ้ว้ภำยใต้อ�ำนำจของเจ้ำหนีโ้ดยตลอดไป ในสมยัโบรำณและในสมยักรุงศรอียธุยำ ผูท้ีข่อ 
กู ้เงินเป็นคนที่ตกอยู่ในฐำนะล�ำบำกยำกจน มีควำมจ�ำเป็นต้องขอควำมช่วยเหลือเพื่อยังชีพตนเองหรือ 
ครอบครัว ผู้ให้กู้ยอมช่วยผู้กู ้ให้พ้นจำกฐำนะอันหมดหวังเหมือนช่วยให้ยังชีวิตอยู่ได้ ค�ำว่ำ “กู้” ยังคงมี
ควำมหมำยใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับค�ำว่ำ กู้เรือ กู้เมือง ในลักษณะนี้เจ้ำหนี้จึงเป็นผู้มีบุญคุณอยู่เป็นผู ้
อุปถัมภ์ลูกหนี้ สิ่งที่ลูกหนี้ต้องทดแทนคือควำมกตัญญูกตเวทิตำโดยน�ำตนและกองทรัพย์สินเข้ำอยู่ภำยใต้ 
กำรบังคับบัญชำของเจ้ำหนี้ ซ่ึงฐำนะใกล้กับกำรเป็นทำส เอกสิทธิ์ของเจ้ำหนี้ดังกล่ำวปรำกฏร่องรอย 
มำจนถึงปลำยสมัยกรุงศรีอยุธยำ3

ควำมเหลื่อมล�้ำที่เกิดจำกกำรเรียกดอกเบี้ยเงินให้กู ้ยืมเงินในอดีตได้สะท้อนสภำพเศรษฐกิจ  
สังคม วัฒนธรรม และระบบกฎหมำยในแต่ละยุคสมัย ซึ่งผู ้เขียนจะได้อธิบำยให้เห็นภำพดังกล่ำวจำก
อดีตสู่ปัจจุบันว่ำผู้ปกครองประเทศได้น�ำเอำหลักกฎหมำยและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมำแก้ไขปัญหำ 
ควำมเดือดร้อนของประชำชนและลดควำมเหลื่อมล�้ำระหว่ำงคนรวยคนจนได้อย่ำงไร

๒. วิวัฒนำกำรของกฎหมำยกำรกู้ยืมและเรยีกดอกเบีย้ในกฎหมำยต่ำงประเทศ4 
กำรเรียกดอกเบ้ียมีมำตั้งแต่สมัยโบรำณกำล แต่เนื่องจำกมนุษย์อยู่ร่วมกันต้องพึ่งพำอำศัยซ่ึงกัน 

และกนั จงึมข้ีอห้ำมทำงศำสนำบำงศำสนำมใิห้เรียกดอกเบีย้กำรกูย้มืเงินกนัโดยถือว่ำกำรเรียกดอกเบีย้เป็นบำป  
โดยเฉพำะแนวควำมคิดในสมัยกลำงเชื่อกันว่ำอำณำจักรอยู่ภำยใต้ศำสนจักรและกฎหมำยธรรมชำติ  
กำรเรียกดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมำยไร้มโนธรรม (usurious) เร่ิมต้ังแต่สมัยคริสตกำล (Bibical times)  
ซึง่กฎหมำย จีน ฮนิด ูและโกรำน ได้ห้ำมเรยีกดอกเบ้ียในอตัรำทีส่งูเกนิไป กฎหมำยโมเสดห้ำมพวกยวิเรยีกดอกเบ้ียจำก 
คนชำติเดยีวกันแต่ให้เรียกดอกเบ้ียจำกคนชำตอิืน่ ๆ ได้ ส่วนกฎหมำยโรมนัอนญุำตให้เจ้ำหนีเ้รียกดอกเบีย้ในกรณี
ทีล่กูหนีผ้ดินดัได้

ในทวีปยุโรปนั้น เดิมถือว่ำเงินย่อมไม่เกิดเพิ่มเติมขึ้นได้ ดังภำษิตดั้งเดิมที่ว่ำ “เงินท�ำลูกไม่ได้”  
ซึง่ต่ำงจำกกำรยมืสตัว์ เช่น ยมืแพะยมืแกะไป แพะหรือแกะนัน้อำจจะออกลูกสมควรจะคนืลูกแพะลูกแกะให้ผู้ 
ให้ยมืไป แต่ยมืเงินน้ันเงนิย่อมไม่เกดิเพ่ิมเตมิขึน้ได้ ดงันัน้ ถ้ำยมืเงนิกนัจงึถอืว่ำไม่มอีะไรจะคนืเพิม่เตมินอกจำก 
ต้นเงินทีย่มืไปเท่ำนัน้ เมือ่เช่ือกันเช่นนัน้จงึได้ห้ำมเรยีกดอกเบ้ีย หำกผูใ้ดฝ่ำฝืนให้คนกูย้มืเคยเรยีกดอกเบีย้ก็จะได้ 
รบัโทษ และได้เริม่บงัคบัตัง้แต่สมยัพระเจ้ำจกัรพรรดิช์ำร์ลผูย้ิง่ใหญ่ (Charlemagne ค.ศ. ๗๔๒ ถงึ ค.ศ. ๘๑๔)  
แต่ต่อมำประชำชนไม่ยอมรบัในข้อห้ำมนี ้ โดยเฉพำะพวกยวิ จนในทีส่ดุปี ค.ศ. ๑๓๖๐ มอีนัต้องคลีค่ลำยไปโดย 
ได้ม ีกฎ Ordonnance Royale อนุญำตให้พวกยวิเรยีกดอกเบีย้ได้ และต่อมำเมือ่ได้มกีำรเปลีย่นแปลงกำรปกครอง
ในประเทศฝรัง่เศส ในครสิตศตวรรษท่ี ๑๘ จงึได้มกีฎหมำยประกำศเป็นกำรทัว่ไปให้เรยีกดอกเบีย้กนัได้ โดยเปลีย่น
แนวควำมคดิ เป็น “เงนิตรำเป็นสนิค้ำอย่ำงหนึง่เหมอืนกนั” แต่กป็รำกฏว่ำเมือ่ปล่อยให้เรยีกดอกเบีย้กนัได้โดยเสรี  
กม็ผีลเสยีอกี คอื ท�ำให้คนรวยมโีอกำสขดูรดีคนจนได้สะดวก ต่อมำหลำยประเทศหนัมำใช้แนวควำมคดิทีเ่ป็น 
สำยกลำง คือ ฝรัง่เศสในสมยันโปเลยีน ออกประกำศกฎหมำยฝรัง่เศสให้คดิดอกเบีย้โดยแบ่งค�ำนวณเป็นสองประเภท  
คือถ้ำเรียกดอกเบี้ยในวงกำรค้ำ ให้คิดดอกเบี้ยร้อยละหกต่อปี ถ้ำมิใช่วงกำรค้ำ ก็ให้คิดร้อยละห้ำต่อปี  
หรือนอกจำกนั้นให้กฎหมำยในทำงแพ่งและพำณิชย์ซึ่งก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำวมีควำมศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น  
จงึได้มกีฎหมำยอำญำก�ำหนดโทษไว้ส�ำหรับผู้ที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำด้วย

3 แหล่งเดิม. หน้า ๒๑๐ - ๒๑๑.
4 กานดา ภู่เชี่ยวชาญวิทย์. (๒๕๒๘). การบังคับใช้กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา. หน้า ๒ - ๔.
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ประเทศอังกฤษในสมัยโบรำณนั้นกำรเรียกดอกเบี้ยถือว่ำเป็นส่ิงที่น่ำรังเกียจทำงศำสนำถือว่ำ 
เป็นบำป และศำลตดัสนิว่ำเป็นสิง่ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมำยตำมคดิทฤษฎีเศรษฐศำสตร์คลำสสคิและเศรษฐศำสตร์
สมัยกลำง (The Theory of the classical and Medival Economic) เงินเป็นสื่อกลำงของกำรแลกเปลี่ยน 
ไม่สำมำรถเกิดดอกออกผลจำกธรรมชำติได้ เพรำะในศตวรรษที่ ๑๖ ช่องว่ำงระหว่ำงศำสนำและธุรกิจกำรค้ำ  
ไม่กว้ำงขวำงนกั จรยิธรรมโปเตสแตนต์สมยัใหม่ถือว่ำ กำรเรียกดอกเบ้ียในอตัรำท่ีสูงเท่ำนัน้ จะเป็นส่ิงท่ีผิด (usury)  
ต่อมำในสมัยพระเจ้ำเฮนรี่ที่ ๓ ได้ออกกฎหมำย The statute of Henny VIII ให้ท�ำสัญญำจ่ำยดอกเบี้ยกันได้ 
โดยถกูต้องตำมกฎหมำยและยงัมกีฎหมำยอกีหลำยฉบบัทีอ่อกมำให้จ่ำยดอกเบีย้กนัได้ แต่อย่ำงไรกต็ำมค�ำตดัสิน
ของศำลในฉบบันีย้งัขดัแย้งกนัอยูใ่นปี ๑๘๕๔ ได้มกีฎหมำยโดยรัฐสภำ ยกเลิกกฎหมำยห้ำมเรียกดอกเบีย้ (The 
usury Law) ในประเทศอังกฤษ และต�ำรำกฎหมำยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวโดยหันมำถือหลักว่ำ “คำ้เงินโดยเสรี” 
(Free Trade in money)

๓. วิวัฒนำกำรของกฎหมำยไทยว่ำด้วยกำรกู้ยืมเงิน
ในแต่ละยุคสมัยของประเทศ สภำพทำงสังคมและเศรษฐกิจท่ีแตกต่ำงกันย่อมก่อให้เกิดชนชั้น 

ที่ร�่ำรวยมีฐำนะทำงเศรษฐกิจดีกับชนชั้นที่ยำกจนและมีฐำนะทำงเศรษฐกิจที่ต�่ำกว่ำ จึงเป็นเหตุผลควำมจ�ำเป็น
ของกำรกู้ยืมเงินเพื่อด�ำรงชีวิตหรือลงทุนประกอบธุรกิจ ควำมเหล่ือมล�้ำระหว่ำงชนชั้นก่อให้เกิดกำรเอำรัด 
เอำเปรียบเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์เป็นรำยได้จำกดอกเบี้ยจนเกิดกรณีพิพำทเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินจ�ำนวนมำก 
ผู้มีอ�ำนำจปกครองประเทศจึงได้ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับในรูปแบบของกฎหมำยเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง

ข้อบัญญัติเกี่ยวกับสัญญำกู้ปรำกฏอยู่ในบทพระอัยกำรลักษณะกู้หนี้ ปรำกฏค�ำปรำรภในปีชวด 
๑๒๗๘ แต่กำรค้นคว้ำไม่ทรำบว่ำปีที่ปรำกฏเป็นศักรำชอะไร โดย ๘ มำตรำแรกของกฎหมำยลักษณะนี้ได้วำง 
ข้อบงัคบัส�ำหรบัสญัญำกู้ซ่ึงท�ำขึน้ระหว่ำงสมำชกิของครอบครัวหรือมติรสหำย ส่วนมำตรำอืน่ไม่ปรำกฏว่ำตรำขึน้
ในสมัยใด แต่มีข้อสังเกตวำ่กฎหมำยได้เรียงขึ้นเป็นอย่ำงดี จึงนำ่สันนิษฐำนได้ว่ำกฎหมำยลักษณะกู้หนี้ได้มีกำร
ช�ำระสะสำงมำกครั้งกว่ำกฎหมำยอื่น ๆ และได้รวมเอำบทบัญญัติสมัยต่ำง ๆ รวมกันเขำ้ไว้เพื่อควำมรอบคอบ 
ซึ่งสันนิษฐำนได้วำ่เป็นกฎหมำยที่เกิดขึ้นปลำยสมัยกรุงศรีอยุธยำ5

ส�ำหรับแบบของสัญญำกู้มีบัญญัติไว้ตำมพระอัยกำรลักษณะกู้หนี้ บทที่ ๙ สัญญำกู้ใด ๆ  ที่กระท�ำ
ขึ้นส�ำหรับจ�ำนวนเงินตั้งแต่ต�ำลึงหนึ่งขึ้นไป จะต้องมีกรมธรรม์แกงได6 เป็นส�ำคัญ ถ้ำมิได้ท�ำขึ้นเป็นกรมธรรม์  
ผู้ให้กูจ้ะน�ำมำฟ้องร้องมไิด้ จะเห็นได้ว่ำแบบของกรมธรรม์กูไ้ม่ได้เปลีย่นแปลงไปมำกนกันบัแต่สมยักรงุศรอียธุยำ
จนถึงปัจจุบัน เพียงแต่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้เปลี่ยนเป็นรอยพิมพ์นิ้วมือแทนแกงได และต่อมำต้องมีพยำน
รับรองสองคน7

๓.๑ สภำพเศรษฐกิจและสังคมสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก (พ.ศ. ๒๓๒๕ - 
๒๓๕๒) พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๑๑)

ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก เป็นยุคท่ีเร่ิมฟื ้นฟูเศรษฐกิจจำก 
ภัยสงครำมซึ่งควำมเดือดร้อนของประชำชนมีมำก กำรกู้หนี้ยืมสินส่วนใหญ่มักเป็นกำรกู้ยืมระหว่ำงญำติพี่น้อง
เพื่อนฝูง กฎหมำยที่ใช้บังคับในสมัยนั้น คือ กฎหมำยตรำสำมดวงลักษณะกู้หนี้ ซึ่งเป็นกฎหมำยที่ตรำขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๑๘๘ ในครัง้ช�ำระสะสำงกฎหมำยในสมยัพระบำทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้ำจฬุำโลก ได้รวบรวมไว้ด้วยและ
กฎหมำยตรำสำมดวง ได้ใช้มำตลอดถึงรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว8

5 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย โดย ร.แลงกาต์. หน้า ๒๑๙.
6 รอยกากบาทหรือขีดเขียนซึ่งบุคคลไม่รู้หนังสือขีดเขียนลงไว้เป็นส�าคัญ.
7 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย โดย ร.แลงกาต์. หน้า ๒๒๑.
8 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ. (๒๕๒๕). วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี ภาค ๕ : ภาค

กฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมายสังคม. หน้า ๒๒๔.
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กฎหมำยตรำสำมดวงพระอัยกำรลักษณะกู้หนี้ในบทที่ ๑ – ๘ ที่ใช้บังคับกับกำรกู้ยืมเงิน
ตั้งแต่สมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก จนถึงรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
มีลักษณะของกำรวำงข้อก�ำหนดและวิธีปฏิบัติระหว่ำงผู้ให้กู้กับผู้กู้ เช่น ผู้กู้และผู้ให้กู้ที่มีควำมสัมพันธ์กัน 
เป็นบคุคลในครอบครวัเดยีวกัน เป็นบุตรชำย บตุรสำว เขยสะใภ้ บิดำ มำรดำ พ่อตำ แม่ยำย พ่อผัว แม่ผวั กูย้มืเงนิ 
ไม่ว่ำจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยมำกเพียงใด กฎหมำยให้ผู้กู้ช�ำระหนี้ได้เมื่อผู้กู้มีเงินที่จะช�ำระ ถำ้เป็นกู้ระหว่ำง
บิดำ มำรดำ กับบุตรชำย และหญิง ห้ำมมิให้น�ำคดีไปฟ้องร้องยังศำล แต่ถำ้เป็นกู้ระหว่ำงบุตรเขย สะใภ้ พ่อตำ 
แม่ยำย พ่อผัว แม่ผัว แล้วน�ำคดีกู้ยืมไปฟ้องยังศำลก็ให้พิจำรณำช�ำระหนี้แต่เฉพำะต้นเงิน ส่วนดอกเบี้ยไม่ต้อง 
ช�ำระ ผู้กู้และผู้ให้กู้มีควำมสัมพันธ์ฉันท์เป็นพ่ีน้องร่วมบิดำ มำรดำ เดียวกันหรือร่วมแต่บิดำ หรือมำรดำ  
ท�ำหนังสือกู้ยืมเงิน แล้วให้ผู้กู้ช�ำระแต่เงินต้นส่วนดอกเบี้ยไม่ต้องช�ำระ ส่วนกำรช�ำระหน้ีดอกเบ้ียเป็นไปตำม
ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งบุคคล เช่น กำรกู้ยืมเงินระหว่ำงมิตรสหำย ท�ำสัญญำกู้ยืมกันถำ้ผู้กู้ช�ำระหนี้โดยง่ำยให้เอำ
ต้นเงินทัง้หมด ส่วนดอกเบ้ียให้ท�ำเป็นสำมส่วนแล้วเอำไว้ส่วนเดยีว ถ้ำช�ำระหนีโ้ดยยำกผูกู้ไ้ม่ยอมรบัตำมสญัญำกู้
เมื่อสืบสวนได้ควำมจริงแล้วให้เอำดอกเบี้ยท�ำเป็นสี่ส่วนเอำไว้สำมส่วน เป็นต้น9

กำรกู้ยืมเงินและเงื่อนไขกำรช�ำระหนี้ดังกล่ำวปัจจุบันได้ยกเลิกไปหมดแล้ว เนื่องจำกถือว่ำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้กู้และผู้ให้กู้เป็นเรื่องของส่วนบุคคล ไม่ควรน�ำมำเกี่ยวข้องกับกำรกู้ยืมเงินกัน ฉะนั้น 
ในปัจจุบนัผูกู้ย่้อมมหีน้ำท่ีทีจ่ะต้องช�ำระหน้ีเงนิกู้ท้ังท่ีเป็นส่วนของต้นเงินและดอกเบีย้ท้ังหมดเท่ำท่ีก�ำหนดกนัไว้ 10

ส�ำหรับหลักฐำนกำรกู้ กฎหมำยตรำสำมดวงพระอัยกำรลักษณะกู้หนี้ บทที่ ๙ ก�ำหนดไว้วำ่ 
“รำษฎรกู้หนี้ยืมสินกันตั้งแต่ ๑ ต�ำลึง ขึ้นไปให้มีกรมทันแกงใดเป็นส�ำคัญ ให้คิดดอกเบี้ยได้เดือนละ ๑ เฟื้อง  
ถ้ำไม่มเีอกสำรส�ำคญัแสดงถงึกำรกูย้มืแล้วห้ำมมใิห้มำฟ้องร้องบงัคบัคด”ี ดงัน้ันหลกัฐำนเป็นหนงัสอืจงึมคีวำมส�ำคญั 
ทีจ่ะท�ำให้ผูใ้ห้กูส้ำมำรถฟ้องร้องให้ศำลบงัคบัลกูหนีผู้้กูช้�ำระหนีไ้ด้ และบทบญัญติันีใ้นส่วนนีน้บัว่ำเป็นส่วนส�ำคญั
แม้ว่ำจะมวีวัิฒนำกำรของกฎหมำยเปล่ียนแปลงไปอย่ำงใด แต่บทบญัญตัใินส่วนนียั้งคงมผีลใช้อยูจ่นถงึปัจจบุนั11

มีข้อสังเกตว่ำกฎหมำยตรำสำมดวงพระอัยกำรลักษณะกู้หนี้ เป็นบทบัญญัติอันเป็นหลัก
เกณฑ์กำรกู้ยืมเงินไว้อย่ำงชัดเจนว่ำจะต้องช�ำระเงินต้นเท่ำใด ดอกเบี้ยเท่ำใด หรือต้องช�ำระดอกเบี้ยหรือไม่  
แต่มบีำงบท บัญญตัไิม่ชัดเจนจนท�ำให้เกดิปัญหำว่ำจะต้องช�ำระหนีอ้ะไรบ้ำง นอกจำกนีบ้ำงบทบญัญตัพิำดพิงถงึ 
มโนธรรมของคนอีกด้วย และเป็นทีน่ำ่สังเกตว่ำในแต่ละบทจะมีเหตุผลระบุด้วยวำ่ท�ำไมจึงบัญญตัิข้อควำมไว้12 
เช่น ผูกู้แ้ละผูใ้ห้กูเ้ป็นพีน้่องฝ่ำยข้ำงบิดำมำรดำท�ำหนงัสอืกู้ยมืกันแล้วให้ผูกู้ช้�ำระหนีเ้งนิต้นทัง้หมดส่วนดอกเบีย้
จะช�ำระมำกน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับควำมยำกง่ำยในกำรช�ำระหน้ี ถ้ำผู้กู้ช�ำระหนี้โดยงำนก็มิให้คิดดอกเบี้ยเลย  
ถ้ำช�ำระหนีโ้ดยยำกให้แบ่งดอกเบ้ียออกเป็นสำมส่วนแล้วให้ผูใ้ห้กูเ้รยีกไว้เพยีงส่วนเดยีว แต่ถ้ำปฏเิสธแล้วสบืสวน
ได้ควำมจรงิว่ำมกีำรกูย้มืกันจรงิให้ผูกู้ช้�ำระเงนิต้นทัง้หมด ส่วนดอกเบีย้ให้แบ่งเป็นสำมส่วนแล้วเรยีกไว้สองส่วน 
โดยกฎหมำยให้เหตุผลว่ำเนื่องเพรำะผู้กู้และผู้ให้กู้เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน13

กฎหมำยลักษณะกู้นี้มีผลบังคับใช้ตลอดมำจนกระทั่งรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว (รัชกำลท่ี ๔) มีประกำศพระรำชบัญญัติเรื่องที่กระหนำบคำบเกี่ยวแลกำรกู้หนี้ในระหว่ำงญำติ  
จ.ศ. ๑๒๒๒ (พ.ศ. ๒๔๐๓) เป็นกฎหมำยท่ียกเลิกบทบัญญัติในกฎหมำยลักษณะกู้หนี้ ลักษณะควำมสัมพันธ์
ญำติมิตรสนิทและห่ำงขำยแลกู้หนี้ยืมสินกัน ซึ่งประกำศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมให้มีกำรกู้ยืมเงินกัน
โดยควำมเต็มใจโดยไม่ติดขัดในเรื่องกำรเรียกดอกเบี้ยและกำรช�ำระดอกเบี้ย โดยให้ยึดถือตำมสัญญำ14

9 แหล่งเดิม. หน้า ๒๒๕ – ๒๒๖.
10 แหล่งเดิม. หน้า ๒๒๗.
11 แหล่งเดิม. หน้า ๒๒๗.
12 แหล่งเดิม. หน้า ๒๓๕.
13 แหล่งเดิม. หน้า ๒๒๕.
14 แหล่งเดิม. หน้า ๒๓๖.
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๓.๒ รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓

ในยคุสมยันีป้ระเทศไทยมกีำรตดิต่อสมัพนัธไมตรีและค้ำขำยกับต่ำงประเทศมำกท�ำให้จ�ำเป็น
ต้องปรบัปรงุกฎหมำยให้ทนัสมยัต่อสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและสงัคม เช่น ในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ มพีระรำชบญัญตัแิก้ไข
เพิม่เตมิลกัษณะกู้หนีย้มืสนิ รตันโกสนิทร์ศก ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔)15 พระรำชบญัญติัฉบบันีเ้ป็นกฎหมำยว่ำด้วยกำร
กู้ยมืเงนิอนัเป็นหนีส้นิล้นพ้นตวั ต่อมำถกูยกเลกิโดยพระรำชบญัญติัลกัษณะล้มละลำย ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔)

ในรัชสมัยเดียวกัน ในปี พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้มีประกำศบอกเลิกกฎหมำยต่อท้ำยพระรำชบัญญัติ
กระบวนพจิำรณำควำมแพ่งรตันโกสนิทร์ศก ๑๑๕ ลงวนัที ่๒๙ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๑๑๗ ยกเลกิกฎหมำยลกัษณะ
กู้หนี้หลำยบท คือ บทที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๓๘, ๕๙ และ ๖๘

เนื่องจำกกฎหมำยตรำสำมดวงพระอัยกำรลักษณะกู้หนี้เป็นกฎหมำยเก่ำแก่ มีบำงมำตรำ
ไม่ทันต่อสภำพเศรษฐกิจและสังคมไทย พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเจ้ำเกล้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ ๕) จึงทรงโปรด
ให้ช�ำระสะสำงเสียใหม่ โดยตั้งคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๖) มีเสด็จในกรมหลวง
รำชบรุ ีเป็นประธำน ผูท้รงคณุวฒุใินทำงกฎหมำยต่ำงประเทศ และผูช้�ำนำญกฎหมำยฝ่ำยไทยร่วมเป็นกรรมกำร  
มีหนำ้ที่ตรวจช�ำระพระรำชก�ำหนดกฎหมำยเก่ำใหม่16

๓.๓ รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๖๘

สบืเนือ่งมำจำกกำรช�ำระสะสำงกฎหมำยซึง่ทรงพระด�ำรโิดยพระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำ
เจ้ำอยูห่วั (รชักำลท่ี ๕) กฎหมำยแพ่งได้เริม่ท�ำกำรช�ำระสะสำงเพิม่เติมรวบรวมเป็นประมวลต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ 
เป็นต้นมำ ซึ่งกฎหมำยว่ำด้วยกู้ยืมเงินอันเป็นกฎหมำยลักษณะกู้หนี้เดิมได้จัดรวมอยู่ในกฎหมำยพำณิชย์ หรือ
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ ๓ แต่ด้วยเหตุที่ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ้ 
เจ้ำอยู่หัวทรงโปรดเกล้ำฯ ให้จัดระเบียบกำรขึ้นใหม่ในกำรร่ำงกฎหมำยโดยยกกองอ�ำนวยกำรร่ำงกฎหมำย  
เป็นกรมร่ำงกฎหมำยสังกัดกระทรวงยุติธรรม ท�ำหน้ำที่รวบรวมกฎหมำยและตรวจสอบกฎหมำย 
และออกกฎหมำยเพื่อให้เหมำะสมกับควำมเจริญทำงกำรค้ำและควำมสัมพันธ์กับนำนำประเทศ17

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ กรมร่ำงกฎหมำยโดยคณะกรรมกำรพิจำรณำตรวจช�ำระรวบรวมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ ๓ ได้พิจำรณำร่ำงกฎหมำยเฉพำะในส่วนท่ีเกี่ยวด้วยกำรกู้ยืม โดยน�ำเอำ
กฎหมำยพำณิชย์ของประเทศเยอรมัน กฎหมำยแพ่งของฝรั่งเศส อียิปต์ และสวิสเซอร์แลนด์ มำพิจำรณำด้วย 
ปรำกฏต้นฉบับตรวจแก้ไขครั้งที่ ๑ และ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๔๖๔ ถึง ๒๖ สิงหำคม ๒๔๖๕ ก�ำหนด 
ข้อบังคับพิเศษส�ำหรับกู้ยืมเงิน ในมำตรำ ๖๕๓ ว่ำ “กำรกู้ยืมเงินอันมีจ�ำนวนต้นเงินเกิน ๒๐๐ บำทนั้น  
ท่ำนห้ำมไม่ให้น�ำมำพสิจูน์ นอกจำกจะมพียำนหลกัฐำนเป็นหนงัสอืซ่ึงผูย้มืต้องลงลำยมอืช่ือไว้” ต่อมำร่ำงประมวล 
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ ๓ (เข้ำใจว่ำร่ำงในปี พ.ศ. ๒๔๖๗) ได้เปลีย่นแปลงเป็น “กำรกูย้มืเงนิกว่ำห้ำสบิบำท 

15 โดยมีเหตุผลสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า “...ทุกวันนี้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเก่าก่อน 
โดยการที่มีเกี่ยวข้องกับนานาประเทศแล้ว แลมีวิธีเข้าหุ้นส่วนกันเปนพวกเปนเหล่า แลเจ้าทรัพย์สินทดลองทุนให้คนที่
มีแรงท�าการค้าขายเปนเอนกปริยายมาแล้ว แลธรรมดาการค้าขายก็ย่อมมีเวลาวัฒนะแลหายนะ ตามกาลสมัยเหมือน
การงานอื่น ๆ  บางคนบางพวกที่เคราะห์ร้าย ท�าการค้าขายไปก็ขาดทุนโดยไม่คิดฉ้อฉลผู้ใด เจ้าหนี้ผู้ที่ให้กู้ยืมทรัพย์ไป
เหน็ใจจรงิของลกูหนีว่้าเคราะห์ร้ายแล้ว กก็รณุาลดหย่อนผ่อนเอาส่วนทรพัย์คนืแต่น้อย พอควรแก่กฎหมายแลธรรมเนยีม
ยุติธรรมที่เปนอยู่ทั่วไปในประเทศอื่น ๆ  เปนอันมากแล้วก็มี แต่เจ้าหนี้บางคนมีใจโลบเหลือเกิน เหนช่องที่กฎหมายเก่า
มีอยู่ตามธรรมเนียมโบราณกาล ก็คิดขัดขวางไม่ยอมลดหย่อนผ่อนผันแก่ลูกหนี้ จะขืนเอาตามความในกฎหมายเก่า 
น้ัน ท�าให้เกิดคดีมีถ้อยความค้างโรงศาลอยู่เป็นอันมาก ทั้งเปนที่เดือดร้อนแก่ลูกหนี้ผู้มีความยากไร้ยิ่งนัก ฉันใดจะ 
เปนการดทีีเ่รยีบร้อยต่อไปได้ ขอพระราชทานพระบรมราชวนิจิฉยัไว้เปนแบบอย่างด้วย จงึทรงพระราชด�าริห์เหนโดยทรง
เมตตาพระกรุณาแก่อาณาประชาชนทั่วไปเพื่อให้ได้ท�ามาหากินกันโดยสุจริต แลไม่ให้คิดฉ้อโกงซึ่งกันแลกันนั้นว่า ควร
จะแก้ไขกฎหมายเก่าที่หนักแรงอยู่เหลือเกินนั้น ให้เปนการยุติธรรมสมควรแก่การแลเวลาจึงทรงมีพระบรมราชโองการ
ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ไว้สืบไปว่า...”

16 แหล่งเดิม. หน้า ๒๓๙.
17 แหล่งเดิม. หน้า ๒๔๐.
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ขึ้นไป ถ้ำมิได้มีหลักฐำนเป็นหนังสืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งลงลำยมือชื่อผู้ยืมเป็นส�ำคัญแล้ว ท่ำนมิให้พิสูจน์”  
จำกรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรร่ำงกฎหมำย ต้ังแต่วนัท่ี ๑ มนีำคม ถึงวนัท่ี ๒๘ มนีำคม ๒๔๖๙ ข้อควำมตำม 
มำตรำ ๖๕๓ ได้เปลีย่นเป็น “กำรกูย้มืเงนิกว่ำห้ำสบิบำทขึน้ไปนัน้ ท่ำนว่ำจะฟ้องร้องกนัมไิด้ เว้นแต่ได้มหีลกัฐำน
เป็นหนงัสืออย่ำงใดอย่ำงหนึง่ลงลำยมอืชือ่ผูย้มืเป็นส�ำคัญ” ท้ำยสดุได้แก้ไขดงัข้อควำมในประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ มำตรำ ๖๕๓ วรรคแรก “กำรกู้ยืมเงินเกินกว่ำหำ้สิบบำทขึ้นไปนั้น ถำ้มิได้มีหลักฐำนแห่งกำรกู้ยืม 
เป็นหนงัสืออย่ำงใดอย่ำงหนึง่ลงลำยมอืชือ่ผูย้มืเป็นส�ำคญั ท่ำนว่ำจะฟ้องร้องให้บงัคบัคดีหำได้ไม่” แสดงให้เห็นว่ำ 
คณะกรรมกำรร่ำงกฎหมำยได้ใช้ควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำดังจะเห็นได้ว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อควำม
หลำยครัง้หลำยหน18 เหตทุีก่ฎหมำยก�ำหนดให้กู้ยมืเงินแก่กนัต้องท�ำสัญญำเป็นหนงัสือเพรำะเป็นกำรยำกทีจ่ะ
เชือ่ฟังค�ำพยำนบุคคลได้สนทิใจ และเพือ่ตดัควำมยุง่ยำกและให้สทิธเิข้ำในกำรพิจำรณำข้อทุม่เถยีงเรือ่งหนีส้นิ19

ควำมในมำตรำ ๖๕๓ วรรคแรก ได้มีกำรแก้ไขปรับปรุงจ�ำนวนเงินกู้ยืมเงินเพื่อให้สอดคล้อง
กบัสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกจิและสภำวกำรณ์ในปัจจบุนั โดยพระรำชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ มำตรำ ๔  ให้ยกเลิกควำมในวรรคหนึ่งของมำตรำ ๖๕๓ แห่งประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน “มำตรำ ๖๕๓  กำรกู้ยืมเงินกว่ำสองพันบำทขึ้นไปนั้น 
ถ้ำมิได้มีหลักฐำนแห่งกำรกู้ยืมเป็นหนังสืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งลงลำยมือชื่อผู้ยืมเป็นส�ำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับ
คดีหำได้ไม”่

๔. วิวัฒนำกำรของดอกเบีย้เงินกู้ยืมในประเทศไทย
กำรกู ้ยืมเงินมีลักษณะพิเศษท่ีกฎหมำยยินยอมให้มีกำรเรียกดอกเบี้ยจำกต้นเงินท่ียืมกัน  

โดยถือวำ่เงินเป็นทรัพย์ชนิดหนึ่งที่สำมำรถท�ำให้งอกเงยเพิ่มเติมมำกขึ้นด้วยวิธีกำรตำ่ง ๆ จึงเทำ่กับว่ำดอกเบี้ย
เป็นผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้กู้สมควรที่จะมอบให้กับผู้กู้ ส่วนก�ำหนดอัตรำดอกเบ้ียนั้นขึ้นอยู่กับสภำวกำรณ์
ทำงเศรษฐกิจและเหตุผลของผู้ปกครองประเทศในแต่ละยุคสมัยแตกตำ่งกันไป20

ค�ำว่ำ “กู้” ในสมัยกรุงศรีอยุธยำมีควำมหมำยเช่นเดียวกับปัจจุบัน หมำยถึง กำรยืมโดยมีดอกเบี้ย 
โดยลูกหน้ียอมผูกพันไม่แต่ส่งต้นเงินคืนเท่ำนั้น แต่รวมถึงดอกเบี้ยด้วยแม้ในสัญญำจะไม่ก�ำหนดออกมำอย่ำง
ชัดเจนก็ตำม21

กฎหมำยตรำสำมดวงลกัษณะกูห้นี ้ไม่ได้ก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้กูย้มืเป็นอตัรำสงูสดุทีแ่น่นอนตำยตวั
ลงไป แต่ยึดหลักควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้กู้และผู้ให้กู้เป็นหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ เช่น ผู้กู้และผู้ให้กู้มีควำม
สัมพันธ์ใกล้ชิดเน่ืองจำกเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เป็นญำติใกล้ชิดกัน กฎหมำยให้ผู้กู้และผู้ให้กู้ก�ำหนด
อัตรำดอกเบี้ยกันเอง แต่กฎหมำยบัญญัติวิธีกำรอันมีผลต่ออัตรำดอกเบี้ยไว้ว่ำ กำรช�ำระหนี้เงินกู้ถ้ำผู้กู้ยืมช�ำระ
แต่โดยดไีม่ให้คดิดอกเบีย้คงช�ำระแต่ต้นเงนิเท่ำนัน้22 ส่วนในกรณทีีผู่กู้ก้บัผูใ้ห้กูม้ไิด้มคีวำมสมัพนัธ์ใดต่อกนัและ
กฎหมำยได้ก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้ไว้ก็ตำมแต่กไ็ม่แน่นอนตำยตวัคงให้มกีำรลดหย่อนอตัรำดอกเบีย้โดยให้ถอืเอำ
ฐำนะของผูกู้้เป็นหลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำ23 นอกจำกนีแ้ล้วกฎหมำยลักษณะกูห้นีไ้ม่มบีทบญัญติัใดทีจ่ะลงโทษ
ผู้ให้กู้ ถำ้เรียกดอกเบี้ยเกินกว่ำที่ก�ำหนดไว้24

18 แหล่งเดิม. หน้า ๒๔๑ – ๒๔๒.
19 แหล่งเดิม. หน้า ๒๔๓.
20 แหล่งเดิม. หน้า ๒๔๕.
21 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย โดย ร.แลงกาต์. หน้า ๒๒๕.
22 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี ภาค ๕ : ภาคกฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมาย

สังคม. หน้า ๒๔๕.
23 ผู้กู้และผู้ให้กู้ตกลงก�าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ต�าลึงละ ๑ สลึง หรือ ๒ สลึง แต่ต่อมาปรากฏว่าผู้กู้มีฐานะ

ยากจนลง กฎหมายให้คดิดอกเบีย้ในอตัราตามทีไ่ด้ตกลงกนัไว้ในก�าหนดเวลาเพยีง ๑ เดอืน หลังจากนัน้ให้คิดดอกเบีย้
ในอัตราต�าลึงละ ๑ เฟื้อง โดยมีเหตุผลว่าเพราะผู้กู้ยากจนลง.

24 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี ภาค ๕ : ภาคกฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมาย
สังคม. หน้า ๒๔๖.
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๔.๑ สมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๔๑๑) รชัสมยัพระบำทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้ำ 
จฬุำโลก (รชักำลที ่๑) พระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูหั่ว (รชักำลที ่๔)

สภำพเศรษฐกิจและสังคมไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประชำชนมีอำชีพหลัก คือ
กำรเกษตรซึง่มทีัง้กำรท�ำนำท�ำไร่ ในยคุนัน้เทคโนโลยใีหม่ ๆ ยงัไม่เกดิขึน้ ผลผลติต่ำง ๆ จงึต้องอำศยัธรรมชำต ิ
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ประกอบกับประชำชนไม่มีควำมรู้ในด้ำนสำธำรณสุขและกำรป้องกันโรคติดต่อ  
จึงท�ำให้เกิดโรคระบำด ประชำชนเป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอ จำกเภทภัยดังกล่ำวท�ำให้ประชำชนไม่อำจที่จะ
สะสมเงินทองไว้ได้ เมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นจึงจ�ำต้องไปกู้หนี้ยืมสินผู้ท่ีร�่ำรวยกว่ำ เช่น กู้มำจำกเจ้ำขุนมูลนำย  
หรอืนำยเงนิอืน่ ๆ โดยยนิยอมเสยีดอกเบีย้แพง ๆ25

อำจกล่ำวได้ว่ำระบบเศรษฐกจิของไทยในสมยัน้ีเป็นระบบเศรษฐกจิแบบเล้ียงตัวเอง ประชำชน 
มีอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก กำรผลิตอื่น ๆ เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมต้องกำรด้ำนอุปโภคบริโภคในลักษณะ 
แลกเปลีย่นกนั ปัญหำกำรกูย้มืเงนิกำรเรยีกอตัรำดอกเบีย้จงึเกดิจำกควำมยำกจนของคนในประเทศมำกกว่ำจะกู้ยมืเงนิ 
เพื่อต้องกำรลงทุนค้ำขำย ซ่ึงกฎหมำยในลักษณะกู้หนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยกู้ยืมยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ 
โดยไม่มีกำรเปลีย่นแปลงแก้ไขในสำระส�ำคญัทัง้ ๆ ทีก่ฎหมำยฉบบันีย้นิยอมให้คดิดอกเบีย้ต�ำลงึละเฟ้ืองต่อเดอืน  
(เทยีบเป็นร้อยละ ๓๗.๕ ต่อปี) แต่เจ้ำหนีน้ำยเงินบำงคนยงัเรยีกดอกเบีย้สงูกว่ำนัน้อีกตำมควำมพอใจ ถ้ำค้ำงดอกเบ้ีย
สองถงึสำมปีดอกกท่็วมต้นแล้ว จงึเป็นกำรยำกท่ีคนกูจ้ะหำเงินมำช�ำระหนีไ้ด้ จึงถูกยดึทรัพย์ (รวมท้ังลูกสำวลกูชำย
ด้วย) ตวัผู้กูเ้องกจ็ะถกูศำลขำยเพือ่เอำช�ำระแก่เจ้ำหนี ้ ประกอบกบัในสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้นยงัมรีะบบทำส  
มกีำรซือ้ขำยบุคคลไว้เป็นทำส บำงครัง้คนต้องตกเป็นทำสเนือ่งจำกไม่สำมำรถหำเงนิมำช�ำระหนีไ้ด้ ดอกเบีย้ก็มีแต่
จะเพิม่มำกขึน้ทกุที ก่อให้เกิดพพิำทกนัเสมอ บำงครัง้เจ้ำหนีน้ำยเงนิก็เรยีกอัตรำดอกเบีย้เงนิกูส้งูในขณะท่ีลูกหนี้
อยูใ่นภำวะเดือดร้อนจ�ำเป็นต้องใช้เงนิจงึต้องยอมรบัเอำดอกเบีย้เท่ำทีน่ำยเงนิต้องกำร ท�ำให้เกดิควำมเดอืดร้อน
แก่ประชำชนโดยท่ัวไป26

ในรชัสมยัพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั (รชักำลที ่๔) มกีรณทีำสหญงิท�ำฎกีำกล่ำวโทษ
นำยเงิน กล่ำวหำว่ำเจ้ำหนีน้ำยเงินเอำเงินดอกเบ้ียท�ำเป็นเงินต้นแล้วคิดดอกเบ้ียอกีเท่ำตวั พระองค์ทรงมพีระบรม
รำชโองกำรแต่งตัง้คณะตลุำกำรพจิำรณำพิพำกษำคดี ซ่ึงคณะตุลำกำรพิจำรณำแล้วได้ควำมจริงตำมฎกีำกล่ำวโทษ 
แต่ในขณะนัน้ไม่มีกฎหมำยบญัญตัว่ิำกำรกระท�ำเช่นนัน้เป็นควำมผดิ คณะตลุำกำรจงึได้พพิำกษำลงโทษผูฎ้กีำกล่ำวโทษ 
และให้ชดใช้เงนิต้นและดอกเบีย้ตำมทีเ่ป็นหนีก้นัอยู ่ ผลของกำรตัดสินควำมท�ำให้พระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำ 
เจ้ำอยูห่วั ทรงมปีระกำศฉบบัหนึง่เพือ่ให้ยดึถอืปฏบิตัติำม คือ “ประกำศว่ำด้วยทำสลูกหนีไ้ม่มเีงนิดอกเบีย้เสียแก่
เจ้ำหนีน้ำยเงนิก็เฆีย่นลดเงนิดอกเบีย้ ๓ ทีต่อต�ำลงึ” ประกำศเมือ่จลุศักรำช ๑๒๓๐ (พ.ศ. ๒๔๑๑)27

25 แหล่งเดิม. หน้า ๒๔๗.
26 แหล่งเดิม. หน้ำ ๒๔๘.
27 “ประกาศว่าด้วยทาสลกูหนีไ้ม่มีเงินดอกเบีย้เสยีแก่เจ้าหนีน้ายเงนิกเ็ฆีย่นลดเงนิดอกเบีย้ ๓ ทต่ีอต�าลงึ” ประกาศ

เม่ือวนัพธุเดอืนสาม แรมเจด็ค�า่ ปีมะโรง สมัฤทธิศ์กจลุศกัราช ๑๒๓๐ (พ.ศ. ๒๔๑๑) โดยมข้ีอความในประกาศฉบบันีด้งันี้ 
“ด้วยอสีาทาสท�าฎกีากล่าวโทษจม่ืนจิตร์จ�านงผู้นายเงนิมใีจความว่า จมืน่จติร์จ�านง เอาต้นเงนิสองชัง่ ดอกเบีย้สองชัง่ ท�าสาร
กรมธรรม์ รวมเป็นเงนิสีช่ัง่ แล้วจมืน่จติร์จ�านงคิดเอาต้นเงนิสีช่ัง่ ดอกเบีย้สีช่ัง่ รวมเป็นเงนิแปดชัง่ แจ้งอยูใ่นฎกีานัน้แล้ว แล
ความเรือ่งนีข้นุหลวงพระไกรศรไีด้น�าเอาใบสตัย์กราบเรยีน ฯ พณ ฯ สมหุพระกะลาโหม แลในระหว่างใบสตัย์นัน้มว่ีาเดิม 
นายยิม้ท�าสารกรมธรรม์ขายอีสาภรรยาอีหมาจนีบตุรฝากไว้แก่มารดาพระยาจม่ืนจติร์จ�านงเป็นเงินสองชัง่ นายยิม้รับตวัอสีา 
อหีมาจนีผกูดอกเบีย้ไป ดอกเบีย้เท่าต้นเงนิ นายย้ิมมาหาเงิน จมืน่จติร์จ�านง ๆ จงึได้เอาเงนิสีช่ัง่ไปวางค่าตวัอสีา อหีมาจนี 
ภรรยาบตุรนายยิม้มาจากมารดาพระยาจมืน่จติร์จ�านงแล้วนายยิม้ท�าสาร กรมธรรม์ขายอสีาภรรยา อหีมาจนีบตุร อนีิม่หลาน 
อ้ายอ่อนบุตรเขย ฝากไว้แก่จมืน่จติร์จ�านงเป็นเงินส่ีชัง่ นายอ่ิมรับตวัอีสา อีหมาจนี อีน่ิม อ้ายอ่อนผูกดอกเบีย้ไว้ ดอกเบีย้
เท่าเงนิต้น นายยิม้ผูข้ายตายแล้ว อสีา อหีมาจนี อนีิม่ ฟ้องกล่าวโทษจมืน่จติร์จ�านงตระลาการพจิารณาความอสีา อหีมาจนี  
อนีิม่กบัจมืน่จติร์จ�านง เสรจ็ส�านวนแล้วได้คดัขึน้ให้ลูกขนุปรึกษาปรบัให้อสีา อหีมาจนี อนีิม่ใช้ต้นเงินแล ดอกเบีย้ให้แก่
จมืน่จติร์จ�านงจงเตม็ แล้วให้ทวนอสีา อหีมาจีน อีน่ิม คนละ ๑๐ ท ี ฐานต่อสู้นายเงิน ได้ความตามระวางใบสัตย์เช่นนี้  
มพีระประสาสน์ว่าซึง่ลกูขนุปรบัความเรือ่งนีม้าถกูต้องตามกฎหมายแล้ว แต่อีสา อีหมาจนี อน่ิีมไม่มีเงินดอกเบีย้จะเสยีให้ 
นายเงนิจงึมาร้องฎกีา ครัน้จะตดัสนิให้ยกดอกเบีย้ก็จะเป็นอย่างธรรมเนยีมไป ภายน่าทาสลกูหนีไ้ม่มเีงนิดอกเบีย้จะเสยีให้เจ้าหน้า
นายเงินกจ็ะมาร้องฎกีาอีก จงึมพีระประสาสน์สัง่ว่า แต่นีสื้บไปเมือ่น่า ถ้าทาสลูกหนีค้นใดคนนงึมาร้องฟ้องกล่าวโทษเจ้าหนีน้ายเงนิว่า  
เอาเงินดอกเบีย้ท�าต้นเงนิกด็ ีแลเงินดอกเบีย้น้อยคิดช่อเอามากกด็ ีถ้าพจิารณาได้ความจรงิว่าเป็นทาสเป็นลกูหนีไ้ม่มเีงนิดอกเบ้ีย 
จะเสยีให้เจ้าหน้ีนายเงินประการใด ๆ ก็ดี ให้ตดัสนิให้ทาสลูกหนีใ้ช้เงินต้นให้แก่เจ้าหนีน้ายเงนิจงเตม็ตามสารกรมธรรม์  
แต่เงนิดอกเบีย้นัน้มากน้อยเท่าใด ถ้าทาสลกูหนีไ้ม่มีเงินจะเสยีให้แก่เจ้าหนีน้ายเงนิกใ็ห้เฆีย่นทาสลกูหนี ้ลดเงนิดอกเบีย้สามที
ต่อแสน ๆ ละต�าลงึ กว่าจะครบเงนิดอกเบีย้นัน้เทอญ”

คู่มือพระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๕๖๐
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ประกำศฉบับน้ียังคงมีสำระส�ำคัญยินยอมให้มีกำรน�ำเอำดอกเบี้ยมำท�ำเป็นเงินต้นและคิด
ดอกเบี้ยอีกทีหนึ่ง และอัตรำดอกเบี้ยยังไม่มีก�ำหนดที่แน่นอน มีข้อควำมหนึ่งในประกำศฉบับนี้ที่ยืนยันได้ว่ำ
อัตรำดอกเบี้ยที่เรียกกันนั้นมีจ�ำนวนมำกถึงร้อยละร้อยนั่นคือ “...นำยยิ้มรับตัวอีสำ อีหมำจีน อีนิ่ม อ้ำยอ่อน 
ผูกดอกเบี้ยไป ดอกเบี้ยเท่ำต้นเงิน...”28

จำกกำรที่ไม่มีกฎหมำยก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนี่เองท�ำให้เกิดปัญหำกำรฟ้องร้อง 
เป็นคดีพิพำทกันมำก บำงครั้งเจ้ำหน้ีนำยเงินก็เรียกอัตรำดอกเบี้ยสูง ในขณะที่ลูกหนี้จ�ำเป็นต้องยอมรับเอำ 
เพรำะอยูร่ะหว่ำงเดอืดร้อนอยำกได้เงนิมำใช้จ่ำย จึงจ�ำยอมทีจ่ะท�ำสัญญำ (เดิมใช้ค�ำว่ำสำรกรรมธรรม) ระบดุอกเบีย้
ชั่งละห้ำบำทบ้ำง ต�ำลึง กึ่งต�ำลึงบำ้ง สำมบำทบ้ำง หกสลึงบ้ำง หนึ่งบำทบ้ำง ขึ้นอยู่กับเจำ้หนี้นำยเงินจะเรียก
ร้องเอำ ถ้ำเจ้ำหนีน้ำยเงนิเรยีกดอกเบีย้พอประมำณแล้ว ลูกหนีเ้งินกูก้ส็ำมำรถทีจ่ะน�ำเงินทีกู่ย้มืไปท�ำประโยชน์
และได้ดอกผลมำผ่อนช�ำระหน้ีได้บ้ำง แต่หำเป็นเช่นนี้ไม่ ท�ำให้เกิดควำมเดือดร้อนในกำรกู้หนี้ยืมสิน ไม่ได้ลด
น้อยลงแต่อยำ่งใด29

 ๔.๒ รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๓๕ จนถึง
รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๖๘

ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว อำชีพหลักของคนไทยยังเป็นประกอบ
อำชีพเกษตรกรรมสภำพฐำนะทำงเศรษฐกจิของประชำชนส่วนใหญ่ยงัคงยำกจน กำรกูห้นีย้มืสนิกไ็ม่ได้ลดลงมำ 
พระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วัทรงตระหนกัถงึควำมยำกล�ำบำกโดยเฉพำะกำรเอำรัดเอำเปรยีบของ
เจ้ำหนี้นำยเงินที่ก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยสูงเท่ำใดก็ได้โดยไม่มีกฎหมำยห้ำมไว้ และมีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้นเนื่องจำก
มีกำรติดต่อค้ำขำยท้ังภำยในและระหว่ำงประเทศ จึงเกิดภำวะกำรกู้ยืมเงินเพื่อน�ำไปลงทุนกำรค้ำ เจ้ำหนี ้
นำยเงินถือโอกำสเรียกดอกเบี้ยเงินกู้สูงตำมใจ ถ้ำไม่มีกฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับให้เจ้ำหนี้นำยเงินเรียก
ดอกเบี้ยในอัตรำพอประมำณแล้ว ลูกหนี้ก็สำมำรถท่ีจะน�ำเงินไปท�ำประโยชน์ให้เกิดดอกผลสำมำรถช�ำระ
ดอกเบี้ยให้ได้ จึงเกิดประโยชน์ทั้งฝ่ำยเจ้ำหนี้และลูกหนี้ แต่ถ้ำเจ้ำหนี้นำยเงินเรียกดอกเบี้ยเงินกู้แพงเป็นเหตุ
ให้ลูกหนี้ไม่อำจหำเงินมำช�ำระดอกเบ้ียได้ลูกหนี้มักจะคิดฉ้อ หรือหำทำงต่อสู้เจ้ำหนี้เงินกู้ด้วยอุบำยต่ำง ๆ  
จึงมีคดีพิพำทกันมำก30

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและผู้ส�ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ทรงมีพระรำช
ประสงค์ท่ีจะท�ำนุบ�ำรงุบ้ำนเมอืงให้เจรญิก้ำวหน้ำทดัเทยีมต่ำงประเทศและทวยรำษฎร์ได้อยูเ่ยน็เป็นสขุ พระองค์
ทรงเห็นว่ำควำมเดือนร้อนของรำษฎรก็คือกำรเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ของเจำ้หนี้นำยทุนทั้งหลำย จึงทรงมีพระบรม
รำชโองกำรให้ลูกขุนในศำลหลวงศึกษำกฎหมำยเดิมเพ่ือที่จะได้บัญญัติกฎหมำยที่เป็นธรรมขึ้นบังคับใช้ต่อไป 
ด้วยเหตุนี้ในปีจุลศักรำช ๑๒๓๐ จึงได้ทรงประกำศใช้พระรำชบัญญัติเรื่องกู้เงินและขำยตัวให้คิดดอกเบี้ยเพียง
ชั่งละบำท 

พระรำชบัญญตัเิรือ่งกูเ้งนิและขำยตวัให้คดิดอกเบีย้เพยีงชัง่ละบำท จ.ศ. ๑๒๓๐ (พ.ศ. ๒๔๑๑) 
ได้เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบ้ียซึ่งกฎหมำยตรำสำมดวงลักษณะกู้หนี้ก�ำหนดเอำไว้ อัตรำดอกเบี้ยต�ำลึงละเฟื้อง  
(ชั่งละ ๑๐ สลึง) ต่อเดือน มำเป็นชั่งละบำทต่อเดือน หรือร้อยละ ๑๕ ต่อปี กฎหมำยฉบับนี้นับได้ว่ำ 
เป็นวิวัฒนำกำรเรื่องดอกเบ้ียเงินกู้ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประชำชนส่วนใหญ่ พิจำรณำจำกสภำพเศรษฐกิจ 
และสงัคมจะเหน็ว่ำผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์มำกสดุ ได้แก่ ชำวนำเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นผู้ทีย่ำกไร้ ผู้ท�ำกำรกูย้มืเงินหรอื
จ�ำน�ำจ�ำนองทรพัย์สนิ หรอืขำยลกูขำยเมยีมำกทีสุ่ด กฎหมำยฉบบันีจึ้งน�ำควำมชืน่ฉ�ำ่มำสูพ่สกนกิรทัว่หน้ำรำวกบั
ได้รบัฝนจำกฟ้ำในขณะเตรยีมข้ำวจะหว่ำน และยงัช่วยลดคดีพพิำทเกีย่วด้วยกำรกูห้นีย้มืสนิให้น้อยลงอกีด้วย31

28 แหล่งเดิม. หน้า ๒๕๐.
29 แหล่งเดิม. หน้า ๒๕๐.
30 แหล่งเดิม. หน้า ๒๕๑.
31 แหล่งเดิม. หน้า ๒๕๔.
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ในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั ทรงประกำศเลกิทำส อนัมผีลท�ำให้กำร 
กู้ยมืเงนิ โดยมผีลให้เจ้ำหน้ีนำยเงนิสำมำรถยดึตัวผู้กู้หรือลูกเมยี เป็นอันหมดส้ินไป แต่อย่ำงไรก็ตำมพระรำชบญัญตั ิ
เรื่องกู้เงินและขำยตัวให้คิดดอกเบ้ียเพียงช่ังละบำทก็ยังคงมีผลใช้อยู่ตลอดมำ จนถึงสิ้นรัชสมัยพระบำทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยูห่วั (รัชกำลที ่ ๖) แต่ในขณะเดยีวกนักำรกูย้มืเงนิยงัคงมอียูไ่ม่เปลีย่นแปลง อตัรำดอกเบีย้ 
ยงัคงมกีำรก�ำหนดกนัเองตำมควำมพอใจของเจ้ำหนีน้ำยเงนิ โดยไม่ค�ำนงึถงึดอกเบีย้ตำมกฎหมำยเนือ่งจำกพระรำช
บญัญตันิีไ้ม่มโีทษอำญำ มเีพยีงให้อัตรำดอกเบีย้ทีก่�ำหนดไว้สงูกว่ำกฎหมำยให้ลดลงมำเท่ำกบัอตัรำตำมกฎหมำย32

๔.๓ รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (รัชกำลที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗

ในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๗๔ เกิดปัญหำเศรษฐกิจตกต�่ำทั่วโลกประเทศไทยได้รับ
ควำมกระทบกระเทอืนทำงด้ำนเศรษฐกจิไปด้วยอย่ำงมำก จนถงึต้นรชักำลที ่๗ จำกภำวะเศรษฐกจิของประเทศ 
ส่งผลให้ปัญหำกำรกู้ยืมเงินของประชำชนกลับเพิ่มมำกขึ้น พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงตระหนัก
ถงึปัญหำกำรก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้เงนิกูไ้ว้เช่นกนั โดยค�ำนงึถงึควำมเดือดร้อนทีจ่ะเกดิขึน้กบัประชำชนผูย้ำกไร้
ทีต้่องพึง่พำอำศยัผูท้ีม่ฐีำนะทำงกำรเงินดกีว่ำและมกัจะถกูเอำรดัเอำเปรยีบด้วยกำรก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้สงูกว่ำ
กฎหมำย ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ซึ่งเป็นปีที่ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ ๓  
ที่ได้รับกำรตรวจช�ำระใหม่ในบรรพ ๓ ว่ำด้วยเอกเทศสัญญำ ได้มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืม  
และผลของกำรเรยีกดอกเบ้ียเงนิกูเ้กนิกว่ำอตัรำทีก่ฎหมำยก�ำหนดไว้ในมำตรำ ๖๕๔ ดงันี ้“ท่ำนห้ำมมใิห้คดิดอกเบ้ีย
เกินร้อยละสิบห้ำต่อปี ถ้ำในสัญญำก�ำหนดร้อยละสิบห้ำต่อปี ถ้ำในสัญญำก�ำหนดดอกเบี้ยเกินกว่ำน้ันก็ให้ 
ลดลงมำเป็นร้อยละสิบห้ำต่อปี” บทบัญญัตินี้เป็นกฎหมำยในลักษณะแพ่งและพำณิชย์ที่ไม่มีโทษทำงอำญำ  
และใจควำมในกฎหมำยมำตรำ ๖๕๔ นีเ้ช่นเดียวกบัใจควำมในพระรำชบญัญติัเร่ืองกูอ้ืน่และขำยตัวให้คดิดอกเบ้ีย
เพียงชั่งละบำท จ.ศ. ๑๒๓๐ ผลของกฎหมำยมำตรำนี้ย่อมไม่แก้ปัญหำเดือดร้อนให้แก่ผู้กู้ยืมได้33

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนับตั้งแต่ที่ไทยเปิดประเทศหลังจำกที่ได้ท�ำสัญญำเบำว์ริ่งกับ
องักฤษ ไทยรบัเอำวฒันธรรมด้ำนต่ำง ๆ  ของประเทศยโุรปไว้มำก จึงมีกำรเปล่ียนแปลงทัง้ทำงด้ำนกำรปกครอง 
เศรษฐกิจและสังคมตลอดมำ จนกระทั่งพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเสด็จขึ้นครองรำชสมบัติ ในช่วง
ระยะของกำรครองรำชสมบตั ิประเทศไทยต้องเผชญิปัญหำด้ำนเศรษฐกจิอย่ำงรุนแรงมำก ท�ำให้พระบำทสมเดจ็
พระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่วั จ�ำต้องยบุต�ำแหน่งและปลดข้ำรำชกำรทีเ่กินควำมจ�ำเป็นออก ประกอบกบัสภำพเศรษฐกิจ
ตกต�ำ่ทัว่โลกซึง่มผีลกระทบกระเทือนถึงไทยจงึเกดิควำมไม่พอใจอย่ำงมำกแก่ประชำชน เหล่ำนีเ้ป็นสำเหตหุนึง่ที่
ท�ำให้บคุคลกลุม่หนึง่ใช้ชือ่ว่ำ คณะรำษฎรท�ำกำรปฏวิติัเปล่ียนแปลงกำรปกครองใหม่เป็นระบอบประชำธปิไตย
มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขสูงสุด ทรงบริหำรรำชกำรแผ่นดิน โดยทำงฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยตุลำกำร และฝำ่ย
นิติบัญญัติ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๔๗๕34 

ในปีเดียวกันนี้เองมีกฎหมำยฉบับหนึ่งมีสำระส�ำคัญเกี่ยวข้องกับกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ย 
นั่นคือ พระรำชบัญญัติหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำพุทธศักรำช ๒๔๗๕ กฎหมำยฉบับนี้นับได้ว่ำมีควำมส�ำคัญ
และบังคับใช้มำอย่ำงยำวนำนจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. ควำมเป็นมำของพระรำชบัญญัติห้ำมเรยีกดอกเบีย้เกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕
พระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกินอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ ประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำเมือ่วันท่ี ๒๖ 

ตุลำคม ๒๔๗๕ (ให้ใช้เมือ่ครบสำมเดอืนนบัแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำเป็นต้นไป) ถอืได้ว่ำเป็นกฎหมำย
ที่มีโทษทำงอำญำฉบับแรกที่ลงโทษผู้ให้กู้ยืมเงินที่คิดอัตรำดอกเบี้ยเกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด กฎหมำยฉบับนี้ 
ได้ใช้บงัคบัมำอย่ำงยำวนำน เจตนำรมณ์และเนือ้หำของกฎหมำยเมือ่ปี ๒๔๗๕ ได้สะท้อนสภำพปัญหำเศรษฐกิจ
และสังคมในอดีตได้เป็นอย่ำงดี 

32 แหล่งเดิม. หน้า ๒๕๕.
33 แหล่งเดิม. หน้า ๒๕๕ – ๒๕๖.
34 แหล่งเดิม. หน้า ๒๕๖.
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๕.๑ เหตุผลในการตรากฎหมาย

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เกิดเหตุกำรณ์ตลำดหุ้นวอลล์สตรีทล่ม ภำวะเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ ่
ที่เกิดในทวีปอเมริกำเหนือและทวีปยุโรป ขยำยวงไปยังนำนำประเทศท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยท่ีได้รับผล 
กระทบไปด้วยจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สถำนกำรณ์ในปี ๒๔๗๕ มำตรกำรที่รัฐบำลน�ำมำใช้ประสบควำมล้มเหลว 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรยบุหน่วยรำชกำร กำรลดจ�ำนวนข้ำรำชกำร กำรจดัเก็บภำษโีรงเรอืนและท่ีดนิ ท�ำให้บรรดำพ่อค้ำ 
ได้รบัควำมเดอืดร้อนในสภำวะท่ีกำรค้ำซบเซำ กำรผลติข้ำวท่ีไม่ได้ผลอย่ำงเต็มทีท่�ำให้ชำวนำจ�ำนวนมำกยืน่ฎกีำ
ร้องทกุข์ในทีส่ดุน�ำมำสูเ่หตผุลในกำรยดึอ�ำนำจเปลีย่นแปลงกำรปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕35 เมือ่ประเทศอยูใ่นภำวะ
ข้ำวยำกหมำกแพงท�ำให้เกิดกำรเอำรัดเอำเปรียบกันในหลำยรูปแบบ สภำพเศรษฐกิจในขณะนั้นมีปัญหำสะสม
เป็นเวลำนำน และประกอบกับเศรษฐกิจถูกครอบง�ำโดยชำวต่ำงชำติ ซึ่งมีทั้งนำยทุนตะวันตก และนำยทุนจีน 
คณะรำษฎรได้ตระหนักถึงควำมยำกจนในชนบท ควำมไม่เป็นเอกรำชทำงเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงมีนโยบำยควบคุม
ชำวต่ำงชำต ิโดยเฉพำะชำวจนีออกมำเป็นระยะ ๆ  ด้วยกฎหมำยต่ำง ๆ  เช่น พระรำชบญัญติักำรธนำคำรและกำร 
ประกันภัย พ.ศ. ๒๔๗๕ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรยักยอกทรัพย์ของกสิกร พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้น36 และรัฐ 
ได้เลง็เห็นว่ำกำรให้กูย้มืเงนิโดยเรยีกอตัรำดอกเบีย้สูงเกนิควรท่ีเกดิข้ึนอย่ำงแพร่หลำย ย่อมจะกระทบกระเทือนต่อ
เศรษฐกจิกำรค้ำ และควำมสงบเรยีบร้อยของประชำชน มำตรกำรตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์มำตรำ 
๖๕๔ ไม่เพียงพอที่จะระงับยับยั้งนำยทุนเงินกู้หนำ้เลือดได้ รัฐจึงได้ใช้กลไกทำงกฎหมำยอำญำโดยก�ำหนดโทษ
ทำงอำญำ เพือ่ข่มขูน่ำยทนุไม่ให้กูย้มืเงนิโดยเรยีกดอกเบ้ียเกินกว่ำทีก่ฎหมำยก�ำหนด โดยตรำเป็นพระรำชบญัญตัิ
หำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๗๕ หำกผู้ใดฝำ่ฝืนกฎหมำยนี้จะได้รับโทษทำงอำญำต้องระวำงโทษจ�ำคุก 
ไม่เกนิ ๑ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ ๑,๐๐๐ บำท หรือทัง้จ�ำทัง้ปรบั37 เหตผุลในกำรตรำกฎหมำยปรำกฏจำกค�ำแถลงกำรณ์ 
คณะกรรมกำรรำษฎร ดังนี้

“เนือ่งในการทีรั่ฐบาลได้ออกพระราชบญัญตัห้ิามเรียกดอกเบ้ียเกนิอตัรา พทุธศกัราช ๒๔๗๕ 
คณะกรรมการราษฎรเหน็สมควรออกค�าแถลงการณ์ เพือ่แสดงนโยบายของรฐับาลในการออกกฎหมายฉบบันี้

เหตุผลที่จูงใจให้รัฐบาลออกกฎหมายฉบับนี้ คือ หวังจะบ�ารุงการกู้ยืมให้เป็นไปในทางที่ควร

การกู้ยืมนั้นโดยปกติผู้กู้ต้องการทุน เมื่อได้ทุนแล้วไปประกอบกิจการอันใดอันหนึ่งมีผล 
งอกงามขึน้ กแ็บ่งผลนัน้ใช้เป็นดอกเบีย้บ้าง เหลือรวบรวมไว้เพ่ือใช้หน้ีทนุต่อไป ดงัน้ีฝ่ายเจ้าหน้ีก็ได้ดอกเบีย้
เป็นค่าป่วยการ และมีโอกาสที่จะได้รับใช้ทุนคืนในภายหลัง แต่ถ้าดอกเบี้ยเรียกแรงเกินไปแล้ว ลูกหนี้ได้ผล 
ไม่พอท่ีจะใช้ดอกเบี้ยได้ ย่อมต้องย่อยยับไปด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย ด้วยเหตุนี้ประเทศทั้งหลาย และประเทศ
ของเราเองจึงมีกฎหมายมาแต่โบราณกาลก�าหนดอัตราดอกเบี้ยอย่างสูงไว้ กล่าวคือ ชั่งละ ๑ บาทต่อเดือน  
(หรือร้อยละ ๑๕ ต่อปี) อันที่จริงอัตรานี้เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว แต่แม้กระนั้นยังปรากฏว่าทุกวันนี้ 
มกีารให้กูย้มืกนัโดยอตัราสงูกว่านัน้ และเจ้าหนีก้บัลกูหนีต่้างร่วมใจร่วมมือกนัหลีกเลีย่งกฎหมาย เพราะฝ่ายหนึง่
อยากได้ อีกฝ่ายหนึ่งกฎความจ�าเป็นบังคับ ในที่สุดก็ได้ผลอันไม่พึงปรารถนาดังกล่าวแล้ว

ก่อนที่จะร่างกฎหมายนี้ขึ้น รัฐบาลได้คิดแล้วถึงอัตราดอกเบี้ย เห็นว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้าง
สูงอยู่แล้ว แต่ข้างฝ่ายลูกหนี้ได้ทุนมาประกอบการด้วยตนเองได้โอกาสด�าเนินอาชีพและมีโอกาสพอควร 
ที่จะหาก�าไรมาใช้ดอกเบี้ย เหลือบ้างก็รวบรวมไว้ใช้ทุน เพราะฉะน้ันถ้าทั้ง ๒ ฝ่ายต่างคิดไปในทางท่ีควร
ของการค้า กไ็ม่มทีางจะได้รบัความขดัข้องเพราะกฎหมายฉบบันี ้แต่ถ้าจะด�าเนนิความคดิไปในทางไม่ดทูางไกล
แล้ว ก็อาจจะหาเรื่องบ่นได้

เพราะฉะนั้น เป็นการสมควรที่จะเพิ่มเติมข้อบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่ ดังที่ปรากฏอยู่ใน 
พระราชบัญญัติฉบับนี้”

35 แหล่งเดิม. หน้า ๒๕๖.
36 รวิวรรณ สาลีผล. (๒๕๕๕). ประวัติของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี ๒๔๗๕. หน้า ๓๕.
37 การบังคับใช้กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา. หน้า ๔๓.

คู่มือพระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๕๖๐

12



ในกำรประชุมร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ได้มีหมำยเหตุถึงกำรออกกฎหมำยควบคุมอัตรำดอกเบ้ีย
ของประเทศต่ำง ๆ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ในสมัยแรกกำรเรียกดอกเบี้ยกันได้โดยเสรีไม่เป็นควำมผิดทำงอำญำ  
(ในทำงพำณชิย์ ตัง้แต่ปี ๑๘๖๖ - ในทำงแพ่งต้ังแต่ปี ๑๙๑๘) แต่ต่อมำกำรเรียกดอกเบ้ียเงินกูย้มืในทำงกฎหมำยแพ่ง 
ได้ถกูจ�ำกดัโดยถอืว่ำหำกมกีำรเรยีกดอกเบีย้เกนิกว่ำอตัรำทีก่ฎหมำยก�ำหนดถอืว่ำเป็นควำมผิดอำญำ นอกจำกนี้
กำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำเป็นควำมผิดทำงอำญำในประเทศฮังกำรี เบลเยี่ยม มอนำโก นอร์เวย์ สวีเดน และ
สวิสเซอร์แลนด์ ส่วนประเทศที่ไม่มีกำรลงโทษ ได้แก่ ประเทศเดนมำร์ก สเปน อิตำลี โปรตุเกส และโรมำเนีย38

๕.๒ ผลจำกกำรตรำพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ ท�ำให้ประชำชน
ได้ผ่อนคลำยภำวะควำมเดือดร้อนลงไปได้มำก ทั้งนี้เพรำะกฎหมำยฉบับนี้ค่อนข้ำงจะมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ
กฎหมำยฉบบัก่อน ๆ  เนือ่งจำกก�ำหนดโทษผูท่ี้กระท�ำควำมผดิฐำนเรียกดอกเบีย้เกนิกว่ำอตัรำท่ีกฎหมำยก�ำหนด
ไว้ในมำตรำ ๖๕๔ คือ อัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปี ซึ่งเป็นอัตรำสูงสุดที่จะก�ำหนดเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนั้นผู้ให้กู้
เรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินกวำ่ร้อยละ ๑๕ ต่อปีแล้วจะต้องรับโทษตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ  
พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมีอัตรำโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินพันบำทหรือจ�ำต้องปรับซึ่งเป็นโทษทำงอำญำ39 
ซึ่งค่ำปรับจ�ำนวน ๑,๐๐๐ บำท ในยุคสมัยนั้นนับว่ำมีมูลค่ำที่สูงมำก กำรประกำศใช้กฎหมำยฉบับนี้ส่งผล ดังนี้

๕.๒.๑ เปลี่ยนแปลงหลักกำรเดิมประมวลกฎหมำยแพ่งละพำณิชย์ มำตรำ ๖๕๔ เป็นใช้
บังคับเฉพำะเป็นข้อหำ้มมิให้เรียกดอกเบี้ยเกินกว่ำร้อยละ ๑๕ ต่อปี เท่ำนั้น

ประมวลกฎหมำยแพ่ง และพำณชิย์ มำตรำ ๖๕๔  บญัญติัห้ำมมใิห้คดิดอกเบีย้เกินร้อยละ 
สิบห้ำต่อปี ถ้ำในสัญญำก�ำหนดดอกเบี้ยเกินกว่ำนั้น ก็ให้ลดลงมำเป็นร้อยละสิบห้ำต่อปี เมื่อพระรำชบัญญัติ 
ห้ำมเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มีผลบังคับใช้ส่งผลให้กำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ มำตรำ ๖๕๔ เปลีย่นแปลงไปเป็นใช้บงัคบัเฉพำะเป็นข้อห้ำมมใิห้เรยีกดอกเบีย้เกนิร้อยละ  
๑๕ ต่อปีเท่ำนั้น แต่ผลของกำรเรียกดอกเบี้ยเกินกว่ำร้อยละ ๑๕ ต่อปี ที่ให้ลดลงมำเป็นร้อยละ ๑๕ นั้น 
ไม่มผีลบงัคบัเพรำะพระรำชบญัญตัห้ิำมเรียกดอกเบีย้เกนิอตัรำ บญัญติัให้กำรกูย้มืเงินทีเ่รียกดอกเบีย้เกนิอตัรำ
เป็นควำมผิดและมีโทษทำงอำญำ ซึ่งเป็นกฎหมำยเกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน 
ดงัน้ันข้อตกลงในส่วนดอกเบ้ียจงึตกเป็นโมฆะทัง้หมด ถอืว่ำไม่มข้ีอตกลงเรือ่งดอกเบีย้หรอืข้อตกลงนัน้เสยีเปล่ำ 
เมือ่ไม่มีสญัญำจะเสยีดอกเบีย้ จงึไม่มอีะไรทีจ่ะลดลงตำมมำตรำ ๖๕๔ บทบญัญติัทีใ่ห้ลดลงมำเลยไม่เกดิผลต่อไป

๕.๒.๒ กำรบังคับตำมสัญญำกู้ยืมเงินท่ีเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำ เงินต้นยังคงสมบูรณ์ส่วน
ดอกเบี้ยเป็นโมฆะ

ผลของสญัญำกูย้มืทีเ่รียกดอกเบีย้เกนิอตัรำส่วนเงนิต้นยงัคงสมบรูณ์อยู ่ ในกรณทีีต่กลง 
กำรคดิดอกเบีย้เกนิอตัรำท่ีกฎหมำยก�ำหนด ข้อตกลงนัน้เป็นโมฆะ มปัีญหำว่ำเป็นโมฆะแค่ไหน ประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๓๕ บัญญตัว่ิำ “ถ้ำส่วนหนึง่ส่วนใดของนติิกรรมเป็นโมฆะ ท่ำนว่ำนติิกรรมนัน้ย่อมตก
เป็นโมฆะด้วยกนัท้ังสิน้ เว้นแต่จะพงึสนันษิฐำนได้โดยพฤตกิำรณ์แห่งกรณว่ีำ คูก่รณไีด้เจตนำจะให้ส่วนทีส่มบรูณ์
นั้นแยกออกต่ำงหำกจำกส่วนที่ไม่สมบูรณ์ก็ได้” เมื่อดอกเบี้ยเป็นโมฆะ จึงไม่ท�ำให้สัญญำกู้ส่วนที่เป็นเงินต้น 
เป็นโมฆะไปด้วย เพรำะสำมำรถแยกกำรกู้เงินกบักำรเรียกดอกเบีย้ออกต่ำงหำกจำกกันได้40 ดงันัน้ สญัญำกู้ยมืเงนิ
ที่เรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้ำต่อปี ดอกเบี้ยทั้งหมด (ไม่ใช่เฉพำะส่วนที่เกินร้อยละสิบห้ำต่อปี) ตกเป็นโมฆะ 
ส่วนเงินต้นย่อมสมบูรณ์ แต่ถ้ำเป็นสัญญำชนิดอื่นท่ีไม่ใช่สัญญำกู้ยืมเงินแล้ว แม้จะตกลงเรียกดอกเบี้ยจำกกัน
มำกเพียงใดก็ไม่มีควำมผิดฐำนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ

38 แหล่งเดิม. หน้า ๔๓.
39 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี ภาค ๕ : ภาคกฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมาย

สังคม. หน้า ๒๕๙ – ๒๖๐.
40 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๓๘/๒๕๐๒.
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๕.๒.๓ ไม่ใช่กฎหมำยทีช่่วยให้คนจนได้เปรยีบคนม ีแต่เป็นกฎหมำยประสงค์จะคุม้ครองเศรษฐกจิ
ของชำตมิใิห้ตกต�ำ่ลงไปเนือ่งแต่กำรทีบ่บีค้ันเอำดอกเบีย้กนัมำกเกนิไป41 

เนือ่งจำกกฎหมำยบญัญติัออกมำเพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน ควำมผดิ 
ฐำนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำเป็นควำมผิดอำญำแผ่นดิน มิใช่ควำมผิดต่อส่วนตัวเพรำะผู้กู้เป็นผู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ 
เรยีกดอกเบีย้เกินอตัรำถอืว่ำมส่ีวนร่วมด้วยจงึไม่เป็นผู้เสียหำยโดยนติินัย ท�ำให้ไม่สำมำรถฟ้องร้องผู้ให้กูห้รือเจ้ำหนี้
ในควำมผดิฐำนนีไ้ด้ ผูกู้้หรอืลกูหนีจ้งึไม่อำจไปกล่ันแกล้งผูใ้ห้กูใ้ห้รบัผดิทำงอำญำได้ คงท�ำได้เพยีงไปกล่ำวโทษต่อ
เจ้ำพนกังำนต�ำรวจเพือ่ให้ท�ำกำรสบืสวนสอบสวนเหตกุำรณ์ทีเ่กิดขึน้ หำกพนักงำนสอบสวนท้องทีเ่กดิเหตุพบว่ำมี
กำรกระท�ำผดิเกดิขึน้กจ็ะด�ำเนนิกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษและท�ำกำรสอบสวนรวบรวมพยำนหลกัฐำนเพือ่ด�ำเนนิคดี
กบัผูใ้ห้กูแ้ละท�ำควำมเห็นทำงคดีส่งพนกังำนอยักำรเพ่ือพจิำรณำฟ้องคดต่ีอศำลเท่ำนัน้

๕.๒.๔ น�ำพยำนบคุคลมำสืบได้

กำรฟ้องร้องลงโทษแก่ผูก้ระท�ำผดิฐำนเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ เพยีงแต่พสิจูน์ว่ำจ�ำเลย 
ได้กระท�ำกำรกูย้มืเงนิกนัจรงิหรอืไม่ โดยสำมำรถน�ำพยำนบคุคลมำสบืได้ตำมประมวลกฎหมำยวธีิพจิำรณำควำมอำญำ 
มำตรำ ๒๒๖ ซึง่ไม่เหมอืนกับกำรฟ้องร้องบงัคับคดทีำงแพ่ง ซึง่คู่กรณจีะต้องปฏบิติัตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณชิย์ มำตรำ ๖๕๓ คอื กำรกู้ยมืเงนิเกนิกว่ำ ๒,๐๐๐ บำท ต้องท�ำหลกัฐำนเป็นหนังสอืลงลำยมือชือ่ผูต้้องรบัผดิ

๕.๒.๕ กฎหมำยได้บญัญัตอิอกมำบังคบัใช้กับนติกิรรมกำรกูยื้มเงนิเท่ำนัน้ 

กล่ำวคอืบงัคบัใช้ในกรณีทีผู่ก้ระท�ำได้กระท�ำกำรเรียกดอกเบีย้เกนิอตัรำ หรอืกระท�ำกำร
อืน่ ๆ  ตำมองค์ประกอบควำมผดิทีก่ฎหมำยได้บัญญตัไิว้ โดยพจิำรณำข้อเทจ็จรงิว่ำมเีจตนำให้กูยื้มเงินกนัจรงิหรอืไม่

๕.๒.๖ กฎหมำยบญัญตัใิห้บคุคลท่ีสำมอำจต้องรบัผดิได้เช่นเดียวกบัเจ้ำหนีไ้ด้ 

หำกเป็นกรณีเจ้ำหนี้โอนสิทธิเรียกร้องให้กับบุคคลที่สำม โดยบุคคลที่สำมรู้อยู่แล้วว่ำ 
สทิธนิัน้ได้มำโดยมชิอบแล้วพยำยำมถอืเอำประโยชน์แห่งสทิธนิัน้จะมคีวำมผดิ  และรบัโทษเช่นเดียวกบัผูใ้ห้กูห้รอืเจ้ำหนี้42 
เหตผุลในกำรบญัญตัไิว้เพือ่ป้องกนัไม่ให้ผูใ้ห้กูซ้ึง่รูว่้ำตนไม่มสีทิธจิะเรยีกดอกเบีย้จำกผูกู้แ้ล้ว หำทำงโอนสทิธเิรยีกร้อง 
ของตนให้บคุคลอืน่ และให้บุคคลอืน่ใช้สทิธเิรยีกร้องต่อไป ท�ำให้เรยีกร้องได้ทัง้เงนิต้นและดอกเบีย้ เพรำะตำม 
ข้อเทจ็จรงิแล้ว ผูไ้ด้รบัโอนสทิธเิรยีกร้องนัน้ ไม่ใช่ผูใ้ห้กู ้ เมือ่ไม่มกีฎหมำยบญัญตัแิจ้งชดัให้รบัผดิทำงอำญำก็ย่อม
ลงโทษไม่ได้ จึงจ�ำต้องบญัญตัติำม มำตรำ ๔ ไว้ เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกิดกำรหลกีเลีย่งทำงกฎหมำย เพรำะเป็นกำรเอำรดั
เอำเปรยีบผูกู้ ้ซึง่โดยปกตแิล้ว เป็นบคุคลซ่ึงอยูใ่นฐำนะเสยีเปรยีบและไม่มีอ�ำนำจต่อรอง

พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำพุทธศักรำช ๒๔๗๕ มีลักษณะเป็นกฎหมำยมหำชน 
ส่วนแพ่ง คอื เป็นกฎหมำยทีม่ผีลบังคบัใช้ระหว่ำงเอกชนต่อเอกชน โดยมรีฐัเข้ำมำควบคุม อนัเป็นกฎหมำยทีม่โีทษ
ทำงอำญำ กฎหมำยฉบับนีจ้งึมปีระสทิธภิำพมำกกว่ำกฎหมำยฉบบัอืน่ทีก่ล่ำวมำแล้ว แต่อย่ำงไรกต็ำมกย็งัมกีำร 
หลกีเลีย่งกฎหมำยด้วยกำรเรยีกดอกเบ้ียสงูกว่ำท่ีกฎหมำยก�ำหนดไว้โดยไม่เกรงกลัวอำญำแผ่นดิน ท้ังน้ีเน่ืองจำกฝ่ำย 
ผู้กู้เองให้ควำมร่วมมอืเพรำะถ้ำไม่ยอมแล้วผูใ้ห้กูย่้อมมสีทิธทิีจ่ะไม่ยอมให้กูย้มืเงนิได้ เมือ่ฝ่ำยผูกู้อ้ยูใ่นภำวะเดอืดร้อน
จ�ำเป็นต้องใช้เงนิจงึยอมตกลงตำมท่ีผูใ้ห้กูจ้ะต้องกำร ปัญหำกำรเรยีกดอกเบีย้เงินกูย่้อมจะไม่หมดไปจำกประเทศไทย
ได้โดยง่ำยและกฎหมำยทีบ่ญัญตัใินเรือ่งนีเ้ป็นเพียงมำตรกำรหนึง่ทีจ่ะป้องกนักำรเรียกดอกเบีย้เกนิอตัรำตำมที่ 
ผู้บริหำรประเทศได้ก�ำหนดไว้อันจัดว่ำเป็นอัตรำดอกเบ้ียท่ีสูงอยู่แล้วส�ำหรับอนำคตของกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้เงนิกูย้มืจะเปลีย่นแปลงไปจำกเดิมหรือไม่นัน้ย่อมข้ึนอยูก่บัสภำวะทำงเศรษฐกจิของประเทศ 
ตลอดจนค่ำของเงนิประกอบกนั43

41 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๘/๒๔๗๙. 
42 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๔๗๕ มาตรา ๔ บัญญัติว่า “บุคคลใดโดยรู้อยู่แล้ว  

ได้มา แม้จะได้เปล่าซึง่สทิธทิีจ่ะเรยีกร้องจากบคุคลอ่ืนอันผิดบญัญตัทิีก่ล่าวไว้ในมาตราก่อน และใช้สิทธน้ัินหรือพยายาม
ถือเอาประโยชน์แห่งสิทธินั้น ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อนนั้น.”

43 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี ภาค ๕ : ภาคกฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมาย
สังคม. หน้า ๒๖๔.
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ควำมเป็นมำในกำรแก้ไข
พระรำชบัญญัติห้ำมเรยีกดอกเบีย้

เกินอัตรำ พ.ศ.๒๔๗๕ 

บทที ่๒





บทที ่๒
ความเป็นมาในการแก้ไข
พระราชบญัญติัหา้มเรยีกดอกเบีย้เกินอัตรา พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๑. ปัญหำหนีน้อกระบบ : ปฐมบทของกำรแก้ไขกฎหมำย

๑.๑ ความหมาย “หนี้นอกระบบ” ๑

ในกำรให้กู้ยืมเงินเจ้ำหนี้หรือผู ้ให้กู ้ย่อมหวังผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นดอกเบ้ียหรือ 
ค่ำตอบแทนอื่น ๆ เพื่อคุ้มกับควำมเสี่ยง ในขณะเดียวกันผู้กู ้หรือลูกหนี้มีควำมเดือดร้อนต้องกำรใช้เงินกู ้
ท�ำให้มอี�ำนำจในกำรต่อรองต�ำ่ จงึต้องจ�ำยอมจ่ำยดอกเบีย้หรือผลตอบแทนให้กบัเจ้ำหน้ีในอตัรำท่ีสูง พระรำชบญัญตัิ
ห้ำมเรยีกดอกเบ้ียเกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ จงึเป็นเครือ่งมอืส�ำคญัในกำรควบคมุไม่ให้มกีำรเรยีกดอกเบีย้ทีส่งูและ
เอำรัดเอำเปรียบกันมำกเกินไป ตรำบใดเมื่อสถำนกำรณ์เศรษฐกิจของประเทศฝืดเคืองกำรพ่ึงพำแหล่งเงินทุน
จำกสถำบันกำรเงินท่ีได้รับอนุญำตจำกรัฐมีไม่เพียงพอจึงเป็นเหตุให้ประชำชนที่ต้องกำรเงินทุนไปพึ่งพำเงินทุน 
จำกนอกระบบสถำบันกำรเงินมำกยิ่งข้ึน จึงเป็นที่มำของค�ำว่ำ “เงินกู้นอกระบบ” หรือ “หนี้นอกระบบ”  
ซึ่งมำจำกภำษำอังกฤษว่ำ “loan sharking” หมำยถึง กำรปล่อยเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยสูงมำก และมีนัย 
ของกำรให้กูย้มืเงนิในลกัษณะหลอกลวง ฉ้อฉล หรอืคดโกงอกีด้วย บำงทใีช้ค�ำว่ำ “usury” หมำยถงึ กำรให้กู้เงนิ
ในดอกเบี้ยที่สูงผิดปกติ หรือกำรให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมำก มีควำมหมำยท�ำนองเดียวกับ exploitation 
คือ กำรหำผลประโยชน์อย่ำงไม่ถูกต้อง กำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัว กำรแสวงหำก�ำไร 

หำกประมวลจำกควำมหมำยของหน่วยงำนต่ำง ๆ หรือบทควำมทำงวิชำกำรท้ังในและ 
ต่ำงประเทศอำจสรุปได้ว่ำ “หนี้นอกระบบ” หมำยถึง กำรให้กู้ยืมเงินหรือสิ่งของ โดยคิดอัตรำดอกเบ้ียสูง  
มกัจะเกนิกว่ำอัตรำทีก่ฎหมำยก�ำหนด ทัง้นีเ้งือ่นไขในกำรกูย้มืและข้อตกลงต่ำง ๆ  ขึน้อยูก่บัควำมพอใจระหว่ำง
ผูใ้ห้กู้ยมืและผูข้อกูย้มื ซึง่ผู้ให้กูย้มืไม่ใช่สถำบนัทำงกำรเงนิทีอ่ยูภ่ำยใต้กฎหมำยและไม่มกีำรตดิตำมและควบคุม
จำกทำงรำชกำร และมักจะมีวิธีกำรทวงหน้ีที่ใช้กำรข่มขู่บังคับหรือใช้ควำมรุนแรง โดยผู้ให้กู้ยืมเงินนอกระบบ
เรียกวำ่ “เจ้ำหนี้นอกระบบ” 

จำกนิยำมของค�ำว่ำ “หนี้นอกระบบ” ดังกลำ่วข้ำงต้นสำมำรถสรุปองค์ประกอบส�ำคัญของ
หนี้นอกระบบได้ดังนี้2

๑.๑.๑ ลักษณะกำรให้กู้ยืม มีกำรให้กู้ยืมเงินหรืออ�ำพรำงกำรกู้ยืมเงินโดยวิธีกำรต่ำง ๆ  
โดยคดิอตัรำดอกเบีย้สงู มักจะเกนิกว่ำอตัรำทีก่ฎหมำยก�ำหนด คือเกนิร้อยละ ๑๕ ต่อปี3 มกีำรท�ำสญัญำไม่ถกูต้อง 
สัญญำลวง หรือใช้กลฉ้อฉลในลักษณะต่ำง ๆ

๑.๑.๒ ลกัษณะของผูใ้ห้กูยื้ม เรยีกกนัท่ัวไปว่ำ เจ้ำหนีน้อกระบบหรอืนำยทนุเงนิกู้นอกระบบ 
โดยผู้ให้กู้ยืมไม่เป็นสถำบันทำงกำรเงินที่อยู่ภำยใต้กฎหมำย ไม่น�ำส่งรำยได้เพื่อเสียภำษีให้รัฐ มีท้ังรูปแบบ 
เปิดเผยตวัตนและปิดบังมลีกัษณะกำรกระท�ำเครอืข่ำย องค์กร หรอืขบวนกำรทีปิ่ดบงัตวักำรทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัและ
ใช้วิธีกำรข่มขู่บังคับหรือใช้ควำมรุนแรงในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ หรือมีกำรแอบอ้ำงว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและให้เกิดควำมเกรงกลัว 

1 ศนูย์ช่วยเหลอืลกูหนีแ้ละประชาชนทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม, คณะรฐัศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. (๒๕๕๖). 
รายงานการวจัิยโครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยตุธิรรมเพือ่แก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบ. หน้า ๗ – ๙.

2 แหล่งเดิม. หน้า ๑๐.
3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๔ บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้า

ต่อปี ถ้าในสัญญาก�าหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี.”
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๑.๑.๓ ลักษณะของผู้กู้ยืม (ลูกหนี้) มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้เงินด้วยเหตุผลด้ำนอำชีพ รำยได้
และควำมจ�ำเป็นพื้นฐำนในกำรด�ำรงชีพ หรือบำงรำยอำจมีควำมต้องกำรทรัพย์สินสิ่งของเกินกว่ำควำมจ�ำเป็น
พื้นฐำนเพื่อให้ทัดเทียมคนอื่น ๆ ในสังคม ไม่สำมำรถเขำ้ถึงระบบแหล่งทุนกำรกู้ยืมของรัฐหรือสถำบันกำรเงิน 
ทีถ่กูต้องตำมกฎหมำยได้ และบำงกลุ่มโดยเฉพำะในพืน้ทีช่นบทขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำยอำจถกูหลอก
ให้ท�ำสัญญำกู้ยืมเงินหรือสัญญำอื่นในลักษณะที่เสียเปรียบ

๑.๑.๔ กลไกกำรควบคมุภำครัฐ ไม่มหีน่วยงำนหลกัทีเ่ป็นกลไกของรฐัในกำรตดิตำมกำรแก้ไข
ปัญหำในภำพรวมเป็นกำรเฉพำะ โดยส่วนใหญ่รฐับำลจะเน้นกำรแก้ไขปัญหำในเชงินโยบำยทีข่ำดควำมต่อเนือ่ง
และขำดกำรติดตำมประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ

๑.๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลที่ผ่านมา4

ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมำได้ปรำกฏภำพข่ำวตำมสื่อสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพปัญหำหนี้ 

นอกระบบอย่ำงต่อเนือ่งทัง้รปูแบบของกำรกระท�ำผดิและกำรตดิตำมทวงถำมหนีโ้ดยใช้ควำมรุนแรง นบัได้ว่ำเป็น

ปัญหำส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวิตของประชำชน รัฐบำลในแต่ละยุคได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรแก้ไข

ปัญหำโดยปรำกฏอยู่ในนโยบำยของรัฐบำลเป็นระยะตลอดมำ ดังนี้

๑.๒.๑ กำรแก้ไขปัญหำช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘

รฐับำลนำยทกัษณิ ชนิวตัร เป็นนำยกรัฐมนตรี ได้แถลงถึงนโยบำยทีจ่ะแก้ปัญหำควำม

ยำกจนของประชำชนให้หมดไปภำยในปี ๒๕๕๑ โดยมอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยเป็นเจ้ำภำพหลัก และได้มี

กำรจัดตั้ง “ศูนย์อ�ำนวยกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะควำมยำกจนแห่งชำติ (ศตจ.)” ขึ้นในวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๔๖ 

เพือ่ท�ำหน้ำทีบ่รหิำรจดักำรแก้ไขปัญหำสงัคมและควำมยำกจนให้เกดิกำรบรูณำกำรกำรท�ำงำนของทกุภำคส่วน 

ทั้งจำกกลไกของรัฐ คือ กระทรวงต่ำง ๆ ทั้งในส่วนกลำง ในจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล ลงไปถึงหมู่บ้ำน และจำก 

ภำคเอกชน ภำคประชำสงัคม คอื ผูแ้ทนชมุชน หน่วยงำนพฒันำเอกชน และองค์กรเพือ่สำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ

กระทรวงมหำดไทยได้ส�ำรวจ “ลงทะเบียนคนจน” จำกปัญหำควำมเดือนร้อน ๘ 

ประเภท ได้แก่ (๑) ปัญหำที่ดินท�ำกิน (๒) ปัญหำคนเร่ร่อน (๓) ปัญหำผู้ประกอบอำชีพผิดกฎหมำย (๔) ปัญหำ

กำรให้ควำมช่วยเหลอืนกัเรยีน/นักศกึษำให้มีรำยได้จำกอำชพีทีเ่หมำะสม (๕) ปัญหำกำรถกูหลอกลวง (๖) ปัญหำ

หนี้สินภำคประชำชน (๗) ปัญหำที่อยู่อำศัย และ (๘) ปัญหำอื่น ๆ ภำยใต้นโยบำยนี้ “ปัญหำหนี้นอกระบบ”  

ถอืเป็นส่วนหนึง่ของปัญหำหนีส้นิภำคประชำชนซ่ึงเป็นปัญหำท่ีประชำชนมำจดทะเบยีนมำกทีสุ่ดถงึร้อยละ ๔๑.๑๐ 

จ�ำนวน ๕,๐๖๑,๐๔๕ รำย โดยสำมำรถแยกประเภทหนีน้อกระบบ ๑,๗๖๕,๐๓๓ รำย มลูหนี ้๑๓๖,๗๕๐ ล้ำนบำท  

หนี้ในระบบ ๔,๕๔๕,๘๒๙ รำย มูลหนี้ ๕๕๖,๒๔๐ ล้ำนบำท กำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำหนี้สิน มีทั้งกำรเป็น

ตัวกลำงเจรจำเพื่อไกล่เกลี่ยประนอมหนี้กับเจ้ำหนี้ และกำรโอนหนี้สินเข้ำสู่หนี้ในระบบ นอกจำกนี้รัฐบำลยัง

ได้ออกนโยบำยเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจน เช่น โครงกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง โครงกำรพักช�ำระหนี้

และลดภำระหน้ีให้แก่เกษตรกร โครงกำรธนำคำรประชำชน โครงกำรสำมสิบบำทรักษำทุกโรค และโครงกำร

หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

4 ศนูย์ช่วยเหลอืลกูหน้ีและประชาชนทีไ่ม่ได้รับความเป็นธรรม, สถาบนัวจิยัสังคม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 
(๒๕๕๘). โครงการวิจัยเชิงส�ารวจสภาพปัญหาและผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบและการเข้าถึงความเป็นธรรม. 
หน้า ๙๓ – ๑๐๑. 
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๑.๒.๒ กำรแก้ไขปัญหำช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

รฐับำลนำยอภสิทิธิ ์เวชชำชวีะ เป็นนำยกรฐัมนตร ีได้มกีำรออกแนวทำงเพือ่กำรแก้ไข 

ปัญหำหนีน้อกระบบในโครงกำรแก้ไขปัญหำหนีสิ้นภำคประชำชน (หนีน้อกระบบ) โดยเปลีย่นให้กระทรวงกำรคลงั 

เป็นเจ้ำภำพหลัก และให้ประสำนควำมร่วมมือกับกระทรวงมหำดไทย และกระทรวงยุติธรรม มีกำรจัดตั้ง 

หน่วยงำนขึ้นเพ่ือด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ได้แก่ ศูนย์อ�ำนวยกำรปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินภำคประชำชน 

กระทรวงกำรคลงั (ศอก.นส.) ศนูย์แก้ไขปัญหำหนีน้อกระบบ กระทรวงมหำดไทย และศนูย์ช่วยเหลอืลกูหนีแ้ละ

ประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) โดยมีกำรเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ

แล้วให้สถำบันกำรเงินเข้ำไปช่วยเหลือสนับสนุนดำ้นแหล่งทุนเพื่อลดควำมเดือดร้อนจำกปัญหำหนี้นอกระบบ

๑.๒.๓ กำรแก้ไขปัญหำช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ 

รัฐบำลภำยใต้กำรน�ำของนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี ยังคงใช้กลไก 

ภำครฐัเดิมในกำรแก้ไขปัญหำและให้ควำมส�ำคญักบันโยบำยกระตุน้เศรษฐกจิเพือ่เพิม่รำยได้ด้วยกำรก�ำหนดค่ำจ้ำง

ขั้นต�่ำวันละ ๓๐๐ บำท และก�ำหนดเงินเดือนส�ำหรับผู้จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีอย่ำงน้อย ๑๕,๐๐๐ บำท 

มำตรกำรลดภำษีส�ำหรับบ้ำนหลังแรกและรถคันแรก ตลอดจนกำรยกระดับสินค้ำเกษตรกร โดยก�ำหนดรำคำ

รับจ�ำน�ำขำ้วเปลือกเจ้ำและข้ำวเปลือกหอมมะลิ ควำมชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๕ ที่รำคำเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บำท 

และ ๒๐,๐๐๐ บำท ตำมล�ำดบั ในส่วนนโยบำยทีเ่กีย่วข้องกบักำรแก้ไขปัญหำหนีโ้ดยตรง ได้แก่ กำรพกัช�ำระหนี ้

ของครัวเรือนของเกษตรกรรำยย่อยและผู้มีรำยได้น้อยที่มีหนี้ต�่ำกว่ำ ๕๐๐,๐๐๐ บำท อย่ำงน้อย ๓ ปี  

และปรับโครงสร้ำงหนี้ส�ำหรับผู้ที่มีหนี้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บำท รวมทั้งจัดท�ำแผนฟื้นฟูอำชีพ และแผนกำร 

ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตอย่ำงครบวงจร เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตด้วยกำรมีรำยได้ที่มั่นคง

และสำมำรถใช้หนี้คืน ส่งเสริมประชำชนให้เข้ำถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย โดยเฉพำะ

สินเชื่อเพ่ือประกอบอำชีพให้แก่ประชำชนผู้มีรำยได้น้อยผ่ำนกำรเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง  

และกำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำบทบำทสตรี เป็นต้น

หำกวิเครำะห์แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่ผำ่นมำ จะเห็นว่ำนโยบำย “กำรลงทะเบียน
คนจน” กับ “กำรลงทะเบียนหนี้นอกระบบ” มีกระบวนกำรด�ำเนินงำนที่ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก สำระส�ำคัญ 
ดเูหมอืนเป็นกำรเปลีย่นผูร้บัผดิชอบหลกัจำกกระทรวงมหำดไทยมำเป็นกระทรวงกำรคลัง และมุง่กลุ่มเป้ำหมำย
ไปทีผู่เ้ป็นหนีน้อกระบบรำยย่อย ขณะเดยีวกนักม็ุง่ทีจ่ะแก้ปัญหำหนีน้อกระบบเท่ำนัน้ ในขณะท่ีกำรลงทะเบียน
คนจนรับลงทะเบียนปัญหำทุกประเภท

๑.๒.๔ กำรแก้ไขปัญหำช่วงปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

รัฐบำลภำยใต้กำรน�ำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้มีมต ิ
คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๔ ตลุำคม ๒๕๕๙ เหน็ชอบในหลกักำรของกำรบรหิำรงำนเพือ่กำรแก้ไขปัญหำหนีน้อกระบบ 
อย่ำงบรูณำกำรและยัง่ยนื ตำมทีก่ระทรวงกำรคลงัเสนอ โดยสำระส�ำคญัของกำรบริหำรงำนเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำ
หนี้นอกระบบอยำ่งบูรณำกำรและยั่งยืน มีมำตรกำรและวิธีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

มำตรกำรที่ ๑ ด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจังกับเจ้ำหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมำย ได้แก่ (๑) 
ประชำสมัพนัธ์ให้เจ้ำหนีน้อกระบบเข้ำร่วมไกล่เกลีย่หนีน้อกระบบและให้คดิดอกเบีย้ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด คือ 
ไมเ่กนิร้อยละ ๑๕ ตอ่ปี (๒) ใหเ้จ้ำหนี้นอกระบบเข้ำสู่ระบบ โดยกระทรวงกำรคลงัจะจดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบ
ธุรกิจสินเช่ือรำยย่อยประเภทใหม่ และให้คิดอัตรำดอกเบี้ยได้ในระดับที่คุ้มค่ำแต่ต�่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยจำกกำร
ให้บริกำรหนี้นอกระบบ (๓) เร่งรัดให้ร่ำงพระรำชบัญญัติหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้  
ซึง่จะเพิม่บทลงโทษส�ำหรบัผูใ้ห้สนิเช่ือท่ีเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ และ (๔) ประชำสมัพนัธ์ข้อมูลเก่ียวกบักำรด�ำเนนิกำร 
กับเจ้ำหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมำย
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มำตรกำรที่ ๒ เพิ่มช่องทำงเข้ำถึงสินเชื่อในระบบให้ลูกหนี้นอกระบบและประชำชน 
โดยกระทรวงกำรคลังก�ำหนดให้มีกำรประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยประเภทใหม่ คือ สินเชื่อรำยย่อยระดับ
จังหวัดภำยใต้กำรก�ำกับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์) เพ่ือให้เจ้ำหนี้นอกระบบให้บริกำรสินเชื่อรำยย่อยในระบบ 
ได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย และประชำชนที่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้จ่ำยฉุกเฉินสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุน 
ในระบบได้ แทนกำรกู้ยืมนอกระบบ 

มำตรกำรที่ ๓ ลดภำระหนี้นอกระบบโดยกำรไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ จัดให้มีจุด 
ให้ค�ำปรึกษำในธนำคำรออมสิน และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ทุกสำขำท่ัวประเทศ  
โดยให้ทัง้สองธนำคำรประสำนงำนกบัคณะอนกุรรมกำรไกล่เกลีย่ ประนอมหนีน้อกระบบประจ�ำกรุงเทพมหำนคร
หรอืประจ�ำจงัหวดั ซึง่มอีธบิดอียักำรคุม้ครองสทิธแิละช่วยเหลอืทำงกฎหมำยแก่ประชำชน หรอือยักำรคุม้ครองสทิธิ 
และช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีจังหวัด เป็นประธำน เพื่อไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบให้เกิดมูลหนี ้
ที่เป็นธรรม ก่อนที่ธนำคำรทั้งสองแห่งจะพิจำรณำสินเชื่อตำมศักยภำพของลูกหนี้นอกระบบแต่ละรำยต่อไป

มำตรกำรที่ ๔ เพิ่มศักยภำพของลูกหนี้นอกระบบ ลูกหนี้นอกระบบท่ีไม่มีศักยภำพ
ในกำรหำรำยได้หรอืมคีวำมสำมำรถในกำรช�ำระหนีต้�ำ่จะได้รับกำรฟ้ืนฟูอำชพี ผ่ำนกลไกของคณะอนกุรรมกำร
ฟื้นฟูและพัฒนำศักยภำพกำรหำรำยได้ของลูกหนี้นอกระบบประจ�ำกรุงเทพมหำนครหรือประจ�ำจังหวัด ซึ่งมี 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน โดยมุ่งเน้นให้มีกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ปลูกฝังควำมรู ้
และวินัยทำงกำรเงิน รวมถึงฝึกอบรมอำชีพหรือทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงเข้มข้น นอกจำกนี้ อำจพิจำรณำให้ทุน
สนับสนุนในกำรประกอบอำชีพตำมควำมเหมำะสม ตลอดจนมีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องเพื่อไม่ให้
กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก

มำตรกำรท่ี ๕ สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบของหน่วยงำน 
ภำครฐัและองค์กรกำรเงินชมุชนท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ (๑) พฒันำเครอืข่ำยองค์กรกำรเงนิชมุชน โดยกระทรวงกำรคลงั  
ธนำคำรออมสิน และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ส�ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง  
กรมกำรพัฒนำชุมชน และหน่วยงำนอ่ืนจะให้ควำมรู้ทำงกำรเงินและกฎหมำยและให้กำรสนับสนุนอื่น ๆ  
เพื่อพัฒนำกระบวนกำรแก้ไขหนี้นอกระบบ นอกจำกนี้ หำกองค์กรกำรเงินชุมชนมีวงเงินให้กู้ยืมไม่เพียงพอ 
ธนำคำรออมสิน และธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร อำจจะให้กำรสนับสนุนได้ (๒) เผยแพร่
ควำมรู้ทำงกำรเงินแก่ประชำชน โดยกระทรวงกำรคลัง ร่วมกับสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจและองค์กรกำรเงิน
ชุมชน ในกำรเผยแพร่ควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินส่วนบุคคลแก่ประชำชนฐำนรำก 
เช่น กำรออมเงนิ กำรวำงแผนทำงกำรเงนิ จดัท�ำบญัชคีรัวเรอืน และประชำสมัพนัธ์เก่ียวกบัภัยของหนีน้อกระบบ 
ตลอดจนช่องทำงขอควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำครัฐ (๓) จัดท�ำฐำนข้อมูลหนี้นอกระบบของประเทศ  
โดยกระทรวงกำรคลังพัฒนำฐำนข้อมูลและเชื่อมโยงฐำนข้อมูล

จะเหน็ได้ว่ำนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำหนีน้อกระบบ ของรฐับำลสมยัพลเอก ประยทุธ์  

จนัทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรี มีควำมต่อเนื่องกับนโยบำยรัฐบำลนำยอภิสิทธ์ิ เวชชำชีวะ ในแง่ที่ให้กระทรวง

กำรคลังโดยส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง เป็นกลไกหลักในกำรแก้ไขปัญหำ และมีประเด็นที่เพิ่มเติมมำอย่ำง 

น่ำสนใจในเรื่องของกำรให้ควำมส�ำคัญกับศักยภำพของชุมชนท้องถิ่นในกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินนอกระบบ  

นอกเหนอืไปจำกกำรให้บทบำทกบัสถำบนักำรเงนิของรฐัอย่ำงทีผ่่ำน ๆ มำ และให้ควำมส�ำคญักบัควำมแตกต่ำงกนั 

ระหว่ำงพื้นที่เมืองกับชนบท อย่ำงไรก็ตำมแนวทำงกำรเพิ่มศักยภำพในกำรหำรำยได้ต้องเร่งผลักดันให้เป็น 

รปูธรรม แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรมองภำพรวมของปัญหำ กำรจัดท�ำฐำนข้อมลู และกำรบรูณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน

เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
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๒. บทบำทของกระทรวงยุติธรรมในกำรแก้ไขปัญหำหนีน้อกระบบ

เมื่อปลำยปี ๒๕๕๒ รัฐบำลสมัยนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ นำยกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบำยกำรแก้ไข

ปัญหำหนีส้นิภำคประชำชน โดยให้กระทรวงกำรคลัง กระทรวงมหำดไทย และกระทรวงยติุธรรม ร่วมกนัผลกัดนั

โครงกำรแก้ไขปัญหำหนีสิ้นภำคประชำชนโดยเฉพำะปัญหำหนีน้อกระบบให้เป็นรปูธรรม โดยกระทรวงยุตธิรรม

มีบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบในด้ำนกฎหมำยและกำรบังคับใช้กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับหนี้สินนอกระบบ ดังนั้น 

เพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำนสอดรับกับนโยบำยของรฐับำล นำยพรีะพันธุ ์สำลรีฐัวภิำค เมือ่ครัง้ด�ำรงต�ำแหน่งรฐัมนตรีว่ำกำร 

กระทรวงยตุธิรรม5 ได้เลง็เหน็ควำมส�ำคญัของกำรแก้ไขปัญหำหนีน้อกระบบ จงึได้มคี�ำสัง่ที ่๓๘๒/๒๕๕๓ ลงวนัท่ี  

๓ ธนัวำคม ๒๕๕๓ ให้จดัตัง้ “ศนูย์ช่วยเหลอืลกูหนีแ้ละประชำชนทีไ่ม่ได้รบัควำมเป็นธรรม สงักดัส�ำนกังำนปลัด 

กระทรวงยุติธรรม” (ศนธ.ยธ.) เพื่อด�ำเนินมำตรกำรทำงกฎหมำย กำรช่วยเหลืออ�ำนวยควำมยุติธรรม 

ให้กับลูกหนี้ที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ตำมกรอบภำรกิจของกระทรวงยุติธรรม ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้

มอบหมำยให้พนัต�ำรวจเอก ทว ีสอดส่อง เมือ่ครัง้ด�ำรงต�ำแหน่งรองปลดักระทรวงยตุธิรรม ท�ำหน้ำทีผู่อ้�ำนวยกำรศนูย์ 

และมอบหมำยให้ผู้เขียนท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรศูนย์

จำกข้อมูลกำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมำ 
พบว่ำหนี้นอกระบบเริ่มมีควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้นทั้งรูปแบบกำรปล่อยเงินกู้ที่เอำรัดเอำเปรียบผิดกฎหมำย 
โดยมลูเหตจุงูใจของเจ้ำหนีเ้พือ่มุ่งหวงัผลประโยชน์ทีเ่กดิจำกดอกเบีย้ในอตัรำทีสู่งเกนิส่วน ด้วยวธิกีำรทีห่ลกีเล่ียง 
กฎหมำย รปูแบบของกำรกู้ยมืท่ีไม่ได้เป็นกำรอำศยัพ่ึงพำกันเหมอืนสงัคมสมยัก่อน แต่แปรเปลีย่นเป็นมุง่หวงัผล
ประโยชน์ตอบแทนในเชงิกำรค้ำและธรุกจิ พฤตกิำรณ์กำรตดิตำมทวงหนีด้้วยวธิกีำรรุนแรง ข่มขู ่ท�ำร้ำยร่ำงกำย 
โดยใช้อ�ำนำจอิทธิพล ซึ่งควำมเหลื่อมล�้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดควำมรุนแรง  
และสภำพปัญหำมีควำมเชือ่มโยงสมัพนัธ์กบัปัญหำอืน่ เช่น ยำเสพตดิ กำรพนนั อบำยมขุ เป็นต้น และมีแนวโน้ม
ควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้นด้วยเหตุปัจจัย ดังนี้ 

๒.๑ รูปแบบกำรให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเป็นรำยวัน

เป็นกำรให้กู้ยืมเงินเรียกเก็บดอกเบี้ยเป็นรำยวันในอัตรำที่สูงถึงร้อยละ ๓ – ๕ ต่อวัน  

ในลักษณะของดอกลอย6 หรือคิดร้อยละ ๒๐ ต่อ ๒๔ วัน โดยช�ำระเงินต้นรวมดอกเบี้ยเป็นรำยวัน7 มีขบวนกำร

ของกลุม่นำยทุนเข้ำไปประชำสมัพนัธ์และปล่อยเงินกูพ้ืน้ที ่ติดตำมทวงหนีด้้วยวธิกีำรรนุแรงข่มขู ่ท�ำร้ำยร่ำงกำย

อำจใช้อ�ำนำจอทิธพิลท�ำให้ลกูหนีเ้กดิควำมเกรงกลวั กลุม่นีข้บัขีร่ถจกัรยำนยนต์เป็นพำหนะ จงึเรยีกกนัทัว่ไปว่ำ 

“แก๊งหมวกกนันอ็ก” ต่อมำได้เปลีย่นเป็นใช้รถยนต์เป็นพำหนะเพ่ือไม่ให้เป็นท่ีสังเกตและหลีกเล่ียงกำรถูกจบักมุ 

นอกจำกนีย้งัมรูีปแบบกำรปล่อยเงินกูท้ีป่ระกำศโฆษณำตดิตำมเสำไฟฟ้ำทีส่ำธำรณะหรอืตำมสือ่สงัคมออนไลน์  

ที่มีลักษณะเป็นกำรแอบแฝง หรืออ�ำพรำงในธุรกิจ กำรเช่ำซ้ือ กำรขำยฝำกโดยอำศัยช่องวำงของกฎหมำย

ท�ำให้กำรบังคบัใช้กฎหมำยไม่มปีระสทิธภิำพและอตัรำโทษทีก่ฎหมำยบญัญตัไิว้ต�ำ่ ผูท้ีค่ดิกระท�ำผดิไม่เกรงกลวั 

ต่อกฎหมำย

5 ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 20	ธันวำคม 	2551 ถึงวันที่ 9	สิงหำคม  
2554.

6 ลกัษณะการปล่อยเงนิกูร้ปูแบบหนึง่ท่ีเจ้าหนีใ้ห้ลกูหนีกู้ย้มืเงนิโดยคิดอตัราดอกเบีย้ แล้วให้ลกูหนีส่้งเฉพาะ
ดอกเบี้ยเป็นรายวัน เมื่อลูกหนี้ส่งเงินต้นจนครบจึงจะท�าให้สัญญาสิ้นสุด เช่น กู้ยืมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 
๓ ต่อวัน ลูกหนี้จะต้องส่งเฉพาะค่าดอกเบี้ยวันละ ๓๐๐ บาท จนกว่าจะส่งเงินต้นคืนจนครบในคราวเดียว.

7 ลักษณะการปล่อยเงินกู้รูปแบบหนึ่งท่ีเจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๒๐ ต่อ ๒๔ วัน  
โดยให้ลูกหนี้ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายวันจนครบภายใน ๒๔ วัน เช่น กู้ยืมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ลูกหนี้จะต้อง 
ส่งเงินต้นรวมดอกเบี้ยวันละ ๕๐๐ บาท จนครบ ๒๔ งวด.
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๒.๒ กำรปล่อยเงินกู้โดยเจ้ำหนี้เอำรัดเอำเปรียบในกำรท�ำสัญญำ 

เจ้ำหนี้จะมีรูปแบบกำรให้กู้ยืมโดยใช้วิธีท�ำสัญญำกู้สูงกว่ำยอดเงินที่รับจริง กำรให้ลงชื่อใน
สัญญำเปล่ำแล้วเจ้ำหน้ีน�ำมำกรอกจ�ำนวนเงินในจ�ำนวนท่ีสูงกว่ำได้รับจริง กำรท�ำสัญญำกู้ย้อนหลังแล้วน�ำไป
ฟ้องศำลให้มคี�ำพพิำกษำตำมสญัญำประนปีระนอมยอมควำมก่อนมอบเงนิกูใ้ห้กบัลูกหนี ้เป็นต้น ซ่ึงควำมรุนแรง
และผลกระทบเกิดจำกกำรที่ลูกหนี้ไม่สำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมและรัฐไม่สำมำรถจัดหำทนำยควำม 
เข้ำช่วยเหลือได้อย่ำงทันท่วงที รวมท้ังกำรท่ีลกูหนีข้ำดควำมรูด้้ำนกฎหมำยเมือ่ถกูฟ้องร้องแล้วไม่สำมำรถต่อสูค้ดไีด้
เนื่องจำกฐำนะยำกจน บำงรำยขำดนัดพิจำรณำในชั้นศำลท�ำให้แพ้คดีจนถูกบังคับคดี เป็นต้น

๒.๓ ปัญหำด้ำนหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล 

หนี้นอกระบบเป็นปัญหำที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลำยองค์กรตั้งแต่ต้นทำง คือ ก่อนกำร 
กูเ้งนิจะเกดิขึน้จนถงึปลำยทำง คอื มกีำรใช้ควำมรุนแรง ฟ้องร้องด�ำเนนิคดีกนัระหว่ำงเจ้ำหนีแ้ละลูกหนี ้กำรจะ
แก้ไขปัญหำให้ได้ทั้งระบบหน่วยงำนต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะต้องด�ำเนินกำรร่วมกัน กำรใช้องค์กรหนึ่งองค์กรใดเข้ำไป
แก้ไขปัญหำเพียงหน่วยงำนเดียวอ�ำนำจหน้ำที่ขององค์กรย่อมไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหำในภำพรวมได้ 

๒.๔ ปัญหำด้ำนอื่น ๆ 

ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถงึแหล่งทนุสถำบนักำรเงนิ เนือ่งจำกกำรขำดคณุสมบตั ิขำดศกัยภำพ 
ด้ำนรำยได้ ควำมสำมำรถช�ำระเงินคืน นอกจำกนี้ยังขำดกำรสนับสนุนแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
อย่ำงจริงจังท�ำให้ไม่ขำดโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพเพื่อให้หลุดพ้นวงจรหนี้นอกระบบ

กระทรวงยตุธิรรม โดยศูนย์ช่วยเหลอืลกูหนีแ้ละประชำชนทีไ่ม่ได้รบัควำมเป็นธรรม จงึได้จัด
สัมมนำวิชำกำรเพื่อระดมควำมคิดเห็น ในหัวข้อ “วิกฤตหนี้นอกระบบ - ทำงออกสังคมไทย?” เมื่อวันจันทร์ที่  
๑๗ ธนัวำคม ๒๕๕๕ ณ สถำบนัวทิยำกำรตลำดทนุ โครงกำรนอร์ธปำร์ค ซึง่มผีูเ้ข้ำร่วมเสวนำจำกหน่วยงำนภำครฐั 
ประกอบด้วย ผู้แทนจำกกระทรวงมหำดไทย ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ กระทรวงกำรคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ธนำคำรแห่งประเทศไทย ภำคกำรเมือง ประกอบด้วย สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร คณะกรรมำธิกำร 
สถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย ผู้แทนธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ธนำคำร
อสิลำม ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ สถำบนักำรศึกษำ ประกอบด้วย มหำวทิยำลัยมหดิล จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
รวมทัง้ภำคประชำสงัคมและภำคเอกชน รวมทัง้สิน้ ๑๑๒ คน สรปุผลกำรประชมุมข้ีอเสนอแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำในหลำยมติทิัง้ด้ำนกำรบงัคบัใช้กฎหมำยกบัเจ้ำหนีเ้งนิกูน้อกระบบให้ได้อย่ำงเดด็ขำดและมปีระสทิธภิำพ 
กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมและมำตรกำรเชิงรุกในกำรสนับสนุนส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงควำมเป็นธรรม  
กำรสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิต ในกำรด�ำเนินกำรดังกลำ่วเกี่ยวข้อง 
กบัหน่วยงำนรฐัหลำยหน่วยงำน เป็นปัญหำเชงิโครงสร้ำงทีม่คีวำมซับซ้อน ดงันัน้ภำครฐัควรจะต้องด�ำเนนินโยบำย 
ให้ทกุหน่วยงำนต้องด�ำเนนิงำนประสำนสอดคล้องกนั เน้นกำรแก้ปัญหำโดยให้ “ประชำชนเป็นศนูย์กลำง” และ 
“บริหำรจัดกำรโดยองค์รวม” 

กระทรวงยุติธรรม เห็นว่ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบในระดับนโยบำยที่มี
ประสทิธภิำพ ควรจดัล�ำดับควำมส�ำคัญโดยแบ่งเป็นนโยบำยเร่งด่วนทีฝ่่ำยบรหิำรมอบเป็นนโยบำยและด�ำเนินกำร 
ได้ทนัทแีละเร่ืองทีจ่ะต้องหำรือเพิม่เตมิเพือ่ให้ได้ข้อยตุแินวทำงทีเ่หมำะสม และมำตรกำรระยะยำว โดยเหน็ว่ำ 
กำรศึกษำและพิจำรณำแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน เช่น พระรำชบัญญัติ 
ห้ำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ทีเ่กีย่วข้องเป็นส่วนหนึง่ของนโยบำย
ระยะยำวเพื่อกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ จำกนั้นกระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือที่ ยธ ๐๒๐๒๕/๐๐๒๐๖ 
ลงวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๕๖ รำยงำนฝ่ำยบริหำรเพื่อโปรดพิจำรณำ ต่อมำรองนำยกรัฐมนตรี (ร้อยต�ำรวจเอก
เฉลิม อยู่บ�ำรุง) มีบันทึกสั่งกำร ลงวันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้กระทรวงยุติธรรม ท�ำกำรศึกษำและ
พจิำรณำแก้ไขปรบัปรุงกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบักำรแก้ไขปัญหำหนีน้อกระบบให้สอดคล้องกบัเหตกุำรณ์ปัจจบุนั 
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๓. กระทรวงยุติธรรมกับกำรแก้ไขปรบัปรุงพระรำชบญัญติัหำ้มเรยีกดอกเบีย้เกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕
๓.๑ การต้ังคณะท�างานศึกษาเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหน้ี

นอกระบบ

กระทรวงยตุธิรรม ได้มคี�ำส่ังที ่๑๙๕/๒๕๕๖ ลงวนัท่ี ๒๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่งต้ังให้ผูเ้ขยีน 
เป็นหัวหน้ำคณะท�ำงำนศึกษำเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ จำกกำร
ประชุมร่วมของคณะท�ำงำนมีควำมเห็นว่ำควรจะพิจำรณำแก้ไขพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ  
พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยน�ำประเด็นปัญหำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมำวิเครำะห์ เช่น ประเด็นกำรก�ำหนดลักษณะ
ของกำรกระท�ำผดิและเพิม่โทษกรณเีป็นเหตุฉกรรจ์ ประเด็นในเร่ืองควำมเป็นผู้เสียหำยของลกูหนี ้และเนือ่งจำก
กำรประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบได้รับผลตอบแทนสูง มำตรกำรทำงกฎหมำยไม่สำมำรถระงับยับยั้ง
นำยทุนผู้ปล่อยเงินกู้ได้ เกิดกำรเลียนแบบเพื่อหำก�ำไรจำกกำรปล่อยเงินกู้ ส�ำหรับแนวทำงในกำรปรับปรุงคณะ
ท�ำงำนเห็นว่ำกฎหมำยท่ีแก้ไขปรับปรุงใหม่เป็นกำรแก้ไขในสำระส�ำคัญ จึงมีควำมเห็นว่ำควรเสนอให้ยกเลิก
กฎหมำยฉบับเดิมและตรำกฎหมำยฉบับใหม่ขึ้นมำใช้บังคับ

๓.๒ ประชุมเพ่ือรบัฟังความคดิเหน็ในการจดัท�าร่างพระราชบญัญตัห้ิามเรยีกดอกเบีย้เกินอัตรา 
พ.ศ. ….

คณะท�ำงำนได้จัดท�ำร่ำงกฎหมำยพร้อมจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง ๒ คร้ัง ครั้งแรกจัดข้ึนเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชมุ กรมสอบสวนคดพีเิศษ และครัง้ท่ีสองเมือ่วนัศกุร์ที ่๒๒ มถินุำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชมุศนูย์ช่วยเหลอืลกูหนีแ้ละประชำชนทีไ่ม่ได้รบัควำมเป็นธรรม โดยทีป่ระชมุมมีติเหน็ชอบในประเดน็
ที่ส�ำคัญดังนี้

๓.๒.๑ ก�ำหนดนิยำมของค�ำว่ำ ดอกเบี้ย เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รัฐมนตรี (รำ่งมำตรำ ๔)

๓.๒.๒ ก�ำหนดกจิกำรหรือธรุกจิทีไ่ม่ใช้บงัคบักบัพระรำชบญัญัติห้ำมเรียกดอกเบีย้เกนิอตัรำ 
(ร่ำงมำตรำ ๕)

๓.๒.๓ ก�ำหนดโทษส�ำหรบัผูใ้ห้กู้ยมืเงนิ หรือกำรกระท�ำใด ๆ อนัมลีกัษณะเป็นกำรให้กู้ยืมเงนิ 
ดังต่อไปนี้ ให้สูงขึ้นเป็น จ�ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินสำมแสนบำทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

(๑) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ หรือ

(๒) ก�ำหนดข้อควำมอันไม่จริงในเรื่องจ�ำนวนเงินกู้หรืออื่น ๆ  ไว้ในหนังสือสัญญำ หรือ

(๓) นอกจำกดอกเบี้ยยังก�ำหนดจะเอำ หรือรับเอำ ซ่ึงก�ำไรอื่นเป็นเงิน หรือสิ่งของ 
หรือ โดยวิธีเพิกถอนหนี้ หรืออื่น ๆ จนเห็นได้ชัดว่ำประโยชน์ที่ได้รับนั้นมำกเกินส่วนอันสมควรตำมเงื่อนไข 
แห่งกำรกู้ยืมเงิน (ร่ำงมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง)

๓.๒.๔ ก�ำหนดบทลงโทษในลักษณะฉกรรจ์ให้ผู้กระท�ำควำมผิดฐำนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ 
ต้องรับโทษหนักข้ึนเป็นจ�ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินห้ำแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ เพื่อให้ครอบคลุม 
กำรปล่อยเงินกูท่ี้มลีกัษณะเป็นขบวนกำร มนีำยทนุเงนิกู้อยูเ่บือ้งหลงัในกำรปล่อยเงนิกู้รำยวนั โดยเรยีกดอกเบีย้
ในอัตรำทีส่งูถึงร้อยละ ๓ - ๒๐ ต่อวัน ท่ีเรยีกกนัทัว่ไปว่ำ “แก๊งหมวกกนันอ็ก” ซ่ึงกลุม่ขบวนกำรได้มกีำรวำงแผน
ร่วมกันกระท�ำควำมผิด แบ่งเป็นหัวหน้ำสำย ฝ่ำยบัญชี ทีมปล่อยเงินกู้ แก๊งติดตำมทวงหนี้โดยปกปิดชื่อท่ีอยู่ 
แบ่งหน้ำที่กันท�ำ อีกทั้งจัดตั้งองค์กรอยำ่งเป็นระบบ หรือกระท�ำกำรโดยใช้วิธีด�ำเนินกำรแอบแฝงหรืออ�ำพรำง
ในธรุกจิมจีดุมุง่หมำยเพือ่ให้ได้มำซึง่ดอกเบีย้ในอตัรำเกนิกว่ำกฎหมำยก�ำหนด เช่น กำรให้กูเ้งนิด่วนโดยตดิประกำศ
ตำมเสำไฟฟ้ำ กำรให้กู้ยืมเงินโดยวิธีเช่ำซื้อทองค�ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ หรือสิ่งอื่น ๆ  แทน หรือกำรให้กู้ยืมเงินที่มีกำร
โฆษณำตำมสือ่สงัคมออนไลน์ ซึง่หำกพจิำรณำจำกกำรด�ำเนนิธรุกจิพบว่ำมลัีกษณะทีค่ล้ำยคลึงกนั จึงบญัญัตไิว้ 
เพื่ออุดช่องว่ำงในกรณีท่ีมีกำรโต้แย้งว่ำธุรกิจท่ีตนด�ำเนินกำรนั้นมิใช่กำรกู้ยืมเงิน และกระท�ำกำรแอบแฝง 
ในรูปแบบอื่น ๆ ในอนำคต
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กำรกระท�ำโดยอ้ำงหรอืใช้กระบวนกำรยตุธิรรมเป็นเครือ่งมอื เช่น กรณคีูก่รณสีมยอม
ตกลงกู้ยืมเงินกันโดยเจ้ำหนี้ให้ท�ำสัญญำกู้ย้อนหลัง จำกนั้นท�ำทีว่ำลูกหนี้ผิดนัด เจ้ำหนี้จึงน�ำสัญญำกู้ฟ้องร้อง 
ต่อศำลแล้วตกลงท�ำสญัญำประนปีระนอมยอมควำมกนั หลงัจำกศำลมคี�ำพพิำกษำตำมยอมแล้วเจ้ำหนีจ้งึมอบเงนิ 
ให้ลูกหนี้ตำมที่ตกลงกัน หำกลูกหนี้เป็นพนักงำนรัฐวิสำหกิจเจ้ำหน้ำที่จะยื่นค�ำขอให้บังคับคดีและให้หน่วยงำน
ของลูกหนี้หักเงินเดือนช�ำระหน้ี หรือบำงกรณีเจ้ำหนี้ให้ลูกหนี้ลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบอ�ำนำจและสัญญำกู้ 
ลอยไว้8 พฤติกำรณ์อำจเข้ำข่ำยขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน และควำมผิดตำม 
พระรำชบัญญัตินี้เป็นควำมผิดท่ีเป็นภัยต่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไปมีส่วน
เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้กระท�ำควำมผิดเสียเอง อำจท�ำให้กำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบตำมควำมมุ่งหมำยของ 
พระรำชบัญญัตินี้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จึงก�ำหนดโทษให้หนักขึ้น (ร่ำงมำตรำ ๖ วรรคสอง)

๓.๒.๕ ก�ำหนดให้ผู้ที่รับโอนสิทธิเรียกร้องจำกผู้กระท�ำควำมผิดตำมมำตรำ ๖ ต้องรับโทษ
เช่นเดียวกันกับผู้กระท�ำควำมผิด

๓.๒.๖ ก�ำหนดให้น�ำวิธีกำรเพื่อควำมปลอดภัยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๓๙ (๓) 
และ (๕) มำใช้บังคับกรณีที่ศำลพิพำกษำลงโทษจ�ำคุกจ�ำเลย และโทษจ�ำคุกให้รอกำรก�ำหนดโทษไว้หรือก�ำหนด
โทษแต่รอกำรลงโทษไว้ (ร่ำงมำตรำ ๘) 

๓.๒.๗ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ 
ประกอบด้วย รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยตุธิรรม เป็นประธำนกรรมกำร ปลดักระทรวงยตุธิรรม เป็นรองประธำน
กรรมกำรคนท่ีหนึ่ง ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่สอง ปลัดกระทรวงมหำดไทย 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
พำณิชย์ ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
นำยกสภำทนำยควำม ประธำนสมำคมธนำคำรไทย เป็นกรรมกำรโดยต�ำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งจ�ำนวนไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมกำร เพื่อก�ำหนดกรอบแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงเป็นองค์รวม ซึง่จะท�ำให้เกดินโยบำยในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยและกำรปฏบิติัหน้ำทีต่ำมกฎหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดควำมเป็นเอกภำพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ร่ำงมำตรำ ๙ และ ร่ำงมำตรำ ๑๐)

๓.๒.๘ ก�ำหนดให้รัฐมนตรว่ีำกำรกระทรวงยติุธรรมเป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบญัญติันี ้(ร่ำง
มำตรำ ๑๒)

8 หมายถึงการที่เจ้าหนี้ตกลงให้กู้ยืมเงินโดยให้ลูกหนี้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ หรือหนังสือมอบอ�านาจเปล่า 
ทีย่งัไม่ได้กรอกข้อมลูหรอืรายละเอยีดของสญัญา เมือ่ลูกหนีผ้ดินดัเจ้าหนีจ้ะไปกรอกรายละเอยีดของสัญญาในยอดเงนิกู ้
ที่สูงโดยเอาดอกเบ้ียที่ค้างช�าระไปรวมด้วย ส่วนหนังสือมอบอ�านาจเจ้าหนี้อาจน�าไปกรอกข้อความเพื่อท�านิติกรรม 
เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ เช่น โอนรถไถนาให้กับเจ้าหนี้เพื่อตีช�าระหนี้ เป็นต้น.
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(ร่างกฎหมายฉบับที่คณะท�างานร่างกฎหมาย น�าเสนอกระทรวงยุติธรรมพิจารณา)

ร่ำง พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ....

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….

โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

มาตรา ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ....

มาตรา ๒ พระรำชบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัเมือ่พ้นก�ำหนดเก้ำสิบวนั นบัแต่วนัประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำพุทธศักรำช ๒๔๗๕

มาตรา ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้

“ดอกเบ้ีย” ให้หมำยรวมถึง บรรดำทรัพย์สินหรือส่ิงอื่นที่อำจคิดค�ำนวณได้เป็นเงินจำกกำร 

ให้กู้ยืมเงิน หรือกำรกระท�ำใด ๆ อันมีลักษณะเป็นกำรกู้ยืมเงิน ไม่ว่ำจะเรียกเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียกเก็บเงินหรืออื่น ๆ จำกกำรให้กู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ

“เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง หรือผู้ปฏิบัติงำนอื่น 

ในกระทรวง ทบวง กรม ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วน

ท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรเรียกดอกเบ้ียเกิน

อัตรำ

“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ พระรำชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่

(๑) สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถำบันกำรเงิน 

(๒) ผู ้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก�ำกับตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง 

เรื่องกิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำมข้อ ๕. แห่งประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๘

(๓) ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิตตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่องกิจกำรที่ต้องขอ

อนุญำตตำมข้อ ๕. แห่งประกำศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๘

(๔) กิจกำรอื่นตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๖ ผู้ใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงิน หรือกระท�ำกำรใด ๆ  อันมีลักษณะเป็นกำรให้กู้ยืมเงินโดยมี

ลักษณะดังต่อไปนี้
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(๑) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ หรือ

(๒) เพือ่ปิดบงักำรเรียกดอกเบีย้เกินอตัรำดงัทีบั่ญญตัไิว้ในกฎหมำย ก�ำหนดข้อควำมอนัไม่จริง

ในเรื่องจ�ำนวนเงินกู้หรืออื่น ๆ ไว้ในหนังสือสัญญำ หรือตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้ หรือ

(๓) นอกจำกดอกเบี้ยยังก�ำหนดจะเอำ หรือรับเอำ ซึ่งก�ำไรอื่นเป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือ โดย

วิธีเพิกถอนหนี้ หรืออื่น ๆ จนเห็นได้ชัดว่ำประโยชน์ที่ได้รับนั้นมำกเกินส่วนอันสมควรตำมเงื่อนไขแห่งกำรกู้ยืม

ผู้นั้นมีควำมผิดฐำนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกิน

สำมแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และให้ดอกเบี้ยเป็นโมฆะทั้งหมด

ถ้ำควำมผิดตำมวรรคแรกเป็นกำรกระท�ำที่มีลักษณะเป็นคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีด�ำเนินกำร 

หรือกระท�ำในลักษณะของกำรด�ำเนินกำรที่แอบแฝงหรืออ�ำพรำงในธุรกิจ หรือกำรกระท�ำด้วยวิธีอื่นใดที่ขัดต่อ 

ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน โดยมุ่งหวังประโยชน์ในลักษณะที่เป็นดอกเบี้ยจำกกำร 

ให้กู้ยืมนั้น ผู้กระท�ำต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินห้ำแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และหำกผู้

กระท�ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ต้องระวำงโทษเพิ่มขึ้นกึ่งหนึ่ง

มาตรา ๗ ผู้ใดได้มำซึ่งสิทธิเรียกร้องจำกผู้อื่นโดยรู้ว่ำเป็นสิทธิที่ได้มำจำกกำรกระท�ำควำมผิด 

ตำมมำตรำ ๖ และถือเอำประโยชน์แห่งสิทธิหรือใช้สิทธินั้น ผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษดังที่บัญญัติไว้ใน

มำตรำก่อนนั้น

มาตรา ๘  เมือ่ศำลได้พพิำกษำให้ลงโทษจ�ำคกุจ�ำเลย และโทษจ�ำคุกให้รอกำรก�ำหนดโทษไว้หรอื

ก�ำหนดโทษแต่รอกำรลงโทษไว้ ให้น�ำวธิกีำรเพือ่ควำมปลอดภยัตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๓๙ (๓) และ 

(๕) มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำ” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม เป็นประธำนกรรมกำร  

ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นรองประธำนกรรมกำร

คนท่ีสอง ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ 

ควำมมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพำณิชย์ ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย  

ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง นำยกสภำทนำยควำม ประธำนสมำคมธนำคำรไทย เป็นกรรมกำร

โดยต�ำแหน่ง 

ให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้คณะกรรมกำรแต่งต้ัง

ข้ำรำชกำรของกระทรวงยตุธิรรมสองคนเป็นผูช่้วยเลขำนกุำร โดยให้ศนูย์ช่วยเหลือลูกหนีแ้ละประชำชนทีไ่ม่ได้

รับควำมเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นส�ำนักงำนฝ่ำยธุรกำรของคณะกรรมกำรนี้ 

มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจหน้ำที่ดังนี้

(๑) ศึกษำ พิจำรณำ และเสนอมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ

แก่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

(๒) พิจำรณำให้ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศ 

เพื่อด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

(๓) สร้ำงกระบวนกำร ส่งเสริมควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำสังคม ภำคประชำชน

และภำคเอกชน ในกำรด�ำเนินนโยบำยเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ 
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(๔) ติดตำมประเมินผลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

(๕) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่มีกฎหมำยก�ำหนดหรือตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำย

ข้อบงัคบัและประกำศของคณะกรรมกำรนัน้ เมือ่ได้ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำให้ใช้บงัคบัได้

มาตรา ๑๑ คณะกรรมกำรมอี�ำนำจแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรเพือ่พิจำรณำหรอืปฏบิตักิำรอย่ำงใด 

อย่ำงหนึ่งตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยได้ 

มาตรา ๑๒ ให้รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยติุธรรมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญติันี ้รวมทัง้ให้มอี�ำนำจ

ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกำศนั้น เมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้”

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร

................................................

         นำยกรัฐมนตรี

๓.๓  ความเห็นของคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม

  คณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของกระทรวงยุติธรรม ในกำรประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
เมื่อวันพุธที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๕๘ มีข้อสังเกตหลำยประกำรเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติ และมีมติมอบหมำยให้
คณะท�ำงำน ฯ รับไปพิจำรณำทบทวนปรับปรุงแก้ไขรำ่ง เช่น ควำมชัดเจนของกฎหมำย รูปแบบองค์ประกอบ
กรรมกำร เป็นต้น และให้น�ำกลับมำเสนอคณะกรรมกำร ฯ ในกำรประชุมครำวต่อไป

  ต่อมำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๕๘ คณะท�ำงำนฯ ได้เชิญผู้แทนส�ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ 
พ.ศ. .... ตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของกระทรวงยุติธรรม จำกนั้นได้น�ำเสนอ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรพจิำรณำร่ำงกฎหมำยของกระทรวงยตุธิรรม ในกำรประชุมครัง้ที ่ ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันองัคำรท่ี  
๑ กันยำยน ๒๕๕๘ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ  
พ.ศ. …. ตำมที่คณะท�ำงำน ฯ ได้น�ำเสนอ ทั้งนี้ให้ปรับแก้ตำมมติที่ประชุม ประกอบด้วย ปรับแก้เพิ่มเติมบันทึก
หลกักำรและเหตผุล ปรบัแก้ไขบทนยิำมตำมบทบญัญตัมิำตรำ ๔ ปรบัแก้ไขบทบญัญตัมิำตรำ ๕ ปรบัแก้ไขเพิม่เตมิ
บทบญัญตัมิำตรำ ๙ ถงึมำตรำ ๑๐ ปรบัแก้ไขเพิม่เตมิคณุสมบตัขิองกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ ิวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง  
กำรพ้นจำกต�ำแหน่ง องค์ประชุม และให้ปรับแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรเรยีกดอกเบ้ียเกนิอัตรำใหม่ให้มีควำมเหมำะสมยิง่ข้ึน ทัง้นีผู้เ้ขยีนได้ประสำนผู้แทนส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเพื่อปรับแก้เนื้อหำและรูปแบบตำมมติที่ประชุม
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(ร่างกฎหมายฉบับที่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมให้ความเห็นชอบ)

ร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ....

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..

  โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

มาตรา ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ....

มาตรา ๒ พระรำชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พุทธศักรำช ๒๔๗๕

มาตรา ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้

“เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั”หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร พนกังำน ลกูจ้ำง หรอืผูป้ฏิบตังิำนอืน่ในกระทรวง 
ทบวง กรม ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ

“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ พระรำชบัญญัตินี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่

(๑) สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถำบันกำรเงิน 

(๒) ผู ้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญำตตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง 
เรื่องกิจกำรที่ต้องขออนุญำต

(๓) ผู ้ประกอบธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิตท่ีได้รับอนุญำตตำมประกำศกระทรวงกำรคลัง 
เรื่องกิจกำรที่ต้องขออนุญำต

มาตรา ๖ ผู้ใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงิน หรือกระท�ำกำรใด ๆ อันมีลักษณะเป็นกำรให้กู้ยืมเงินโดยมี
ลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ 

(๒) ก�ำหนดข้อควำมอนัไม่จรงิในเรือ่งจ�ำนวนเงนิกูห้รอือืน่ ๆ  ไว้ในหนงัสอืสญัญำ หรอืตรำสำร
ที่เปลี่ยนมือได้ เพื่อปิดบังกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำดังที่บัญญัติไว้ในกฎหมำย

(๓) ก�ำหนดจะเอำ หรือรับเอำ ซึ่งประโยชน์อย่ำงอื่นนอกจำกดอกเบี้ยไม่ว่ำจะเป็นเงิน หรือ
สิง่ของ หรอืโดยวธิเีพกิถอนหนี ้หรอืโดยวธิกีำรใด ๆ  จนเหน็ได้ชดัวำ่ประโยชนท์ีไ่ด้รบันัน้มำกเกนิส่วนอนัสมควร
ตำมเงื่อนไขแห่งกำรกู้ยืม
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ผู้นั้นมีควำมผิดฐำนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกิน
สำมแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ 

มาตรา ๗ ถ้ำควำมผิดตำมมำตรำ ๖ เป็นกำรกระท�ำที่มีลักษณะเป็นกำรสมคบกันตั้งแต่สองคน
ขึ้นไป โดยปกปิดวิธีด�ำเนินกำร หรือกระท�ำในลักษณะของกำรด�ำเนินกำรที่แอบแฝงหรืออ�ำพรำงในธุรกิจ หรือ
กระท�ำด้วยวิธีกำรอื่นใดที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน ผู้กระท�ำต้องระวำงโทษ 
จ�ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินห้ำแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มาตรา ๘ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดกระท�ำควำมผิดตำมมำตรำ ๖ หรือมำตรำ ๗ ต้องระวำงโทษ 
เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมำตรำนั้น

มาตรา ๙  ผู้ใดได้มำซึ่งสิทธิเรียกร้องจำกผู้อื่นโดยรู้ว่ำเป็นสิทธิท่ีได้มำจำกกำรกระท�ำควำมผิด 
ตำมมำตรำ ๖ และถือเอำประโยชน์แห่งสิทธิหรือใช้สิทธินั้น ผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษดังที่บัญญัติไว้ใน
มำตรำ ๖ 

มาตรา ๑๐ เมือ่ศำลได้พพิำกษำให้ลงโทษจ�ำคกุจ�ำเลย และโทษจ�ำคุกให้รอกำรก�ำหนดโทษไว้หรอื
ก�ำหนดโทษแต่รอกำรลงโทษไว้ ศำลอำจน�ำวธิกีำรเพ่ือควำมปลอดภัยตำมมำตรำ ๓๙ (๓) และ (๕) แห่งประมวล
กฎหมำยอำญำมำใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรเรยีกดอกเบ้ียเกินอตัรำ” ประกอบด้วยรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยติุธรรม เป็นประธำนกรรมกำร ปลดักระทรวง 
ยุติธรรม เป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่สอง  
ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลดักระทรวงมหำดไทย เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เลขำธกิำรคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค 
ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย เป็นกรรมกำร และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี 
แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนกฎหมำย ด้ำนสังคม ด้ำนกำรเงินกำรธนำคำร  
หรือดำ้นกำรคุ้มครองผู้บริโภคจ�ำนวนไม่เกินห้ำคนเป็นกรรมกำร

ให้ปลดักระทรวงยตุธิรรม มอบหมำยให้รองปลัดกระทรวงยติุธรรมคนหนึง่คนใดเป็นกรรมกำรและ

เลขำนุกำร และมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรของกระทรวงยุติธรรมสองคนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มาตรา ๑๒ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีสัญชำติไทย และไม่มีลักษณะต้องหำ้มดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ

(๒) ได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุก

(๓) เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ�ำคุกและพ้นโทษมำแล้วไม่เกิน ๕ ปี  

เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับควำมผิดที่ได้กระท�ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ

(๔) เป็นผู้อยู่ระหว่ำงถูกสั่งให้พักรำชกำรหรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน

(๕) เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรอืรฐัวสิำหกิจ เพรำะ

กระท�ำผิดวินัย หรือเคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกหน่วยงำนของเอกชนเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่หรือ

ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง

(๖) เป็นหรอืเคยเป็นผูท้ีม่ผีลประโยชน์เกีย่วข้องกบัผู้ประกอบธรุกจิทวงถำมหนีไ้ม่ว่ำโดยทำงตรง

หรือทำงอ้อม

มาตรา ๑๓ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละสำมปี และอำจได้รับแต่งตั้ง

อีกได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ 
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ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอยู่ในต�ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป

จนกวำ่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่

มาตรา ๑๔ นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ

(๑) ตำย

(๒) ลำออก

(๓) รัฐมนตรีให้ออกจำกต�ำแหน่งเพรำะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้ำท่ี มีควำมประพฤติ 

เสื่อมเสีย หรือหย่อนควำมสำมำรถ

(๔) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๒

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต�ำแหน่งก่อนวำระ ให้คณะกรรมกำร 

ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้หมดทีเ่หลอือยูจ่นกว่ำจะมกีำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุแิทนกรรมกำรซ่ึงพ้นจำก

ต�ำแหน่งก่อนวำระ เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำเก้ำสบิวนั และให้ผู้ทีไ่ด้รบัแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

แทนอยู่ในต�ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ในกรณีท่ีมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่ำงที่กรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวำระอยู่ในต�ำแหน่ง ให้ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นนั้นอยู่ใน

ต�ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

มาตรา ๑๖ กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวน

กรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้  

ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำนในทีป่ระชมุตำมล�ำดบั ถ้ำประธำนและรองประธำนกรรมกำรไม่มำประชมุ

หรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม

กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหน่ึงให้มีเสียงหนึ่งในกำร 

ลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

มาตรา ๑๗ คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษำ พิจำรณำ และเสนอมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ

แก่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

(๒) พิจำรณำให้ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศ 

เพื่อด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

(๓) ก�ำหนดรูปแบบ กระบวนกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำสังคม  

ภำคประชำชน และภำคเอกชน ในกำรด�ำเนินนโยบำยเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ 

(๔) ติดตำมประเมินผลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

(๕) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำย

มาตรา ๑๘ คณะกรรมกำรมอี�ำนำจแต่งต้ังคณะอนกุรรมกำรเพ่ือพิจำรณำหรือปฏบิติักำรตำมที่

คณะกรรมกำรมอบหมำยได้

มาตรา ๑๙ ให้รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยติุธรรมและรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงัรกัษำกำร
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ตำมพระรำชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ�ำนำจและหนำ้ที่ของตน รวมทั้งให้มีอ�ำนำจออกกฎกระทรวง ระเบียบ 

และประกำศ เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกำศ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร

................................................

        นำยกรัฐมนตรี

๔. ขั้นตอนเสนอคณะรฐัมนตรพีิจำรณำรบัหลักกำร

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนท่ีไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ ยธ 

๐๒๐๒๕/๖๕๕ ลงวนัที ่๑๖ กนัยำยน ๒๕๕๘ รำยงำนปลัดกระทรวงยตุธิรรม (พลต�ำรวจเอก ชชัวำลย์ สขุสมจิตร์)  

พร้อมเสนอร่ำงกฎหมำยฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติมเพ่ือน�ำเรียนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม (พลเอก ไพบูลย์ 

คุ ้มฉำยำ) พิจำรณำ ต่อมำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ควำมเห็นชอบและลงนำมในหนังสือ  

ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๒๕/๖๖๓๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๘ เรียนรองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) 

เพื่อโปรดพิจำรณำ ต่อมำรองนำยกรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบด้วย กระทรวงยุติธรรม จึงได้มีหนังสือด่วนที่สุด  

ที่ ยธ ๐๒๐๒๕/๖๗๖๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๕๘ เรียนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ขอเสนอรำ่งกฎหมำยเพื่อน�ำ

เข้ำคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ พร้อมจัดท�ำเอกสำรน�ำเสนอโดยสรุปมีดังนี้

๔.๑ เหตุผลความจ�าเป็นที่ต้องน�าเสนอคณะรัฐมนตรี

พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน 

บทบัญญัติไม่เหมำะสม และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 

เพือ่ให้มีกำรควบคมุกำรกูย้มืเงนิได้อย่ำงเหมำะสม เกดิควำมสงบเรยีบร้อยในสงัคมและสร้ำงกระบวนกำรในกำร

ป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำ 

๔.๒ สาระส�าคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

๔.๒.๑ หลักกำรและเหตุผลในกำรปรับปรุงกฎหมำยฉบับนี้ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ 

ห้ำมเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน และมีบทบัญญัติที่ไม่เหมำะสมและ

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้มีกำรหำประโยชน์จำกกำร

ให้กู้ยมืเงนิด้วยวิธกีำรต่ำง ๆ  และเรยีกเอำประโยชน์อย่ำงอืน่นอกจำกดอกเบีย้ อนัเป็นกำรไม่เป็นธรรมต่อลกูหนี้  

ประกอบกับไม่มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำว สมควรปรับปรุงกฎหมำย  

เพื่อให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยในสังคม และสร้ำงกระบวนกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

๔.๒.๒ ให้ยกเลกิพระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ และตรำพระรำช

บัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. .... ขึ้นใหม่ทั้งฉบับ

๔.๒.๓ ก�ำหนดนยิำมของค�ำว่ำ “เจ้ำหน้ำทีร่ฐั” “คณะกรรมกำร” และ “รฐัมนตร”ี (มำตรำ ๔)

๔.๒.๔ พระรำชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์บังคับใช้กับหนี้นอกระบบสถำบันกำรเงิน  

ดงันัน้จงึก�ำหนดลกัษณะหนีใ้นระบบสถำบนักำรเงนิหรอืผูป้ระกอบสนิเชือ่ทีไ่ด้รบัอนญุำตจำกรัฐท่ีไม่อยูใ่นบงัคับ

แห่งพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำนี้ไว้ให้ชัดเจน (มำตรำ ๕)
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๔.๒.๕ ก�ำหนดลกัษณะควำมผดิของกำรกู้ยมืเงนิ หรอืกำรกระท�ำใด ๆ  อนัมลีกัษณะเป็นกำร

กู้ยืมเงิน ดังนี้ (๑) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ (๒) ก�ำหนดข้อควำมอันไม่จริงในเร่ืองจ�ำนวน 

เงนิกูห้รอือืน่ ๆ  ไว้ในหนงัสอืสญัญำ หรอืตรำสำรทีเ่ปล่ียนมอืได้ เพ่ือปิดบงักำรเรียกดอกเบีย้เกนิอตัรำดังท่ีบญัญตัิ 

ไว้ในกฎหมำย และ (๓) ก�ำหนดจะเอำ หรือรับเอำ ซ่ึงประโยชน์อย่ำงอื่นนอกจำกดอกเบี้ยไม่ว่ำจะเป็นเงิน  

หรอืสิง่ของ หรือโดยวิธีเพกิถอนหน้ี หรอืโดยวิธีกำรใด ๆ  จนเหน็ได้ชดัว่ำประโยชน์ทีไ่ด้รบันัน้มำกเกนิส่วนอนัสมควร 

ตำมเงือ่นไขแห่งกำรกูย้มื และปรบัอตัรำโทษให้สงูขึน้จำกเดมิก�ำหนดให้จ�ำคกุไม่เกนิหนึง่ปี ปรบัไม่เกนิหนึง่พนับำท 

หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ เป็นให้ลงโทษจ�ำคุกไม่เกินสำมปี ปรับไม่เกินสำมแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มำตรำ ๖)

๔.๒.๖ ก�ำหนดบทลงโทษในลักษณะฉกรรจ์ ถ้ำกระท�ำกำรท่ีมีลักษณะเป็นกำรสมคบกัน
ตัง้แต่สองคนขึน้ไป โดยปกปิดวธิดี�ำเนนิกำร เพ่ือให้ครอบคลุมกำรปล่อยเงินกูที้ม่ลัีกษณะเป็นขบวนกำรมนีำยทนุ
เงนิกูอ้ยูเ่บือ้งหลงัในรปูแบบของนำยทุนให้กูร้ำยวนัเรยีกเก็บดอกเบีย้ในอตัรำทีส่งู หรอืกำรด�ำเนนิกำรทีแ่อบแฝง
หรืออ�ำพรำงในธุรกิจซึ่งมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงดอกเบี้ยเกินกว่ำท่ีกฎหมำยก�ำหนด เช่น กำรให้กู้เงินด่วน 
ตำมเสำไฟฟ้ำ กำรให้กู้ยมืเงนิโดยใช้วธิใีห้เช่ำซือ้ทองค�ำ เครือ่งใช้ไฟฟ้ำหรอืสิง่ของอืน่ ๆ  หรอืกำรกระท�ำทีม่ลีกัษณะ
ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ให้ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินห้ำแสนบำท  
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (มำตรำ ๗)

๔.๒.๗ กรณีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซ่ึงเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้กระท�ำควำมผิดเสียเอง  
อำจท�ำให้กำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบตำมควำมมุ ่งหมำยของพระรำชบัญญัตินี้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
จึงก�ำหนดโทษให้หนักขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง (มำตรำ ๘)

๔.๒.๘ ก�ำหนดให้ผู ้ใดได้มำซ่ึงสิทธิเรียกร้องจำกผู้อื่นโดยรู้ว่ำเป็นสิทธิที่ได้มำจำกกำร 
กระท�ำควำมผิดตำมมำตรำ ๖ และถือเอำประโยชน์แห่งสิทธิหรือใช้สิทธินั้น ผู้นั้นมีควำมผิดต้องระวำงโทษ 
ดังที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๖ (มำตรำ ๙)

๔.๒.๙ ก�ำหนดให้ศำลอำจน�ำวิธีกำรเพื่อควำมปลอดภัยตำม มำตรำ ๓๙ (๓) และ (๕)  
แห่งประมวลกฎหมำยอำญำมำใช้บังคับโดยอนุโลม (มำตรำ ๑๐)

๔.๒.๑๐ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ 
ประกอบด้วย รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยตุธิรรม เป็นประธำนกรรมกำร ปลดักระทรวงยตุธิรรม เป็นรองประธำน
กรรมกำรคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่สอง ปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี  
ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวง
มหำดไทย เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค ผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ  
ผูว่้ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย เป็นกรรมกำร และผูท้รงคณุวฒุซิึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้จำกผูม้คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ
ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนกฎหมำย ด้ำนสังคม ด้ำนกำรเงินกำรธนำคำร หรือด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคจ�ำนวน 
ไม่เกินหำ้คนเป็นกรรมกำร

ให้ปลดักระทรวงยตุธิรรม มอบหมำยให้รองปลดักระทรวงยตุธิรรมคนหนึง่คนใดเป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร และมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรของกระทรวงยุติธรรมสองคนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร (มำตรำ ๑๑ 
และมำตรำ ๑๗)

๔.๒.๑๑  ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ (มำตรำ ๑๒)

๔.๒.๑๒  ก�ำหนดให้กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ ิมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละสำมปี และอำจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ (มำตรำ ๑๓)

๔.๒.๑๓  ก�ำหนดให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต�ำแหน่ง (มำตรำ ๑๔)
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๔.๒.๑๔  ก�ำหนดให้กรณท่ีีกรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒพ้ินจำกต�ำแหน่งก่อนวำระ ให้คณะกรรมกำร 
ประกอบด้วย กรรมกำรทั้งหมดที่เหลืออยู ่จนกว่ำจะมีกำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมกำร 
ซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งก่อนวำระ เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำเก้ำสิบวัน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง 
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนอยู่ในต�ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ในกรณีท่ีมีกำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่ำงที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวำระอยู ่ในต�ำแหน่ง ให้ผู ้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรผู ้ทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนนั้น 
อยู่ในต�ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว (มำตรำ ๑๕)

๔.๒.๑๕  ก�ำหนดองค์ประชุมของคณะกรรมกำร (มำตรำ ๑๖)

๔.๒.๑๖  ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรมอี�ำนำจแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำหรือปฏบิตักิำร 
ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยได้ (มำตรำ ๑๘)

๔.๒.๑๗  ก�ำหนดให้รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยตุธิรรมและรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกำรคลงั
รักษำกำร ตำมพระรำชบัญญัตินี้ในส่วนท่ีเกี่ยวกับอ�ำนำจหน้ำที่ของตน รวมท้ังให้มีอ�ำนำจออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกำศ เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ (มำตรำ ๑๙) 

เหตุผลที่จะให้เชื่อว่ำมำตรกำรนี้จะสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือข้อบกพร่องนั้นได้ เนื่องจำก 
จะเป็นกำรอดุช่องว่ำงในกรณทีีม่กีำรโต้แย้งว่ำธรุกจิทีต่นด�ำเนนิกำรนัน้มใิช่กำรกูย้มืเงินและกำรกระท�ำทีแ่อบแฝง
ในรูปแบบอื่น ๆ ในอนำคต กำรแก้ไขให้ต้องรับโทษหนักขึ้นในลักษณะของกำรกระท�ำควำมผิดและพฤติกำรณ์ 
ดงักล่ำว จะเป็นกำรช่วยให้กำรบงัคบัใช้กฎหมำยเกดิผลเป็นกำรระงับยบัยัง้มำกขึน้ ทัง้นีเ้ป็นกำรคุม้ครองผู้ท่ีได้รับ 
ผลกระทบจำกปัญหำหนีน้อกระบบทีไ่ม่เป็นธรรม นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรเรียกดอกเบีย้
เกนิอัตรำ ซึง่ประกอบด้วยหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องจะเป็นกลไกให้กำรบงัคบัใช้กฎหมำยมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษำเมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ ลงมติอนุมัติหลักกำรร่ำง 
พระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกินอตัรำ พ.ศ. .... ตำมท่ีกระทรวงยติุธรรมเสนอ และให้ส่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กฤษฎกีำตรวจพิจำรณำ โดยได้รับควำมเหน็ของกระทรวงกำรคลงั ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และธนำคำรแห่งประเทศไทย ไปประกอบ
พิจำรณำด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำตต่ิอไป และให้กระทรวงยตุธิรรมรบัควำมเหน็ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชำติไปพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป 

๕. ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรยีกดอกเบี้ย  
  เกินอัตรำ พ.ศ. ….

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๑๒) ได้ประชุมเพื่อตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติหำ้มเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. …. ดังนี้

๕.๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๑๔.๐๐ น 

ประชุม ณ ห้องประชุมเรอเน่ กิยอง ชั้น ๑ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ กระทรวง
ยตุธิรรมได้มอบหมำยให้ผูเ้ขียน พร้อมด้วยนำงสำวจนัทร์จริำ เฉลมิวฒุศิกัดิ ์คณะท�ำงำนร่ำงกฎหมำย เป็นผูแ้ทน
กระทรวงยติุธรรม ชีแ้จงหลักกำรและเหตผุลในกำรเสนอร่ำงกฎหมำยในภำพรวม สภำพควำมรนุแรงของปัญหำ
ในปัจจุบัน เหตุผลควำมจ�ำเป็นในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ
รวมทัง้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรต่ำงร่ำงในมำตรำ ซึง่คณะกรรมกำรพิจำณำแล้วเหน็ว่ำอ�ำนำจหน้ำทีข่อง
คณะกรรมกำรเป็นกลไกในทำงบริหำรไม่สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผลในกำรเสนอร่ำงกฎหมำย จึงมีมติให้ 
ตัดมำตรำ ๑๑ - ๑๘ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรออก ส่วนรำยละเอียดในมำตรำอื่น ๆ จะพิจำรณำ 
เป็นรำยมำตรำในครำวถัดไป คณะกรรมกำรนัดหมำยประชุมทุกวันพฤหัสบดีของสัปดำห์

คู่มือพระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๕๖๐

33



๕.๒ วันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๕๙ 

คณะท�ำงำนได้เข้ำประชมุเพือ่ชีแ้จงกบัคณะอนกุรรมกำรกำรร่ำงกฎหมำย ทีป่ระชมุพจิำรณำ
รำยมำตรำ ดังนี้

๕.๒.๑ คณะกรรมกำรได้ปรับปรุงถ้อยค�ำในหลักกำรและเหตุผล เห็นชอบกับ ร่ำงมำตรำ ๑

๕.๒.๒ ปรับแก้ร่ำงมำตรำ ๒ เป็นพระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ เนื่องจำกไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องออกระเบียบเพื่อรองรับกฎหมำยก่อนใช้บังคับ

๕.๒.๓ มำตรำ ๔ ตัดเฉพำะบทนิยำม “คณะกรรมกำร…” ออก 

๕.๓ วันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๕๙ 

คณะท�ำงำนได้เข้ำประชมุเพือ่ชีแ้จงกบัคณะอนกุรรมกำรกำรร่ำงกฎหมำย ทีป่ระชมุพจิำรณำ
รำยมำตรำ ดังนี้

๕.๓.๑ ตดัข้อยกเว้นของกฎหมำย กล่ำวคอื ร่ำงมำตรำ ๕ เดิมก�ำหนดข้อยกเว้นไม่ให้กฎหมำย
มผีลใช้บังคบัหนีกู้้ยมืกบัสถำบนักำรเงิน ผูป้ระกอบธรุกจิสินเชือ่ส่วนบคุคล และผู้ประกอบธรุกจิสินเชือ่บตัรเครดติ 
ทีป่ระชุมมีมตติดัร่ำงมำตรำ ๕ ออกทัง้มำตรำ เพือ่ให้ร่ำงกฎหมำยฉบบันีม้ผีลใช้บงัคบักบัหนีกู้ย้มืทัง้ในระบบและ
นอกระบบสถำบันกำรเงิน เว้นแต่ จะมีกฎหมำยอื่นบัญญัติยกเว้นไว้เป็นกำรเฉพำะ

๕.๓.๒ ก�ำหนดลกัษณะควำมผดิและอตัรำโทษฐำนเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ มกีำรปรบัถ้อยค�ำ
และโทษของร่ำงมำตรำ ๖ ใหม่

๕.๓.๓ ก�ำหนดลักษณะควำมผิดท่ีมีลักษณะฉกรรจ์และก�ำหนดให้เป็นควำมผิดมูลฐำน 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

๕.๓.๔ ร่ำงมำตรำ ๗ เดิมปรับแก้เลขมำตรำเป็นมำตรำ ๖ โดยร่ำงมำตรำนี้ได้บัญญัติขึ้น 
เพือ่ก�ำหนดลกัษณะฉกรรจ์ตำมมำตรำ ๕ เพือ่ให้ครอบคลมุเครอืข่ำยกำรปล่อยเงินกูน้อกระบบทีเ่รียกกนัทัว่ไปว่ำ 
“แก๊งหมวกกันน็อก” ที่มีลักษณะเป็นอำชญำกรรม ที่มีนำยทุนอยู่เบื้องหลัง ลักษณะกำรปล่อยเงินกู้ที่ประกำศ
โฆษณำตำมเสำไฟฟ้ำ หรือลักษณะที่ใช้กระบวนกำรยุติธรรมเป็นเครื่องมือในกำรปล่อยเงินกู้ด้วยกำรท�ำสัญญำ
กู้ย้อนหลังแล้วไปฟ้องศำลก่อนส่งมอบเงินกู้ เป็นต้น 

โดยท่ีประชุมเห็นว่ำมำตรำนี้ถือเป็นจุดเด่นของกำรแก้ไขกฎหมำยฉบับนี้ เน่ืองจำกปัจจุบัน
ยงัไม่มกีฎหมำยใดเอำผดิกบักำรกระท�ำลกัษณะเช่นนี ้แต่ให้ปรบัแก้ไขโทษใหม่เป็น จ�ำคกุไม่เกนิ ๔ ปี ปรับไม่เกิน  
๔ แสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ (จำกร่ำงเดิมที่เสนอโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๕ แสนบำท หรือทั้งจ�ำ 
ทั้งปรับ) นอกจำกนี้ท่ีประชุมเห็นชอบตำมข้อเสนอของผู้แทนส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
ที่เห็นว่ำควรบัญญัติให้ควำมผิดตำมมำตรำ ๗ เป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟอกเงิน  
เพื่อให้ยึดหรืออำยัดทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรกระท�ำควำมผิดตกเป็นของแผ่นดิน แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหำย 
ที่จะได้ทรัพย์สินคืน เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน มำตรำ ๔๙ มีบทบัญญัติ
คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหำย

๕.๓.๕ ก�ำหนดโทษเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกระท�ำผิดให้ได้รับโทษสูงขึ้น

๕.๓.๖ ก�ำหนดโทษผู้ได้มำซึ่งสิทธิเรียกร้องโดยรู้ว่ำเป็นสิทธิที่ได้มำจำกกำรกระท�ำผิด

๕.๓.๗ น�ำวิธีกำรเพื่อควำมปลอดภัย ด้วยกำรเรียกประกันทัณฑ์บน และกำรห้ำมประกอบ
อำชีพบำงอย่ำง มำใช้บังคับ 

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะที่ ๑๒ ได้พิจำรณำเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. …. ซ่ึงกระทรวงยุติธรรม กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรแห่งประเทศไทย ส�ำนักงำน 
ศำลยตุธิรรม และส�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ได้มหีนงัสือยนืยนัให้ควำมเหน็ชอบกบักำรแก้ไข
เพิ่มเติม โดยจะน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทรำบแล้วน�ำเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำต่อไป
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ในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ ๑๒) นับว่ำมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง 
เนื่องจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ อำทิ นำยปัญญำ ถนอมรอด และนำยธำนิศ เกศวพิทักษ์ ได้ให้ค�ำแนะน�ำ
และอธบิำยเหตุผลของกำรใช้กฎหมำยให้มีควำมชดัเจนและยงัปรบัปรงุร่ำงกฎหมำยให้มคีวำมครบถ้วนสมบูรณ์
มำกยิ่งขึ้น 

ต่อมำ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ได้มหีนงัสือ ท่ี นร ๐๙๐๓/๒๒๑ ลงวนัท่ี ๗ มถินุำยน 
๒๕๕๙ เรยีนรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยตุธิรรม ในฐำนะรฐัมนตรเีจ้ำสงักดัแจ้งยนืยนัควำมเหน็เกีย่วกบัร่ำงพระรำช
บญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ พ.ศ.…. ทีผ่่ำนกำรพิจำรณำแล้ว ซ่ึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยติุธรรม พจิำรณำ 
แล้วเห็นชอบด้วย และได้มีหนังสือ ที่ ยธ ๐๒๐๒๕/๔๗๗๑ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๙ เรียน เลขำธิกำร 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เพื่อทรำบกำรยืนยันรำ่งพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. .... 

๖. สภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติห้ำมเรยีกดอกเบีย้ เกินอัตรำ พ.ศ. ….
ส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๔/ว ๘๒๙๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหำคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ แจ้งวำ่คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (ปนช.) ก�ำหนดประชุมเพื่อให้ชี้แจงร่ำง 
พระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ พ.ศ. ....(คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) และให้ควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำร ฯ  
พร้อมแผนกำรตรำกฎหมำยล�ำดับรองและเอกสำรเพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลำ ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชำกำร ท�ำเนียบรัฐบำล 

ส�ำนักเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปฏิบัติหน้ำที่ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ มีหนังสือ  
ด่วนทีส่ดุ ท่ี สว (สนช)๐๐๑๙/๔๕๒๑ ลงวนัที ่ ๑๙ สงิหำคม ๒๕๕๙ แจ้งว่ำเพือ่ให้สมำชกิสภำนติิบญัญติัแห่งชำติ  
ได้รับทรำบข้อมูลตลอดจนรำยละเอียดเกี่ยวกับ ร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ....  
จึงให้ส่งผู้แทนเข้ำร่วมช้ีแจงต่อท่ีประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ เมื่อวันอังคำรท่ี ๒๓ สิงหำคม ๒๕๕๙  
เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมำธิกำร หมำยเลข ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อำคำรรัฐสภำ ๒ 

ในกำรประชุมชี้แจงท้ังสองคร้ัง ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมท่ีได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุม
ประกอบด้วย พันต�ำรวจเอก ดุษฎี อำรยะวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันต�ำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ 
นำยปรีชำ อุยสูงเนิน และ นำงสำวจันทร์จิรำ เฉลิมวุฒิศักดิ์ พร้อมด้วยผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  
ผู้แทนธนำคำรแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ผู้แทนส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

การพิจารณาในวาระที่ ๑ 

เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๑ กนัยำยน ๒๕๕๙ พลเอก ไพบลูย์ คุม้ฉำยำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยตุธิรรม 
ได้กล่ำวในนำมของคณะรัฐมนตรี ขอเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พุทธศักรำช ....  
ต่อที่ประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังนี้ 

“หลักการ เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 

เหตผุลเนือ่งจากพระราชบญัญตัห้ิามเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา พทุธศกัราช ๒๔๗๕ เป็นกฎหมาย

เก่ียวกบัความสงบเรยีบร้อย ได้มกีารใช้บงัคบัตลอดระยะเวลา ๘๔ ปี ทีผ่่านมา ยงัไม่เคยมกีารปรับปรงุ หรอื

แก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด ท�าให้ตัวบทกฎหมายและมาตรการทางอาญาไม่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ประกอบกับในปัจจุบัน มีการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากการให้กู้ยืมโดยเรียกดอกเบี้ย 

ในอตัราทีสู่งด้วยการเรยีกเกบ็ดอกเบีย้เงินกู้รายวนั กระท�าเป็นเครือข่าย ปกปิดวธิดี�าเนินการ โดยผูม้อีทิธพิล  

องค์กรอาชญากรรม มีลักษณะการกระท�า โดยอาศัยธุรกิจบังหน้า ในรูปแบบของการเช่าซื้อ ให้กู้เงินด่วน  

ติดประกาศโฆษณาตามเสาไฟฟ้าที่สาธารณะ หรือตามสื่อสังคมออนไลน์ และรูปแบบการให้กู้ยืมเงิน  

ที่มีพฤติการณ์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังน้ัน เพื่อปรับปรุงกฎหมาย  
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ให้สอดคล้องกบัรปูแบบการกระท�าผิดทีเ่กดิข้ึนในปัจจบุนั ท�าให้การบงัคบัใช้กฎหมายมปีระสทิธภิาพ ควบคุม

และส่งเสริมการกู้ยืมให้เป็นไปในทางที่เหมาะสม และเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนมิให้ถูกละเมิด 

ต่อกฎหมาย ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมจึงจ�าเป็นต้องยกเลิกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ย

เกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ และตราพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช .... ขึ้นใหม่ 

โดยมีสาระส�าคัญประกอบด้วย การก�าหนดความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราให้มีความ

ชดัเจน ก�าหนดความผดิทีม่ลัีกษณะฉกรรจ์ พร้อมทัง้ก�าหนดอตัราโทษให้สงูขึน้ ก�าหนดให้เจ้าหน้าทีข่องรฐั  

ท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องกระท�าผดิให้ได้รบัโทษสงูขึน้ น�ามาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม 

การฟอกเงิน และน�าวิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาใช้บังคับ ก�าหนดความผิดผู้ท่ีถือเอาประโยชน์หรือ 

ใช้ประโยชน์จากสิทธิเรียกร้องที่ได้มาจากการกระท�าผิด และก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้…”

ที่ประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยำยน ๒๕๕๙  
ได้มีกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. .... และมีมติรับหลักกำรแห่งรำ่งพระรำช 
บัญญัติ คะแนนเสียงเห็นด้วย ๑๖๙ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง และตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. .... จ�ำนวน ๑๘ คน ประกอบด้วย 

ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ�ำสภำ จ�ำนวน ๔ คน ได้แก่ นำยกฤษฎำ วิชพันธุ์ พันต�ำรวจโท 
พงษ์ชัย วรำชิต ร้อยต�ำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภำร และนำยวีรศักดิ์ โชติวำนิช 

ผูแ้ทนคณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ ฯ จ�ำนวน ๓ คน ได้แก่ พลอำกำศเอก สฤษด์ิพงษ์ โกมทุำนนท์ 
นำยสำธิต ชำญเชำวน์กุล และนำยสุพันธุ์ มงคลสุธี 

ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์ ได้แก่ นำยพจน์ อร่ำมวัฒนำนนท์

ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรเมือง ได้แก่ นำยกล้ำณรงค์ จันทิก

ผู้แทนคณะกรรมกำรสังคมกิจกำรเด็ก ฯ ได้แก่ พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม

ผู้แทนจำกคณะกรรมำธกิำรวสิำมญักจิกำรสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิจ�ำนวน ๒ คน ได้แก่ คณุพรทพิย์ 
จำละ และพลต�ำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ

ผู้แทนสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ จ�ำนวน ๓ คน ได้แก่ พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม นำยมนตรี 
ศรีเอี่ยมสะอำด และนำยวรพล โสคติยำนุรักษ์

ผูแ้ทนจำกคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน ๓ คน ได้แก่ นำยธำนศิ เกศวพทิกัษ์ พนัต�ำรวจโท วชัิย สวุรรณประเสรฐิ 
และนำยปรีดิเทพ บุนนำค 

๗. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำรำ่ง พ.ร.บ.ห้ำมเรยีกดอกเบีย้  
  เกินอัตรำ พ.ศ. ...

๗.๑ การประชุมครั้งแรก วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ….  
มีก�ำหนดเวลำแปรญัตติ ๑๕ วัน และก�ำหนดเวลำปฏิบัติงำนภำยใน ๖๐ วันนับแต่วันที่สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
มมีตริบัหลกักำรแห่งร่ำงพระรำชบญัญัต ิโดยกรรมำธกิำรจะได้มกีำรประชมุเป็นคร้ังแรก เมือ่วนัศกุร์ที ่๒ กนัยำยน 
๒๕๕๙ เวลำ ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรรมำธิกำร หมำยเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อำคำรรัฐสภำ ๒ 
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ที่ประชุมมีมติเลือกต�ำแหน่งประธำน รองประธำน เลขำนุกำร โฆษกและต�ำแหน่งอื่น ๆ  ดังนี้

(๑) นำยมนตรี ศรีเอี่ยมสะอำด เป็นประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ

(๒) ร้อยต�ำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภำร  เป็นรองประธำนคณะกรรมำธกิำรวสิำมญั 
          คนที่หนึ่ง

(๓) นำยธำนิศ เกศวพิทักษ์ เป็นรองประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญคนที่สอง

(๔) พันต�ำรวจโท พงษ์ชัย วรำชิต  เป็นรองประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญคนที่สำม

(๕) พลอำกำศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทำนนท ์ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมำธกิำรวสิำมญั

(๖) นำยวรพล โสคติยำนุรักษ์  เป็นโฆษกคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ

(๗) นำยกล้ำณรงค์ จันทิก เป็นกรรมำธกิำรวสิำมญัและทีป่รกึษำกรรมำธกิำรวสิำมญั

(๘) คุณพรทิพย์ จำละ เป็นกรรมำธกิำรวสิำมญัและทีป่รกึษำกรรมำธกิำรวสิำมญั

(๙) พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม  เป็นกรรมำธกิำรวสิำมญัและทีป่รกึษำกรรมำธกิำรวสิำมญั

ท่ีประชุมได้พจิำรณำก�ำหนดวนั เวลำ ในกำรประชมุคณะกรรมำธกิำรวสิำมญั ให้มกีำรประชมุ
ทกุวนัศกุร์ เวลำ ๐๙.๐๐ น. โดยนดัประชมุครัง้ต่อไปในวนัศกุร์ที ่๙ กนัยำยน ๒๕๕๙ ซึง่ได้มกีำรประชมุรวม ๑๒ นดั 
คอื ครัง้ท่ี ๓ ในวันศกุร์ที ่๑๖ กนัยำยน ๒๕๕๙ ครัง้ที ่๔ ในศกุร์ที ่๒๓ กนัยำยน ๒๕๕๙ ครัง้ที ่๕ ในวนัศุกร์ท่ี  
๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๕๙  
ครัง้ท่ี ๙ ในวนัศกุร์ท่ี ๔ พฤศจกิำยน ๒๕๕๙ ครัง้ที ่๑๐ ในวนัศุกร์ที ่๑๑ พฤศจกิำยน ๒๕๕๙ ครัง้ที ่๑๑ ในวันศุกร์ที่  
๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ โดยมีรำยละเอียดดังนี้

๗.๒ การประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

ทีป่ระชมุได้เชญิหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องมำให้ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำร่ำงกฎหมำย ประกอบด้วย 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย สมำคมธนำคำรไทย ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง

๗.๓ การประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

ทีป่ระชุมได้เชิญหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องมำให้ข้อมลูประกอบกำรพจิำรณำร่ำงกฎหมำย ประกอบด้วย 

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ สมำคมลิสซิ่งไทย และ สมำคมธุรกิจ

เชำ่ซื้อ

๗.๔ การประชุมครั้งที่ ๔ เมื่อศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

ทีป่ระชมุได้เชญิหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องมำให้ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำร่ำงกฎหมำย ประกอบด้วย  

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหำดไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงกำร 

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

๗.๕ การประชุมครั้งที่ ๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ทีป่ระชมุได้เชญิหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องมำให้ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำร่ำงกฎหมำย ประกอบด้วย  

ผู้แทน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง สมำคมกำรค้ำ เอส เอ็ม อี ไทย 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และสมำคมผู้ประกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

๗.๖ การประชุมครั้งที่ ๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ที่ประชุมได้เริ่มพิจำรณำรำยมำตรำ โดยมำตรำ ๑ ถึงมำตรำ ๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  

ส่วนมำตรำ ๔ ควำมหมำยของค�ำว่ำ “เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั” ทีป่ระชมุมข้ีอสงัเกตว่ำรวมถงึข้ำรำชกำรกำรเมอืงด้วยหรอืไม่ 

ที่ประชุมมีมติให้พิจำรณำในกำรประชุมครำวหน้ำ
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ประกอบกับในช่วงดังกล่ำว ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 
๐๕๐๕/๓๗๖๔๗ ลงวันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๕๙ แจ้งว่ำคณะรัฐมนตรีได้มีมติในครำวประชุมเมื่อวันที่ ๔ ตุลำคม 
๒๕๕๙ รับทรำบกำรบริหำรงำนเพื่อกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบอย่ำงบูรณำกำรและยั่งยืน และให้กระทรวง
ยตุธิรรม ประสำนงำนกบัรฐัมนตรปีระจ�ำส�ำนกันำยกรฐัมนตร ี(นำยสุวพนัธุ ์ตนัยวุรรธนะ) และคณะกรรมำธกิำร
วิสำมัญกิจกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เพื่อเร่งรัดให้ร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ....  
มผีลใช้บงัคบัโดยเรว็ ผูเ้ขยีนได้ประมวลสรปุรำยงำนปลดักระทรวงยตุธิรรม และรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยตุธิรรม 
เพือ่โปรดทรำบควำมคบืหน้ำกำรพจิำรณำร่ำงกฎหมำยในชัน้กรรมำธกิำรวสิำมญั ฯ และร่ำงหนงัสือเสนอรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ลงนำมเรียนรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี (นำยสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) และ 
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เพื่อเร่งรัดให้รำ่งพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรำ พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับโดยเร็ว ตำมหนังสือ กระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๐๒๐๒๕/๗๙๔๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลำคม 
๒๕๕๙ 

๗.๗ การประชมุครัง้ที ่๗ เม่ือวนัที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๙ (งดการประชมุวนัที ่๑๔ ตลุาคม ๒๕๕๙) 
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

๗.๗.๑ ประธำนคณะกรรมำธกิำร (นำยมนตร ี ศรเีอีย่มสะอำด) แจ้งว่ำได้ขอขยำยระยะเวลำ 
กำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกินอตัรำ พ.ศ. .... ต่อไปอีก ๓๐ วนั ครบวนัที ่๓๐ พฤศจกิำยน ๒๕๕๙

๗.๗.๒ คณะกรรมำธกิำรวิสำมญั ฯ ได้พจิำรณำรำยมำตรำ ให้ควำมเห็นชอบถ้อยค�ำตำมร่ำง ฯ  
มำตรำ ๑ มำตรำ ๒ และมำตรำ ๓

๗.๗.๓ ร่ำงมำตรำ ๔ บญัญตัคิ�ำนยิำมของเจ้ำหน้ำทีร่ฐั ให้ยกเลกิโดยน�ำไปบญัญตัไิว้ในวรรคสอง
ของมำตรำ ๗ เนื่องจำกร่ำง ฯ มีเพียงค�ำนิยำมจึงไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องบัญญัติแยกไว้ต่ำงหำก

๗.๗.๔ ในร่ำงมำตรำ ๗ วรรคแรก “เจ้ำหน้ำท่ีของรฐัผูใ้ดกระท�ำควำมผดิตำมมำตรำ ๕ หรอื
มำตรำ ๖ ต้องระวำงโทษเพิ่มขึ้นกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมำตรำนั้น ได้มีกรรมำธิกำรหลำยท่ำนไม่เห็นด้วย 
ทีจ่ะให้เพิม่โทษเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั ซึง่หำกเป็นกำรปฏบัิตหิน้ำทีก่จ็ะเป็นควำมผดิตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 
๑๕๗ และถกูลงโทษทำงวนิยัอยูแ่ล้ว จงึไม่มคีวำมจ�ำเป็นต้องบญัญตัเิพิม่โทษตำมมำตรำนีข้ึน้อีก ผูเ้ขยีนให้ข้อมลู
ว่ำร่ำงดังกล่ำวประสงค์ที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องรับโทษสูงข้ึน เพรำะเจ้ำหน้ำที่รัฐเป็นผู้ที่มีวินัย จริยธรรม 
จรรยำบรรณ มีส�ำนึกของกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐ หำกเป็นผู้กระท�ำผิดเสียเองจะท�ำให้กำรบังคับใช้กฎหมำยไม่มี
ประสทิธภิำพ ซึง่มคีวำมสอดคล้องกบั พระรำชบญัญตักิำรทวงถำมหนี ้พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีก่�ำหนดข้อห้ำมในลกัษณะ
ท�ำนองเดียวกันไว้ และกรรมำธิกำรบำงท่ำนเห็นว่ำหำกบัญญัติให้เป็นควำมผิดควรจะบัญญัติให้เป็นกำรกระท�ำ
ในอ�ำนำจหน้ำท่ีเท่ำน้ัน ท้ังน้ีประธำนกรรมำธิกำรได้มอบหมำยให้ที่ปรึกษำกรรมำธิกำร ฯ ไปพิจำรณำถ้อยค�ำ 
ทีเ่หมำะสมอกีครัง้หนึง่โดยให้เทยีบเคยีงกบั พระรำชบญัญติัระเบยีบข้ำรำชกำรพลเรือนฯ โดยไม่ให้มคีวำมหมำย
อย่ำงกวำ้งหรือแคบเกินไปจนไม่สำมำรถใช้บังคับได้

๗.๗.๕ ร่ำงมำตรำ ๕ “บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระท�ำกำรใด ๆ อันมีลักษณะ
ท�ำนองเดยีวกับกำรให้กูย้มืเงนิ โดยมลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ต่อไปนี ้ ฯลฯ ต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกนิสองปี  
หรือปรับไม่เกินสองแสนบำทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ” ที่ประชุมเห็นชอบแก้ไขถ้อยค�ำในส่วนของ “กระท�ำกำรใด ๆ 
อันมีลักษณะท�ำนองเดยีวกบักำรให้กูย้มืเงนิ” เป็น “กระท�ำกำรใด ๆ  อนัมลีกัษณะเป็นกำรอ�ำพรำงกำรกูย้มืเงนิ” 
เพื่อให้ถ้อยค�ำในบทบัญญัติมีควำมหมำยที่ชัดเจนและรัดกุมมำกยิ่งขึ้น

๗.๗.๖ ร่ำงมำตรำ ๖ ควำมผิดในลักษณะฉกรรจ์ คณะกรรมำธกิำรฯ มกีำรแสดงควำมคดิเหน็ 
กันอย่ำงกว้ำงขวำง กล่ำวคือ ไม่มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีมำตรำ ๖ เนื่องจำกเป็นกำรซ�้ำซ้อนกับกฎหมำย
อำญำเรื่องอั้งยี่ อีกท้ังถ้อยค�ำในบทบัญญัติ “กระท�ำด้วยวิธีกำรอื่นใดที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชำชน…” มีควำมหมำยที่กว้ำงเกินไป ผู้เขียนได้ชี้แจงวำ่มีควำมประสงค์ท่ีจะคงมำตรำน้ีไว้เพ่ือให้
ครอบคลมุกำรกูย้มืเงนิทีม่ลีกัษณะเป็นองค์กรอำชญำกรรมปล่อยเงนิกูร้ำยวนัทีเ่รยีกกันทัว่ไปว่ำ “แก๊งหมวกกนันอ็ก” 
กำรปล่อยเงินกู้ท่ีโฆษณำตำมสื่อสังคมออนไลน์ กำรติดประกำศโฆษณำตำมที่สำธำรณะโดยกำรแอบแฝง
หรืออ�ำพรำงในธุรกิจ ประธำนคณะกรรมำธิกำรฯ จึงเลื่อนให้ไปพิจำรณำในครั้งหน้ำเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น  
โดยให้ผู้ขอรับกำรประเมินไปปรับถ้อยค�ำเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมำธิกำรต่อไป
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๗.๗.๗ ส่วนร่ำงมำตรำ ๘ มำตรำ ๙ และมำตรำ ๑๐ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ จะได้
พิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไป

๗.๘ การประชุมครั้งที่ ๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ที่ประชุมได้พิจำรณำมีควำมเห็น ดังนี้

๗.๘.๑ ประธำนที่ประชุม (นำยมนตรี ศรีเอี่ยมสะอำด) ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ 
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อครำวประชุมวันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๕๙ เร่งรัดให้คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ พิจำรณำร่ำง 
พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. .... ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วเพ่ือสอดรับกับนโยบำย 
กำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบอย่ำงบูรณำกำรและยั่งยืนตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอ

๗.๘.๒ กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. .... มำตรำ ๖ 
ประธำนที่ประชุมมีควำมเห็นว่ำกรอบกำรพิจำรณำมีควำมซ�้ำซ้อนกับควำมผิดฐำนอั้งยี่ จึงเห็นควรให้ตัดออกไป
ทั้งมำตรำ ซึ่งผู้เขียนได้ช้ีแจงว่ำได้บัญญัติข้ึนเป็นเหตุฉกรรจ์ของมำตรำ ๕ เพื่อให้ครอบคลุมรูปแบบกำรปล่อย
เงนิกูท้ีม่ลีกัษณะเป็นขบวนกำร มนีำยทนุอยูเ่บือ้งหลัง และกำรปล่อยเงินกูท้ีอ่�ำพรำงในธรุกิจ เช่น กำรท�ำสญัญำ
เชำ่ซื้อ เป็นต้น ผู้เขียนยืนยันว่ำให้คงไว้ทั้งมำตรำ และหำกตัดออกไปจะขัดกับหลักกำรของรำ่งกฎหมำยฉบับนี้
ซึ่งเป็นกำรเสนอโดยคณะรัฐมนตรี ประธำนในที่ประชุมได้ให้ผู้เขียนขอค�ำแนะน�ำกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อพิจำรณำเหตุผลและควำมจ�ำเป็นอีกครั้งหนึ่ง แล้วน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ  
ในกำรประชุมวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙

๗.๘.๓ กำรพิจำรณำมำตรำ ๗ ที่ประชุมได้มีกำรแก้ไขถ้อยค�ำในมำตรำ ๗ ดังนี้

“เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดกระท�ำกำรอันเป็นควำมผิดตำมมำตรำ ๕ หรือมำตรำ ๖  
โดยอำศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอำศัยต�ำแหน่งหน้ำที่ของตนเพื่อประโยชน์ในกำรกระท�ำควำมผิด ต้องระวำงโทษ 
เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมำตรำนั้น

เพื่อประโยชน์แห่งมำตรำนี้ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร พนักงำน
ลกูจ้ำง หรอืผูป้ฏบัิตงิำนอืน่ในกระทรวง ทบวง กรม ส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชือ่อย่ำงอืน่และมฐีำนะเป็นกรม รำชกำร
ส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ

หำกกำรกระท�ำควำมผิดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคหนึ่ง เป็นควำมผิดตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๑๕๗ ด้วย ให้ถือว่ำเป็นควำมผิดหลำยกรรมต่ำงกัน”

ต่อมำได้มีกรรมำธิกำรบำงท่ำนอภิปรำยไม่เห็นด้วยกับกำรบัญญัติควำมผิดตำม
มำตรำดังกล่ำว ประธำนที่ประชุมจึงขอให้ผู้เข้ำร่วมประชุมลงมติว่ำจะยืนยันร่ำงมำตรำดังกลำ่วหรือไม่ ผลกำร
ลงมตมิคีะแนนเสยีงเท่ำกนั ๕ ต่อ ๕ ประธำนกรรมำธกิำรฯ เป็นผูช้ีข้ำดให้ตัดมำตรำ ๗ ผูเ้ขยีนจงึขอสงวนควำมเหน็ 
ไว้พิจำรณำในวำระที่ ๒

๗.๘.๔ พิจำรณำมำตรำ ๘ ที่ประชุมมีควำมเห็นชอบให้เพิ่มถ้อยค�ำ “พยำยำม” เพื่อให้คง
ควำมหมำยเดิมตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ.๒๔๗๕ ดังนี้

“บุคคลใดได้มำซ่ึงสิทธิเรียกร้องจำกบุคคลอื่น โดยรู้ว่ำเป็นสิทธิที่ได้มำจำกกำร 
กระท�ำควำมผดิตำมมำตรำ ๕ หรอืมำตรำ ๖ และใช้สทิธนิัน้หรอืพยำยำมถือเอำประโยชน์แก่สทิธิหรอืใช้สทิธนิัน้  
ต้องระวำงโทษดังที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๕ หรือมำตรำ ๖”

๗.๘.๕ กำรพิจำรณำร่ำงมำตรำ ๙ เรื่องวิธีกำรเพื่อควำมปลอดภัย นำยธำนิศ เกศวพิทักษ์ 
ได้เสนอควำมเห็นให้เพิ่มถ้อยค�ำ “ไม่วำ่จะมีค�ำขอหรือไม่” เพื่อให้งำ่ยแก่กำรบังคับใช้วิธีกำรเพื่อควำมปลอดภัย 
และได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม จึงได้มีกำรแก้ไขมำตรำ ๙ ได้ดังนี้

“เมือ่ศำลมคี�ำพพิำกษำว่ำจ�ำเลยมคีวำมผดิแต่รอกำรก�ำหนดโทษหรอืรอกำรลงโทษไว้
ไม่ว่ำจะมีค�ำขอหรือไม่ ศำลอำจน�ำวิธีกำรเพื่อกำรปลอดภัยตำมมำตรำ ๓๙ (๓) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมำย

อำญำมำใช้บังคับ”
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๗.๙ การประชุมครั้งที่ ๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ที่ประชุมได้พิจำรณำมีควำมเห็น ดังนี้

๗.๙.๑ กำรพิจำรณำร่ำงมำตรำ ๖ ผู้เขียนได้น�ำเสนอร่ำงที่ปรับแก้ไข ดังนี้

มำตรำ ๖ “ถ้ำควำมผิดตำมมำตรำ ๕ เป็นกำรกระท�ำที่มีลักษณะเป็นเครือข่ำย
ขบวนกำร หรือแอบแฝงอ�ำพรำงในธุรกิจ และเป็นกำรกระท�ำต่อประชำชนต้ังแต่สิบคนข้ึนไป ต้องระวำงโทษ 
จ�ำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

ให้ควำมผิดตำมมำตรำนี้เป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน”

ประธำนทีป่ระชมุ (นำยมนตร ีศรีเอีย่มสะอำด) ได้เปิดให้มกีำรอภปิรำยในร่ำงมำตรำ 
๖ วรรคแรก โดยทีป่ระชมุมคีวำมเห็นออกเป็น ๒ ฝ่ำย คอื ฝ่ำยทีม่คีวำมเหน็สนบัสนุน และฝ่ำยทีม่คีวำมเห็นโต้แย้ง  
ประธำนที่ประชุมได้แสดงควำมเห็นว่ำไม่เห็นด้วยกับร่ำงมำตรำ ๖ โดยมีควำมเห็นว่ำสำมำรถน�ำควำมผิด 
ฐำนอั้งยี่มำปรับใช้ได้โดยไม่ต้องร่ำงขึ้นใหม่ ส่วนร่ำงมำตรำ ๖ วรรคสอง ไม่ควรบัญญัติเป็นควำมผิดมูลฐำน 
ตำมกฎหมำยฟอกเงิน

ภำยหลังจำกกำรอภิปรำยอย่ำงกว้ำงขวำง ประธำนเห็นว่ำท่ีประชุมมีควำมคิดเห็น
ที่ไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน จึงได้มอบหมำยให้ผู้เขียนรำยงำนกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจำรณำทบทวน แล้วน�ำ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ พิจำรณำในครำวประชุมครั้งถัดไป

๗.๙.๒ ผู้เขียนได้รำยงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีควำมเห็นว่ำ

๗.๙.๒.๑ พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ.๒๔๗๕ ที่บัญญัติไว้เดิม
มุ่งใช้บังคับกำรกู้ยืมเงินที่มีกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำในรูปแบบทั่วไป ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
มำตรำ ๖๕๔ บทก�ำหนดโทษอำจจะเหมำะสมกบัควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ในอดตีเมือ่ ๘๔ ปีทีแ่ล้ว แต่ไม่เหมำะสม
กบัปัจจบุนัทีส่ภำพเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศได้เปลีย่นแปลงไปอย่ำงมำก มีรปูแบบกำรก่อหนีท่ี้พลกิแพลง 
ซบัซ้อน มีนำยทนุหรอืผูม้อีทิธพิลอยูเ่บือ้งหลงัเป็นเครอืข่ำยขบวนกำรแบ่งหน้ำทีก่นัท�ำเพือ่หวงัผลประโยชน์จำก
ดอกเบ้ีย หรอืแอบแฝงอำศยักำรประกอบธุรกจิขึน้บงัหน้ำ ซึง่ในอนำคตอำจมคีวำมสลบัซับซ้อนมำกยิง่ขึน้ไปอกี
ส่งผลกระทบเสยีหำยต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ กฎหมำยทีม่อียูไ่ม่เพยีงพอและไม่สำมำรถบงัคับ
ใช้ในกำรป้องกนัได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ จงึได้เสนอแก้ไขปรับปรงุร่ำงพระรำชบัญญติัห้ำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ 
พ.ศ.... เพือ่เป็นกฎหมำยกลำงในกำรควบคมุกำรเรยีกดอกเบีย้เงนิกูใ้ห้เกดิควำมเป็นธรรม และเป็นอกีเครือ่งมอืหนึง่ 
ในกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินที่เกิดจำกกำรเอำรัดเอำเปรียบอย่ำงไม่เป็นธรรมสอดรับกับนโยบำยของรัฐบำล 
ในกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบอยำ่งบูรณำกำรและยั่งยืน ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๕๙

๗.๙.๒.๒ ควำมเห็นในกำรพิจำรณำร่ำงมำตรำ ๖ ข้อเท็จจริงที่พบในสถำนกำรณ์
ปัจจบุนัมรีปูแบบพฤตกิำรณ์กำรปล่อยเงนิกูโ้ดยเรียกดอกเบีย้เกนิกว่ำอตัรำทีก่ฎหมำยก�ำหนด ตัง้แต่กำรกูย้มืเงนิ 
กันโดยท่ัวไป จนถึงกำรปล่อยเงินกู้ที่มีลักษณะเป็นขบวนกำรมีนำยทุนอยู่เบื้องหลัง ตลอดจนกำรปล่อยเงินกู ้
ทีอ่ำศยัอ�ำพรำงในธรุกิจอืน่ อนัเป็นกำรเอำรดัเอำเปรยีบประชำชน จึงได้บญัญติัฐำนควำมผดิตำมร่ำงมำตรำ ๕  
เป็นหลักทั่วไป และบัญญัติร่ำงมำตรำ ๖ เป็นเหตุฉกรรจ์ที่ให้ผู้กระท�ำต้องรับโทษหนักขึ้น เพื่อให้ได้สัดส่วน 
ของกำรก�ำหนดโทษ กำรที่จะเป็นควำมผิดที่ต้องรับโทษหนักขึ้นตำมมำตรำ ๖ จึงต้องมีกำรกระท�ำควำมผิดตำม
มำตรำ ๕ มำก่อนแล้ว และเห็นวำ่ร่ำงมำตรำ ๖ นี้ไม่มีควำมซ�้ำซ้อนกับควำมผิดฐำนอั้งยี่ เพรำะควำมผิดฐำน
อั้งยี่ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๒๐๙ นั้นไม่จ�ำเป็นที่สมำชิกจะต้องไปกระท�ำควำมผิด เพียงแต่เขำ้เป็น
สมำชิกของคณะบุคคลเทำ่นั้นก็เป็นควำมผิดส�ำเร็จแล้ว ดังนั้นหำกตัดรำ่งมำตรำ ๖ ออกไปจะท�ำให้กำรบัญญัติ
กฎหมำยไม่ครอบคลมุตำมสดัส่วนของโทษและกำรบงัคบัใช้กฎหมำยไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ จึงเหน็ควรยนืยนัร่ำง
มำตรำ ๖ วรรคแรก และปรับแก้ไขให้มีควำมรัดกุมชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
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มำตรำ ๖ “ถ้ำควำมผิดตำมมำตรำ ๕ เป็นกำรกระท�ำต่อประชำชนที่มีลักษณะเป็น
เครอืข่ำยขบวนกำร เพือ่แสวงหำผลประโยชน์ทำงทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อืน่ใดอนัมชิอบด้วยกฎหมำยไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ผู้กระท�ำต้องระวำงโทษเพิ่มขึ้นอีกเท่ำหนึ่งของโทษที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำ ๕

กรณีบัญญัติให้มำตรำ ๖ วรรคสอง เป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยฟอกเงิน  
(เป็นร่ำงทีผู่แ้ทนส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เสนอเพ่ิมเข้ำมำในชัน้คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ) กรรมำธกิำรวสิำมญัส่วนใหญ่ท้วงตงิไม่เห็นด้วย เน่ืองจำกเกรงว่ำจะเป็นเคร่ืองมอืให้เจ้ำหน้ำทีใ่ช้อ�ำนำจ

โดยมชิอบและยงัสำมำรถใช้กฎหมำยอืน่เพือ่ด�ำเนนิกำรได้ กรณนีีเ้หน็ควรให้เป็นไปตำมมตทิีป่ระชมุเสยีงส่วนใหญ่ 

๗.๑๐ การประชุมครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ที่ประชุมได้พิจำรณำมีควำมเห็น ดังนี้

๗.๑๐.๑ ประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ (นำยมนตรี ศรีเอี่ยมสะอำด) ได้เชิญสมำชิก

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ผู้แปรญัตติมำอภิปรำยแสดงควำมเห็น ดังนี้

๗.๑๐.๑.๑ พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ขอแปรญัตติเพิ่มข้อควำมในวรรค ๒  

ของมำตรำ ๘ ควำมว่ำ “ถ้ำกำรกระท�ำควำมผิดตำมวรรคหนึง่กระท�ำโดยเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั ต้องระวำงโทษเพ่ิมขึน้ 

อกีกึง่หนึง่ของโทษทีบ่ญัญตัไิว้ในมำตรำ ๕ หรอืมำตรำ ๖” เนือ่งจำกกำรกระท�ำควำมผิดของเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัตำม

มำตรำ ๘ มคีวำมส�ำคญัจงึไม่ควรได้รบัโทษเท่ำบคุคลทัว่ไป กล่ำวคอื ไม่ให้เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐเข้ำไปสวมสิทธต่ิำง ๆ   

เพื่อให้ตนพ้นควำมรับผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘ มำตรำ ๑๔ แม้คณะกรรมำธิกำร

วิสำมัญ ฯ จะมีมติตัดมำตรำ ๗ แต่พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล มองวำ่ประเด็นที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปสวมสิทธิ

ต่ำง ๆ นั้นไม่ใช่ปกติวิสัยที่คนทั่วไปควรกระท�ำ

๗.๑๐.๑.๒ พลเอก ดนัย มีชูเวท ขอแปรญัติเพ่ิมถ้อยค�ำ “ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง

ทำงกำรเมืองและข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง” ในนิยำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ คุณพรทิพย์ จำละ กรรมำธิกำรวิสำมัญฯ 

ได้ชีแ้จงว่ำ ค�ำว่ำข้ำรำชกำรได้หมำยรวมถงึข้ำรำชกำรทำงกำรเมอืงอยูแ่ล้ว ดงันัน้จะต้องพจิำรณำเฉพำะถ้อยค�ำว่ำ 

“ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง” ในกรณีที่มีกำรเห็นชอบให้มำตรำ ๗ กลับมำบัญญัติอีกครั้ง

๗.๑๐.๑.๓ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ขอแปรญัตติให้เพิ่มถ้อยค�ำ “นิติบุคคล” 

ในร่ำงมำตรำ ๕ คณุพรทพิย์ จำละ กรรมำธกิำรวสิำมญัฯ ได้ชีแ้จงว่ำ ค�ำว่ำบคุคลใดมคีวำมหมำยรวมถงึนติิบุคคล

ด้วย กรณทีีต้่องบญัญตั ิ“นติบิคุคล” แยกเนือ่งจำกมกีำรก�ำหนดโทษของนติบิคุคลแยกต่ำงหำกจำกบคุคลธรรมดำ

ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมำตรำ ๗ ควำมผิดเก่ียวกับเจ้ำหน้ำที่รัฐ  

คณะกรรมำธิกำรฯ ได้มีมติให้ตัดออกไป จึงเห็นชอบให้เตรียมรำ่งมำตรำ ๗ ส�ำรองไว้ตำมที่กระทรวงยุติธรรม 

ได้สงวนควำมเห็น ดังนี้

มำตรำ ๗ “เจำ้หน้ำที่ของรัฐผู้ใดกระท�ำกำรอันเป็นควำมผิดตำมมำตรำ ๕ หรือ

มำตรำ ๖ โดยอำศยัหรอืยอมให้ผูอ้ืน่อำศยัต�ำแหน่งหน้ำท่ีของตนเพ่ือประโยชน์ในกำรกระท�ำควำมผิด ต้องระวำง

โทษเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมำตรำนั้น

เพือ่ประโยชน์แห่งมำตรำนี ้เจ้ำหน้ำทีข่องรฐั หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร พนกังำน

ลกูจ้ำง หรอืผูป้ฏบัิตงิำนอืน่ในกระทรวง ทบวง กรม ส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชือ่อย่ำงอืน่และมฐีำนะเป็นกรม รำชกำร

ส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ”

๗.๑๐.๒ คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัห้ิำมเรียกดอกเบีย้เกินอัตรำ 

พ.ศ. .... พิจำรณำร่ำงมำตรำ ๖ โดยที่ประชุมเห็นชอบปรับถ้อยค�ำดังนี้
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๗.๑๐.๒.๑ ร่ำงที่กระทรวงยุติธรรมปรับแก้ลำ่สุด

มำตรำ ๖ ถ้ำควำมผิดตำมมำตรำ ๕ เป็นกำรกระท�ำต่อประชำชนท่ีมลีกัษณะเป็น
เครอืข่ำยขบวนกำร เพือ่แสวงหำผลประโยชน์ทำงทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อืน่ใดอนัมชิอบด้วยกฎหมำยไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ผู้กระท�ำต้องระวำงโทษเพิ่มขึ้นอีกเท่ำหนึ่งของโทษที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำ ๕

ให้ควำมผิดตำมมำตรำนี้เป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

๗.๑๐.๒.๒ ร่ำงที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรปรับแก้

มำตรำ ๖ วรรคแรก ถ้ำควำมผิดตำมมำตรำ ๕ เป็นกำรกระท�ำที่มีลักษณะเป็น
เครือข่ำยขบวนกำร ผู้กระท�ำต้องระวำงโทษเพิ่มขึ้นอีกเท่ำหนึ่งของโทษที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำ ๕

ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำไม่เป็นกำรแก้ไขในสำระส�ำคัญและหำกพิจำรณำควบคู่กับ
ร่ำงมำตรำ ๕ มีควำมครบถ้วนตำมเจตนำรมณ์ของกำรเสนอแก้ไขกฎหมำยจึงเห็นด้วย ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตวำ่
ควรมีกำรอธิบำยควำมหมำยของค�ำว่ำ “เครือขำ่ยกระบวนกำร” เพื่อง่ำยแก่กำรตีควำมน�ำไปใช้บังคับ โดยมอบ
ให้กระทรวงยุติธรรม ด�ำเนินกำรแล้วน�ำเสนอที่ประชุมในครำวต่อไป

มำตรำ ๖ วรรคสอง “...ให้ควำมผิดตำมมำตรำนี้เป ็นควำมผิดมูลฐำน 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน”

ประธำนเห็นว่ำเป็นมำตรำที่กระทบสิทธิและรุนแรงเกินไป ซ่ึงผู้เขียนได้ชี้แจง 
ให้เหน็ควำมส�ำคญัของกำรปรำบปรำมกำรเงินนอกระบบและอำชญำกรรมประเภทอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่ง เช่น ยำเสพติด 
ให้โทษ กำรพนนัตำมนโยบำยของรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยติุธรรม ประธำนได้ขอให้ต้ังข้อสังเกตหำกต้องกำรให้
มำตรำ ๖ เป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ให้แนะน�ำท�ำควำม
เข้ำใจกับหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยในกำรด�ำเนินคดีฐำนอั้งยี่ควบคู่ไปด้วยเนื่องจำกจะเข้ำควำมผิดมูลฐำนเช่น
เดียวกัน

ผู้เขียนได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๒๕/๑๐๔๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน 
๒๕๕๙ รำยงำนปลดักระทรวงยตุธิรรม เพือ่โปรดทรำบควำมคบืหน้ำร่ำงกฎหมำย และผลกำรจดัเตรยีมรวบรวม
ควำมหมำยของค�ำว่ำ “เครอืข่ำยขบวนกำร” จำกบทควำม งำนวชิำกำร แนวค�ำพพิำกษำของศำลและกฎหมำยอ่ืน 
เพื่อจะได้น�ำเสนอคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ ในกำรประชุมในครำวถัดไป

๗.๑๑ การประชุมครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ประธำนที่ประชุมได้ให้คณะกรรมำธิกำรอภิปรำย และลงมติเพื่อสรุปผลกำรประชุม 
ภำยหลังจำกเข้ำร่วมประชุมแล้ว มติผลกำรประชุมปรำกฏดังนี้

ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้มีสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเสนอค�ำแปรญัตติ ๓ คน คือ พลเอก 
ดนัย มีชูเวท พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร และพลเอก วัลลภ เกิดผล คณะกรรมำธิกำรได้ชี้แจงและผู้แปรญัตติพอใจ 
อีกท้ังพนัต�ำรวจโท วชิยั สวุรรณประเสรฐิ และนำยปรดีเิทพ บนุนำค ขอสงวนควำมเหน็ ในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๗ 

ร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. .... ที่น�ำไปพิจำรณำในวำระที่ ๓  
มีรำยละเอียดดังนี้

มาตรา ๑ พระรำชบัญญัตินี้ให้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ 
พ.ศ. …”

มาตรา ๒ พระรำชบญัญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัต้ังแต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิำนเุบกษำ
เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พุทธศักรำช ๒๔๗๕

มาตรา ๔ (คณะกรรมำธิกำรตัดออก) เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร 
พนกังำน ลกูจ้ำง หรอืผูท้ีป่ฏบิตังิำนอืน่ในกระทรวง ทบวง กรม ส่วนรำชกำรทีเ่รยีกชือ่อย่ำงอืน่และมฐีำนะเป็นกรม  
รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ

มาตรา ๕ บุคคลใดให้บุคคลอ่ืนกู้ยืมเงินหรือกระท�ำกำรใด ๆ อันมีลักษณะเป็นกำร
อ�ำพรำงกำรกู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ 
ไม่เกินสองแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ 

(๑) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้

(๒) ก�ำหนดข้อควำมอนัเป็นเทจ็ในเรือ่งจ�ำนวนเงนิกูห้รอืเรือ่งอืน่ ๆ ไว้ในหลกัฐำนกำรกู้ยมื
หรือตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนด หรือ

(๓) ก�ำหนดจะเอำหรือรับเอำซึ่งประโยชน์อย่ำงอื่นนอกจำกดอกเบี้ย ไม่ว่ำจะเป็นเงิน  
หรือสิ่งของ หรือโดยวิธีกำรใด ๆ จนเห็นได้ชัดว่ำประโยชน์ที่ได้รับนั้นมำกเกินอัตรำดอกเบี้ยที่กฎหมำยก�ำหนด
อันสมควรตำมเงื่อนไขแห่งกำรกู้ยืมเงิน

มาตรา ๖  ถ้ำควำมผิดตำมมำตรำ ๕ เป็นกำรกระท�ำที่มีลักษณะเครือข่ำยขบวนกำร 

หรือแอบแฝงอ�ำพรำงในธุรกิจและเป็นกำรกระท�ำต่อประชำชน ผู้กระท�ำต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๔ ปีหรือ

ปรับไม่เกินสี่แสนบำทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

ให้ควำมผิดตำมมำตรำนี้เป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

(คณะกรรมาธิการตัดออกทั้งมาตรา แต่ได้มีการสงวนความเห็น) 

มาตรา ๗  เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐผูใ้ดกระท�ำกำรอันเป็นควำมผดิตำมมำตรำ ๕ หรือมำตรำ ๖  
โดยอำศยัหรอืยอมให้ผูอ้ืน่อำศยัต�ำแหน่งหน้ำทีข่องตนเพือ่ประโยชน์ในกำรกระท�ำควำมผิด ต้องระวำงโทษเพิม่
ขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมำตรำนั้น

เพื่อประโยชน์แห่งมำตรำนี้ เจำ้หน้ำที่ของรัฐ หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำร พนักงำนลูกจำ้ง 
หรือผู้ปฏิบัติงำนอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรม รำชกำรส่วน
ภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ

(คณะกรรมาธิการตัดออกทั้งมาตรา แต่ได้มีการสงวนความเห็น)

มาตรา ๘  บคุคลใดได้มำซึง่สทิธเิรยีกร้องจำกบคุคลอืน่โดยรูว่้ำเป็นสิทธทิีไ่ด้มำจำกกำร 
กระท�ำควำมผดิตำมมำตรำ ๕ หรอืมำตรำ ๖ และใช้สิทธนิัน้หรือพยำยำมถือเอำประโยชน์แห่งสิทธนิัน้ ต้องระวำง
โทษดังที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๕ หรือมำตรำ ๖

มาตรา ๙ เมือ่ศำลพิพำกษำว่ำจ�ำเลยมคีวำมผิดแต่รอกำรก�ำหนดโทษหรือรอกำรลงโทษไว้
ไม่ว่ำจะมีค�ำขอหรอืไม่ ศำลอำจน�ำวธิกีำรเพือ่ควำมปลอดภยัตำมมำตรำ ๓๙ (๓) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมำย
อำญำมำใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

มำตรำ ๑๐ ไม่มีกำรแก้ไข
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๗.๑๒ ผู้เขียนในฐานะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอสงวนความเห็นในร่างกฎหมายโดยม ี
รายละเอียด ดังนี้

๗.๑๒.๑ ร่างมาตรา ๖ 

๗.๑๒.๑.๑ ควำมเห็นของกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ

เนื่องจำกสำมำรถน�ำประมวลอำญำมำตรำ ๒๐๙ มำบังคับใช้ได้ และเนื่องจำก
กฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินเป็นกฎหมำยที่มีอัตรำโทษที่รุนแรง และกระทบต่อสิทธิของ
ประชำชนมำกเกินไป ทั้งนี้ หำกพบกำรกระท�ำควำมผิดสำมำรถน�ำกฎหมำยอื่น ๆ มำบังคับใช้จะเหมำะสมกว่ำ

๗.๑๒.๑.๒ สงวนควำมเห็นกรณีร่ำงมำตรำ ๖ วรรคแรก (เหตุฉกรรจ์)

(1)	 เจตนำรมณ์ของกำรบัญญัติร่ำงมำตรำ ๖ วรรคแรก ขึ้นเพื่อให้ 
ผูก้ระท�ำผดิตำมมำตรำ ๕ และเข้ำเหตอุย่ำงใดอย่ำงหนึง่ตำมมำตรำ ๖ วรรคแรก ต้องได้รบัโทษหนกัข้ึน (เหตุฉกรรจ์)  
บงัคบัใช้กบักำรกระท�ำผดิทีม่คีวำมรนุแรงและส่งผลกระทบในวงกว้ำง อนัมลัีกษณะเป็นเครือข่ำยหรือขบวนกำร  
โดยแบ่งหน้ำที่กันท�ำ มีนำยทุนอยู่เบ้ืองหลังมีควำมเชื่อมโยงกันเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนจำกดอกเบี้ย 
ในอัตรำทีส่งูเพือ่ให้ “สำวไปถงึตัวกำรใหญ่” เป็นกำรป้องกนัและปรำบปรำมรูปแบบวิธกีำรเรยีกดอกเบ้ียเกนิอตัรำ
ทีม่คีวำมซบัซ้อนรนุแรงในปัจจบุนั หรอืทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต และเพือ่ให้ได้สดัส่วนของกำรลงโทษผูก้ระท�ำผดิ 

(2)	 ควำมผดิตำมร่ำงมำตรำ ๖ วรรคแรก ต้องมกีำรกระท�ำควำมผดิ 
ตำมมำตรำ ๕ มำก่อน ส่วนควำมผิดฐำนอั้งยี่เป็นควำมผิดทันทีเมื่อผู้นั้นได้เข้ำเป็นสมำชิกของคณะบุคคล 
ซึง่ปกปิดวธิดี�ำเนินกำรและมคีวำมมุง่หมำยเพือ่กำรอนัมิชอบด้วยกฎหมำย จึงไม่มคีวำมซ�ำ้ซ้อน โดยมคี�ำพิพำกษำ
ศำลฎีกำได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐำนวำ่กำรกระท�ำควำมผิดอั้งยี่กับกำรกระท�ำอื่น ๆ  เป็นกำรกระท�ำที่ตำ่งกรรม
ต่ำงวำระกัน (ฎ.๗๘๔/๒๕๕๗ และ ฎ.๑๔๔๘๐/๒๕๕๖) ควำมผิดฐำนเป็นอั้งยี่หรือซ่องโจร เป็นควำมผิดแยก
ต่ำงหำกจำกควำมผิดที่กระท�ำ (ฎ.๔๐๕๐/๒๕๓๔, ฎ.๓๘๘๐/๒๕๕๖) ดังนั้น กำรกระท�ำควำมผิดฐำนเป็นอั้งยี่ 
กับควำมผิดตำมมำตรำ ๖ วรรคแรก จึงเป็นกำรกระท�ำคนละอย่ำงแตกต่ำงกันและต่ำงกรรมต่ำงวำระกัน  
ศำลต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงควำมผดิไป ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๙๑ (เทยีบ ฎ.๙๗๖๙/๒๕๕๖, 
ฎ.๒๒๒/๒๕๕๖)

(3)	 มีกฎหมำยเฉพำะอื่นที่บัญญัติไว้ท�ำนองเดียวกัน เช่น 

 ประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๑๒๗ ทวิ บัญญัติว่ำ “ผู้ใดโดยตนเองหรือ 
โดยสมคบกับผู้อื่น...”

 พระรำชบญัญตัมิำตรกำรในกำรปรำบปรำมผูก้ระท�ำควำมผดิเกีย่วกบั 
ยำเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๘ บญัญตัว่ิำ “ผูใ้ดสมคบกนั โดยตกลงกนัต้ังแต่สองคนขึน้ไป เพ่ือกระท�ำควำมผดิ 
เกี่ยวกับยำเสพติด…”

 พระรำชบญัญติัมำตรกำรในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรค้ำหญงิ
และเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๗ บัญญตัว่ิำ “ผูใ้ดสมคบกันตัง้แต่สองคนขึน้ไปเพือ่กระท�ำควำมผดิตำมกฎหมำย...”

(4)	 ตลอดระยะเวลำที่พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ 
พ.ศ. ๒๔๗๕ มีผลใช้บังคับกว่ำ ๘๔ ปีที่ผ่ำนมำ ไม่สำมำรถน�ำควำมผิดฐำนอั้งยี่มำบังคับใช้ควบคู่กันได้อย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ เนื่องจำกควำมผิดฐำนอั้งยี่เป็นกำรกระท�ำควำมผิดโดยเป็นสมำชิกของคณะบุคคลซ่ึงปกปิดวิธี
ด�ำเนินกำรและมีควำมมุ่งหมำยเพื่อเป็นกำรอันมิชอบด้วยกฎหมำย จะต้องน�ำสืบให้เห็นกำรประชุม กำรนัด  
กำรตกลง รวมถงึวตัถุประสงค์กำรกระท�ำของคณะบคุคล ซ่ึงมลีกัษณะเป็นกำรสมคบกนัก่อนลงมอืกระท�ำควำมผดิ  
แตกต่ำงกับกำรกระท�ำผิดตำมมำตรำ ๖ วรรคแรก ที่มีลักษณะเป็นกำรลงมือกระท�ำควำมผิดตำมมำตรำ ๕  
แล้วเข้ำเหตอุย่ำงใดอย่ำงหนึง่ทีต้่องรบัโทษหนกัขึน้ ดงันัน้มำตรำ ๖ วรรคแรก จงึเป็นเครือ่งมอืทำงกฎหมำยส�ำคัญ 
ในกำรระงับยับยั้งกำรกระท�ำผิดที่มีควำมรุนแรงส่งผลกระทบต่อประชำชนในวงกว้ำง และเพ่ือให้มีกำรลงโทษ
ตำมสัดส่วนกำรกระท�ำผิดที่เกิดขึ้น
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๗.๑๒.๑.๓ สงวนควำมเห็นกรณีร่ำงมำตรำ ๖ วรรคสอง (ฟอกเงิน)
(1)	 กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเป็นมำตรกำรเร่งด่วนของรัฐบำล 

ในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ เพรำะผู้กระท�ำผิดมีมูลเหตุจูงใจที่ได้รับผลตอบแทนในจ�ำนวนสูง จึงมี 
รูปแบบวิธีกำรและกำรด�ำเนินธุรกิจที่แอบแฝงกำรปล่อยเงินกู้โดยเรียกดอกเบี้ยสูงจ�ำนวนมำก เงินที่ได้จำกกำร 
ท�ำธุรกิจนอกกฎหมำยเหล่ำนี้อำจเกี่ยวข้องกับยำเสพติด กำรทุจริตคอร์รัปชั่น อิทธิพลท้องถิ่น กำรพนัน และ
องค์กรอำชญำกรรมอ่ืน ๆ กำรแก้ปัญหำทั้งระบบจึงต้องใช้มำตรกำรตรวจสอบเส้นทำงเงิน และกำรจัดกำร 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน อันจะเป็นกำรตัดวงจรควำมเชื่อมโยง 
ของอำชญำกรรมทั้งระบบได้

(2)	 กำรบัญญัติให้ควำมผิดตำมมำตรำ ๖ วรรคแรก เป็นควำมผิด
มลูฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เป็นร่ำงทีน่�ำเสนอเข้ำมำในชัน้คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำโดยผู้แทนจำกส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน โดยมีเจตนำรมณ์เพื่อเป็นกำรตัดวงจร
เครือขำ่ยนำยทุนเงินกู้นอกระบบที่น�ำเงินที่ผิดกฎหมำยมำใช้ในกำรกระท�ำผิด เพื่อประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้
กฎหมำยและกำรคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหำยมำกยิ่งขึ้น

๗.๑๒.๒ ร่ำงมำตรำ ๗
๗.๑๒.๒.๑ ควำมเห็นของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ
เนื่องจำกหำกเจ้ำหน้ำที่รัฐกระท�ำควำมผิดจะต้องรับโทษตำมกฎหมำยอ่ืน 

อกีหลำยฉบบัซึง่กฎหมำยเหล่ำนัน้มอีตัรำโทษท่ีรุนแรงมำกกว่ำท่ีก�ำหนดในร่ำงพระรำชบญัญติัห้ำมเรียกดอกเบีย้
เกินอัตรำ พ.ศ. ....

๗.๑๒.๒.๒ สงวนควำมเห็นร่ำงมำตรำ ๗
(1)	 กำรปล่อยกู้โดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำมักจะมีกำรกล่ำวอ้ำงว่ำ

มีเจ้ำหน้ำท่ีรัฐเกี่ยวข้องหรือให้กำรสนับสนุน ซึ่งควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้เป็นควำมผิดที่เป็นภัยต่อควำม 
มั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้กระท�ำควำมผิดเสียเอง 
อำจท�ำให้กำรแก้ไขปัญหำ กำรบังคับใช้กฎหมำยไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงก�ำหนดโทษเจำ้หน้ำที่รัฐให้สูงขึ้น 
เพื่อเป็นมำตรกำรปรำม

(2)	 กำรกูย้มืเงนิเป็นนติสิมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคลกบับคุคล หำกเจ้ำหน้ำที ่
ของรฐัซ่ึงมตี�ำแหน่งหน้ำทีอ่นัเป็นทีน่่ำเชือ่ถอืของประชำชนทัว่ไป ให้กูย้มืเงนิโดยคดิอตัรำดอกเบีย้เกนิกว่ำอัตรำ 
ท่ีกฎหมำยก�ำหนด ย่อมมีอ�ำนำจต่อรองที่สูงกว่ำเจ้ำหนี้ทั่วไป นอกจำกควำมเหลื่อมล�้ำทำงฐำนะของ 
ลกูหนีก้บัเจ้ำหนีแ้ล้ว ยงัรวมถงึฐำนะทำงสังคมและควำมเกรงกลัวต่อต�ำแหน่งหน้ำทีอ่กีด้วย แต่มใิช่เจ้ำหน้ำทีร่ฐั
ทุกคนที่ให้กู้ยืมเงินที่มีกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำจะต้องรับโทษหนักขึ้น รำ่งพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรำฯ นี้ ได้ก�ำหนดเฉพำะเจ้ำหนำ้ที่รัฐที่อำศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอำศัยต�ำแหน่งหนำ้ที่ของตนเท่ำนั้น จึงจะ
ต้องรับโทษสูงขึ้นกว่ำปกติ

(3)	 เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระรำชบญัญติักำรทวงถำมหน้ี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มำตรำ ๑๔ ท่ีบัญญัติห้ำมไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐประกอบธุรกิจทวงถำมหนี้และห้ำมทวงถำมหนี้หรือสนับสนุน 
กำรทวงถำมหนีซ้ึง่มใิช่ของตน จงึเหน็ได้ว่ำตำมพระรำชบญัญติัดังกล่ำว มบีทบญัญติัท่ีห้ำมเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัตัง้แต่ 
กำรประกอบธุรกิจทวงถำมหนี้ อันเป็นกำรปรำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับกำรทวงถำมหนี้โดยเด็ดขำด 
ไม่ค�ำนึงว่ำจะเป็นกำรทวงถำมหนี้โดยใช้อ�ำนำจหน้ำท่ีหรือต�ำแหน่งงำนหรือไม่ เพรำะเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบส�ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งกำรให้บริกำรแก่ประชำชน ทั้งยังควรเป็นผู้มีศีลธรรม
อันดี ควรประพฤติตนให้เหมำะสมกับกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และควรประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคล
ทั่วไป (ข้อบังคับ ก.พ. ว่ำด้วยจรรยำบรรณของข้ำรำชกำรพลเรือนฯ)

(4)	 มำตรกำรทำงปกครองที่น�ำมำใช้บังคับกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ที่กระท�ำผิดตำมกฎหมำยฉบับนี้คือโทษตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่มีจ�ำนวนสูงท�ำให้เจ้ำหน้ำที่รัฐที่กระท�ำผิดไม่เกิดควำมเกรงกลัว
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๗.๑๓ การเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ผูเ้ขยีนได้รบัมอบหมำยให้เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
ที่อยู่ในวงงำนของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ในวงงำนของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้พิจำรณำและให้ค�ำแนะน�ำ ดังนี้

๗.๑๓.๑ ร่ำงมำตรำ ๔ 

คณะกรรมกำรฯ ได้มีค�ำแนะน�ำให้ผู้แทนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สงวนควำมเห็นในมำตรำ ๔ ตำมท่ีคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญตัดออก เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรที่รัฐบำลเสนอ
และเพื่อให้มีกำรอภิปรำยในรัฐสภำ โดยคณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ กำรกระท�ำควำมผิดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำ พ.ศ. ... เป็นกำรลงโทษทำงอำญำแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
ซึ่งควรชี้แจงให้เห็นชัดว่ำควำมผิดตำมร่ำงฯ นี้ แตกต่ำงจำกควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำอย่ำงไร  
และเห็นวำ่โทษดังกล่ำวต่ำงกับโทษทำงวินัย

๗.๑๓.๒ ร่ำงมำตรำ ๖ 

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ ควำมผิดฐำนอั้งยี่กับร่ำงฯ มำตรำ ๖ เดิมที่มีกำรใช้
ค�ำว่ำ “สมคบ” เป็นกำรกระท�ำควำมผดิทีแ่ตกต่ำงกนั และเหน็ด้วยกบัเหตุผลท่ีผู้แทนกระทรวงยติุธรรม น�ำเสนอ
เกี่ยวกับควำมแตกต่ำงของควำมผิดฐำนอั้งยี่กับควำมผิดฐำนสมคบอื่น ๆ อันเป็นกำรกระท�ำควำมผิดตำ่งกรรม 
ต่ำงวำระกนัตำมแนวค�ำพพิำกษำศำลฎีกำและให้ข้อสงัเกตว่ำต้องมคีวำมชดัเจนในกำรสงวนรวมถงึเหตผุลในกำร
ชี้แจง หำกกระทรวงยุติธรรมจะขอสงวนร่ำงฯ มำตรำ ๖ ที่แก้ไขใหม่ โดยใช้ค�ำวำ่ “เครือขำ่ยหรือขบวนกำร” 
ควรเตรียมควำมพร้อมในกำรชี้แจงให้ชัดเจนและรัดกุม

คณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำ ค�ำว่ำ “เครือข่ำยหรือขบวนกำร” มีควำมหมำย 
ที่ครอบคลุมและชัดเจนดังที่ผู ้แทนกระทรวงยุติธรรมเสนอแล้ว เพรำะมีกำรใช้ค�ำดังกล่ำวในกำรพิพำกษำ 
อยู่บ่อยครั้งประกอบกับพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำนได้ให้ควำมหมำยไว้ชัดเจนแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้คณะกรรมกำรฯ ได้แนะน�ำขั้นตอนวิธีกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติของ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ต้องอภิปรำยถึงเหตุผลที่แก้ไขและลงมติรับหรือไม่รับร่ำงฯ ที่แก้ไขนั้น และได้แนะน�ำ 
ถึงวิธีกำรชี้แจงในสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

๘. สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ พิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติห้ำมเรยีกดอกเบีย้เกินอัตรำ พ.ศ. ….

ประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ ได้มีหนังสือ ที่ สว (สนช)(กมธ ๓)๐๐๐๙/(ร ๑๑๐) ลงวันที่ 
๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ กรำบเรียนประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ส่งรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ 
พิจำรณำร่ำงพระรำบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ..... 

ทีป่ระชมุสภำนติบิญัญติัแห่งชำต ิครัง้ที ่๗๕/๒๕๕๙ เมือ่วนัที ่๒๕ พฤศจกิำยน ๒๕๕๙ ได้พจิำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. .... โดยผู้เขียนและผู้แทนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้ชี้แจง
ในฐำนะกรรมำธิกำรวิสำมัญฯ และผู้สงวนควำมเห็นในที่ประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ภำยหลังจำกสมำชิก 
ได้อภิปรำยแล้ว ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ได้ให้ที่ประชุมลงมติเป็นรำยมำตรำ ดังนี้

๘.๑ การพจิารณาวาระที ่๒ พิจารณาเป็นรายมาตราซ่ึงทีป่ระชมุสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตมิมีต ิดงันี้

๘.๑.๑ ที่ประชุมเห็นชอบมำตรำ ๑ มำตรำ ๒ มำตรำ ๓ มำตรำ ๕ มำตรำ ๘ มำตรำ ๙ 
และมำตรำ ๑๐

๘.๑.๒ ที่ประชุมเห็นชอบให้ตัดมำตรำ ๔ บทนิยำม ค�ำว่ำ เจำ้หน้ำที่รัฐ ด้วยมติเห็นด้วย 
๑๒๓ เสียง ไม่เห็นด้วย ๖๘ เสียง งดออกเสียง ๘ เสียง
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๘.๑.๓ ท่ีประชมุเหน็ชอบให้ตดัมำตรำ ๖ บทก�ำหนดควำมผดิในลกัษณะฉกรรจ์และควำมผดิ
ฐำนฟอกเงิน ด้วยมติเห็นด้วย ๑๔๐ เสียง ไม่เห็นด้วย ๔๕ เสียง งดออกเสียง ๖ เสียง

๘.๑.๔ ที่ประชุมเห็นชอบให้ตัดมำตรำ ๗ บทก�ำหนดควำมผิดเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ด้วยมต ิ
เห็นด้วย ๑๖๙ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑๔ เสียง งดออกเสียง ๗ เสียง

๘.๒ การพิจารณาวาระที่ ๓

ที่ประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ มีมติเห็นชอบกับร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบ้ีย
เกินอัตรำ พ.ศ. .... เห็นด้วย ๑๘๒ เสียง ไม่เห็นด้วย ๓ เสียง และงดออกเสียง ๕ เสียง

๙. กำรประกำศบังคับใช้กฎหมำย

เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๐ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔ ตอน ๕ ก ได้เผยแพร่ พระรำช
บัญญัติห้ำมเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ  
พ.ศ. ๒๔๗๕ และพระรำชบัญญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่๑๖ มกรำคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๑๐. กำรพิจำรณำข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 

 หำ้มเรยีกดอกเบีย้เกินอัตรำ พ.ศ. ....

๑๐.๑ ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๔๗๘๘๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม 
๒๕๕๙ เรียนรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงยุติธรรม แจ้งวำ่รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) สั่งและปฏิบัติ
รำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรี มีค�ำสั่งมอบหมำยให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงำนหลักรับข้อสังเกตของ 
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. .... ไปพิจำรณำร่วมกับ
ส�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือศกึษำแนวทำงและควำมเหมำะสม
ของข้อสังเกตดังกล่ำว และสรุปผลกำรพิจำรณำหรือผลกำรด�ำเนินกำรในภำพรวม แล้วส่งให้ส�ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย 
เกินอัตรำ พ.ศ. .... มีดังนี้

ข้อสังเกตที่ ๑  รัฐควรมีมำตรกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระหว่ำงบุคคลธรรมดำ 
โดยไม่มีหลักประกัน ในอัตรำดอกเบี้ยที่สูงกว่ำร้อยละ ๑๕ ต่อปีได้ โดยจัดให้มีกำรขึ้นทะเบียนผู้ปล่อยเงินกู้กับ
ภำครัฐเช่นเดียวกับมำตรกำรสินเชื่อนำโนไฟแนนซ์ หรือสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งสำมำรถเรียกเก็บอัตรำดอกเบี้ย
ได้ถึงร้อยละ ๓๖ ต่อปี โดยไม่ผิดกฎหมำย

ข้อสังเกตที่ ๒  ในกรณทีีม่กีำรกระท�ำควำมผดิตำมมำตรำ ๔ หำกเป็นกำรกระท�ำทีม่ลีกัษณะ 
เป็นกำรสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยปกปิดวิธีด�ำเนินกำร หรือกระท�ำในลักษณะของกำรด�ำเนินกำร 
ที่แอบแฝงหรืออ�ำพรำงในธุรกิจ อันเป็นกำรกระท�ำซึ่งเข้ำองค์ประกอบควำมผิดฐำนอั้งยี่ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำมำตรำ ๒๐๙ สมควรที่ผู้บังคับใช้กฎหมำยจะด�ำเนินคดีในควำมผิดฐำนอั้งยี่ และกำรกระท�ำควำมผิดฐำน
อั้งยี่เป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

๑๐.๒ ผลการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงยุตธิรรม ได้เชญิผูแ้ทนหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วย ส�ำนกังำนอยักำรสูงสุด 
ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กระทรวงมหำดไทย 
กระทรวงกำรคลงั ธนำคำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิกรมสอบสวน
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คดีพิเศษ สมำคมธนำคำรไทย และส�ำนักกฎหมำย ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอทรำบควำมเห็น 
และขอเชญิประชมุเมือ่วนัท่ี ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๐ โดยมพัีนต�ำรวจเอก ดุษฎ ีอำรยวฒุ ิรองปลัดกระทรวงยติุธรรม 
เป็นประธำนกำรประชมุ ผลกำรประชมุหำรอืแนวทำงเกีย่วกบัควำมคดิเหน็ของคณะกรรมำธกิำรร่ำงพระรำชบัญญตัิ
ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. .... มีควำมเห็นดังนี้

๑๐.๒.๑ ผู้แทนส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด

เห็นชอบด้วยในหลักกำรของข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร โดยเห็นวำ่เป็นข้อ
สงัเกตทีมี่ลกัษณะเป็นกำรแก้ไขปัญหำหนีน้อกระบบได้อย่ำงยัง่ยนืและมีประสิทธภิำพทัง้ทำงด้ำนกำรเข้ำถงึแหล่ง 
เงินทุนที่ง่ำยขึ้น และกำรปรำบปรำมผู้กระท�ำควำมผิดที่อำศัยโอกำสของผู้ที่ประสบปัญหำทำงกำรเงินเอำรัด 
เอำเปรียบผู้กู้ ก่อให้เกิดควำมวุ่นวำยในสังคม

๑๐.๒.๒ ผู้แทนส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

เพิ่มเติมในประเด็นข้อสังเกตที่ ๑ โดยเห็นว่ำ กำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยกู้ยืมเงิน
ระหว่ำงบคุคลธรรมดำโดยไม่มหีลกัประกนัในอตัรำดอกเบีย้ทีส่งูกว่ำร้อยละ ๑๕ ต่อปี นัน้ รฐัควรก�ำหนดจ�ำนวน
เงินกู้ไว้ว่ำไม่เกินเท่ำใด จะเรียกเก็บดอกเบี้ยได้เท่ำใด แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี และให้ค�ำนึงถึงอำชีพ  
กำรประกอบกำร และจุดประสงค์ในกำรกู้ยืมเงินด้วย ควรก�ำหนดกฎเกณฑ์และวิธีกำรที่ชัดเจน ซึ่งจะต้อง
พิจำรณำถึงควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ของผู้กู้เป็นส�ำคัญเพื่อไม่ให้เป็นกำรสนับสนุนให้มีกำรกู้ยืมเงิน

๑๐.๒.๓ ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย

ในประเด็นข้อสังเกตที่ ๑ กระทรวงมหำดไทย มีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำถ้ำมีกำร
ขึ้นทะเบียนก็ไม่ควรจะมีกำรเก็บค่ำธรรมเนียม และในส่วนของผู้กู้ก็ไม่ควรที่จะก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่จะเป็นกำร
สร้ำงภำระให้กับผู้กู้อีก

ประเดน็ข้อสงัเกตที ่๒ เหน็ว่ำทีก่ระทรวงยตุธิรรมต้องกำรให้เพิม่โทษเพือ่เป็นกำร
ป้องปรำมหรอืปรำบปรำมผูก้ระท�ำควำมผดิ แต่เมือ่ถกูตัดออกไป จึงอยำกให้พิจำรณำควำมผิดฐำนอืน่มำประกอบด้วย
เพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำยมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

๑๐.๒.๔ ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง

ประเด็นข้อสังเกตที่ ๑ ขณะนี้กำรปล่อยเงินกู้นอกระบบระหว่ำงบุคคลธรรมดำ
ด้วยกันนั้นสำมำรถที่จะท�ำได้อยู่แล้ว ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ แต่อัตรำดอกเบี้ยต้องไม่เกิน 
เป็นร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตำมกฎหมำย อย่ำงไรกด็ถ้ีำบคุคลธรรมดำทีต้่องกำรปล่อยสนิเชือ่เป็นปกตทิำงกำรค้ำหำก�ำไรนัน้ 
ทำงกระทรวงกำรคลงัเหน็ว่ำสมควรท่ีจะต้องมกีำรคุ้มครองผูบ้รโิภคซ่ึงเป็นกลุม่เป้ำหมำยหลกัของหนีน้อกระบบ
และยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีควำมรู้ทำงด้ำนกำรเงินและกฎหมำยน้อย รวมทั้งยังเป็นประชำชนกลุ่มฐำนรำก 
ควำมจ�ำเป็นของกำรคุ้มครองยังคงต้องมีอยู่ ซึ่งถ้ำต้องกำรที่จะประกอบกิจกำรเป็นทำงกำรค้ำหำก�ำไรก็ต้องม ี
ควำมสำมำรถที่จะเข้ำมำจดทะเบียนในแบบที่กระทรวงกำรคลังก�ำหนด ซึ่งในปี ๒๕๕๘ ได้ก�ำหนดสินเชื่อ 
นำโนไฟแนนซ์ และปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ได้ก�ำหนดสนิเชือ่พโิกไฟแนนซ์ ซึง่พโิกไฟแนนซ์จะมกีำรผ่อนปรนลงมำมำก  
เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของเจ้ำหน้ีนอกระบบ ซ่ึงในชั้นต้นควรที่จะใช้พิโกไฟแนนซ์ไปก่อน 
เพรำะมีประชำชนให้ควำมสนใจมำกพอสมควรและสำมำรถท�ำได้ในระดับจังหวัด ซ่ึงถ้ำประสบควำมส�ำเร็จก็
น่ำจะทดแทนหนี้นอกระบบไปได้ในระดับหนึ่ง แต่ถึงแม้จะมีกำรผ่อนปรนหลักเกณฑ์ลงไปมำกแต่ก็มีกำรก�ำกับ 
และในกำรก�ำกบักจ็ะมกีำรคุม้ครองในส่วนของสญัญำทีเ่ป็นธรรมว่ำอย่ำงน้อยต้องมปีระเดน็ส�ำคญัอะไรบ้ำง ฉะนัน้ 
ในเรือ่งของกำรกูย้มืเงนิระหว่ำงบุคคลธรรมดำด้วยกนัทีจ่ะให้มำจดทะเบยีนตำมข้อเสนอของคณะกรรมำธกิำรฯ น้ัน  
ทำงกระทรวงกำรคลังจะขออนุญำตให้เป ็นกำรพิจำรณำในระยะต่อไปที่จะหยิบยกข้ึนมำพิจำรณำ  
ในชั้นนี้จะขอผลักดันในส่วนของนำโนไฟแนนซ์และพิโกไฟแนนซ์ไปก่อน
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๑๐.๒.๕ ผู้แทนธนำคำรแห่งประเทศไทย

หน้ำท่ีหลักของธนำคำรแห่งประเทศไทยจะก�ำกับในส่วนของสถำบันกำรเงิน 
ในระบบ และควบคุมกำรปล่อยสินเชื่อบุคคลและนำโนไฟแนนซ์ที่กระทรวงกำรคลังได้มอบหมำยให้ก�ำกับดูแล 
ส่วนพโิกไฟแนนซ์นัน้กระทรวงกำรคลงัก�ำกบัเอง ในส่วนของกำรทีบ่คุคลกู้ยมืเงนิกนันัน้ อตัรำดอกเบีย้กเ็ป็นไปตำม 
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ส่วนสถำบันกำรเงินก็จะมีกฎหมำยเฉพำะควำมคุมอยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้ประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำก�ำหนดอีก ส่วนในระดับรำกหญ้ำนั้นกระทรวงกำรคลังได้ให้ ธนำคำรออมสิน และ
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรเข้ำมำคอยควบคุมแล้ว

๑๐.๒.๖ ผู้แทนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

ผูแ้ทนส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ มคีวำมคดิเหน็
เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรฯ ดังนี้

๑๐.๒.๖.๑ มำตรกำรสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ซึ่งส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
กระทรวงกำรคลงั ได้เริม่ด�ำเนินกำรตำมประกำศกระทรวงกำรคลงั เม่ือวนัที ่๑๔ ตลุำคม ๒๕๕๙ นัน้ มจีดุมุง่หมำย 
เพ่ือเอ้ือให้บุคคลธรรมดำสำมำรถเข้ำถึงแหล่งสินเชื่อโดยไม่ต้องมีหลักประกัน และยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของ
กำรด�ำเนนิงำน ประกอบกบั เมือ่วนัที ่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๐ คณะรฐัมนตรไีด้อนมุตัร่ิำงพระรำชบญัญตักิำรจัดตัง้ 
บริษัทจ�ำกัดคนเดียว พ.ศ. .... และขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  
ซึ่งหำกพระรำชบัญญัติมีกำรบังคับใช้จะท�ำให้บุคคลคนเดียวสำมำรถขอจัดต้ังนิติบุคคลได้ ซ่ึงจะท�ำให้บุคคล
ธรรมดำสำมำรถยกระดับเป็นผู้ประกอบกำรพิโกไฟแนนซ์ได้ง่ำยขึ้น จึงเห็นว่ำควรรอดูผลกำรด�ำเนินงำน 
ของผู ้ประกอบกำรสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ พร้อมท้ังประเมินปัญหำและอุปสรรคของมำตรกำรดังกล่ำว  
เพื่อจะได้ก�ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม

๑๐.๒.๖.๒ อย่ำงไรกด็ ีหำกจะมกีำรอนญุำตให้สำมำรถก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้กูย้มื 
ระหว่ำงบุคคลธรรมดำโดยไม่มีหลักประกันในอัตรำดอกเบี้ยที่สูงกว่ำร้อยละ ๑๕ ต่อปีได้ ส�ำหรับผู้ปล่อยกู ้
ที่ขึ้นทะเบียนกับภำครัฐนั้นสมควรก�ำหนดวงเงินกู้และก�ำหนดเพดำนขั้นสูงของอัตรำดอกเบี้ยไว้ด้วย

๑๐.๒.๖.๓ เพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบมีควำมยั่งยืน เห็นว่ำควรจะ
ต้องมีกำรใช้บังคับกฎหมำยอย่ำงจริงจัง ขณะเดียวกันควรหำแนวทำงกำรตัดวงจรกำรเข้ำสู่กำรกู้เงินนอกระบบ 
ด้วยกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน (Financial Literacy) และควรมีกำรรณรงค์สรำ้งวินัยในกำรใช้จ่ำยแก่ประชำชน
ทั่วไปรวมถึงกำรพัฒนำให้ประชำชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองและตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นท่ีต้องมีกำรออมเงิน 
เพื่อใช้จ่ำยในยำมฉุกเฉินด้วย

๑๐.๒.๗ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ประเดน็ข้อสงัเกตที ่๒ เหน็ว่ำควำมผดิฐำนเป็นอัง้ยีต้่องเป็นกำรปกปิดวธิดี�ำเนนิกำร 
เพื่อกระท�ำกำรอันมิชอบด้วยกฎหมำย ขณะที่สถำนกำรณ์ควำมเป็นจริงในกำรให้กู้ยืมเงินนอกระบบจะมี 
กำรกระท�ำควำมผิดที่เปิดเผยและซับซ้อนมำกกว่ำ มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระท�ำควำมผิดหลำยคนแบ่งหน้ำที่
กันท�ำ จึงเข้ำข่ำยเป็นองค์กรอำชญำกรรม ซึ่งเจตนำรมณ์ของกำรเสนอร่ำงกฎหมำยฉบับนี้เพื่อก�ำหนดโทษ 
ให้มีควำมรนุแรงตำมพฤตกิำรณ์กระท�ำควำมผดิทีเ่ป็นลกัษณะเหตฉุกรรจ์ เมือ่คณะกรรมำธกิำรวสิำมญัฯ ไม่เหน็ด้วย 
ในประเด็นบทฉกรรจ์โดยมีข้อแนะน�ำให้น�ำควำมผิดฐำนเป็นอั้งยี่มำใช้บังคับจึงอำจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค ์
ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และในกำรปรำบปรำมอย่ำงจรงิจงันัน้ ถ้ำน�ำพระรำชบัญญัติ 
ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำมำใช้บังคับเพียงอย่ำงเดียวอำจจะท�ำให้ผู้กระท�ำควำมผิดไม่เกรงกลัวเพรำะได ้
ผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรเรียกดอกเบี้ยในจ�ำนวนที่สูง จึงควรน�ำมำตรกำรทำงด้ำนภำษีมำบังคับใช้ด้วย 
เพือ่ตรวจสอบว่ำเงนิหรอืผลประโยชน์ท่ีได้จำกกำรกระท�ำควำมผดิ และมข้ีอพจิำรณำว่ำควรให้กำรกระท�ำควำมผดิ 
ที่มลีักษณะรุนแรงส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อประชำชนให้อยู่ในอ�ำนำจกำรสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพเิศษ
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๑๐.๒.๘ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

เหน็ชอบด้วยกบัข้อสงัเกตของคณะกรรมำธกิำรวสิำมญัฯ และมคีวำมเหน็เพิม่เตมิ
ในประเดน็ข้อสงัเกตท่ี ๑ นัน้มคีวำมกงัวลเรือ่งกำรเข้ำมำจดทะเบยีนของเจ้ำหนีเ้งินกูน้อกระบบ ในกรณท่ีีเป็นเจ้ำ
หนีเ้งินกู้ทีป่ฏิบัตถิกูต้องตำมกฎหมำยมำจดทะเบียนกบัภำครฐักจ็ะถอืเป็นข้อด ีแต่หำกเป็นกรณทีีเ่จ้ำหนีเ้งนิกูท้ี่
ปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมำยเข้ำมำจดทะเบียนกับภำครัฐ มีควำมกังวลว่ำจะเป็นกำรน�ำเงินที่ได้จำกกำรกระท�ำที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมำยเข้ำมำอยู่ในรูปแบบของกำรกระท�ำที่ถูกกฎหมำยซึ่งก็ถือเป็นกำรฟอกเงินในรูปแบบหนึ่ง

ส�ำหรับประเด็นในข้อสังเกตที่ ๒ มีควำมเห็นว่ำแม้พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก�ำหนดให้ควำมผดิฐำนอัง้ยีเ่ป็นควำมผิดมลูฐำนตำม มำตรำ ๓(๑๐) ของ
พระรำชบัญญัติดังกล่ำว แต่ในกำรพิจำรณำควำมผิดฐำนอั้งยี่โดยล�ำพังจะยังไม่ท�ำให้ได้มำซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน
จำกผู้กระท�ำควำมผิด จะต้องพิจำรณำควำมผิดฐำนอื่นประกอบด้วย และในทำงปฏิบัติมีข้อมูลว่ำควำมผิดฐำน
เป็นอั้งยี่นั้นมีคดีขึ้นสู่กระบวนกำรพิจำรณำของศำลค่อนข้ำงน้อย ดังนั้น หน่วยงำนต่ำง ๆ ควรจะท�ำงำนเสริม
ร่วมกันเช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ด�ำเนินกำรในเรื่องของกำรกู้ยืมเงิน หรือกรมสรรพำกร ก็จะท�ำให้มำตรกำร
ปรำบปรำมมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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สำระส�ำคัญของพระรำชบัญญัติ 
ห้ำมเรยีกดอกเบีย้เกินอัตรำ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำรบังคับใช้

บทที ่๓





บทที ่๓
สาระส�าคัญของพระราชบญัญติัหา้มเรยีกดอกเบีย้เกินอัตรา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และการบงัคับใช้

๑. สำระส�ำคัญของกฎหมำย
๑.๑ เจตนารมณ์ของกฎหมาย

พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  
เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๐ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป1 ท�ำให้ 
พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ ถูกยกเลิกหลังจำกบังคับใช้มำยำวนำนเกือบ ๘๔ ปี2 
โดยมเีหตผุลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญติัฉบบันีค้อื พระรำชบญัญติัห้ำมเรียกดอกเบีย้เกนิอตัรำ พุทธศกัรำช 
๒๔๗๕ ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน ท�ำให้บทบัญญัติในพระรำชบัญญัติดังกล่ำวไม่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับกำรให้กู้ยืมเงินที่มีกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำหรือกำรเรียกเอำประโยชน์
อยำ่งอื่นนอกจำกดอกเบี้ยยังเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมำก สมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรำให้เหมำะสมยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้

๑.๒ โครงสร้างของกฎหมาย

โครงสร้ำงของกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐  

มีทั้งหมด ๗ มำตรำ แบ่งเป็น 

๑.๒.๑ บททั่วไป มำตรำ ๑ – ๓ 

๑.๒.๒ ฐำนควำมผิด มำตรำ ๔ และมำตรำ ๕ 

๑.๒.๓ กำรใช้วิธีกำรเพื่อควำมปลอดภัย มำตรำ ๖ 

๑.๒.๔ ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย มำตรำ ๗

๑.๓ ความส�าคัญของกฎหมาย

๑.๓.๑ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

แม้กำรท�ำสัญญำกู้ยืมเงินจะเป็นเรื่องทำงแพ่งระหว่ำงเอกชนกับเอกชนก็ตำม  
แต่ปรำกฏข้อเทจ็จรงิว่ำกำรกู้ยมืเงนินอกระบบ เจ้ำหนีเ้รียกดอกเบีย้เกนิอตัรำตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดท�ำให้ลกูหนี ้
ต้องช�ำระหนี้เกินกว่ำท่ีเป็นหนี้อยู่จริง หำกลูกหนี้มิได้ช�ำระหนี้ตำมจ�ำนวนและภำยในเวลำที่เจ้ำหน้ีก�ำหนด  
เจ้ำหนี้จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ท�ำให้ลูกหนี้ต้องช�ำระไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด  
น�ำไปสูก่ำรทวงหนีโ้ดยใช้ก�ำลงัข่มขู ่ ท�ำร้ำยร่ำงกำยและยดึทรัพย์สนิของลกูหนีซ้ึง่เป็นกำรกระท�ำทีผ่ดิกฎหมำยอำญำ  
ก่อให้เกิดปัญหำในกำรด�ำรงชวีติของลกูหนีแ้ละครอบครัวท�ำให้เกดิปัญหำสังคมตำมมำได้ ซ่ึงเป็นกำรกระท�ำทีข่ดัต่อ 
ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน จึงเป็นหนำ้ที่ของรัฐที่ต้องใช้มำตรกำรลงโทษในทำงอำญำ 
มำใช้บังคับเพื่อระงับยับยั้ง (Deterrence) กำรกระท�ำดังกล่ำว และเพื่อตัดโอกำสกระท�ำผิด (incapacity)  
ของเจ้ำหนี้ 

1 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒. 
2 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓.
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พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นกฎหมำยที่มีโทษทำง
อำญำฉบับแรกที่รัฐได้ตรำขึ้นเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย ทั้งนี้เพรำะในสถำนกำรณ์ช่วงนั้นยังมีกำรหลีกเลี่ยง
กฎหมำยด้วยกำรเรยีกดอกเบ้ียสงูกว่ำท่ีกฎหมำยก�ำหนดไว้โดยไม่เกรงกลวัอำญำแผ่นดนิ ฝ่ำยผูกู้เ้องยอมให้ควำม
ร่วมมอืกับผูใ้ห้กู ้เพรำะถ้ำไม่ยอมแล้วผูใ้ห้กูจ้ะไม่ยอมให้กูย้มืเงนิได้ เมือ่ฝ่ำยผูกู้อ้ยูใ่นภำวะเดอืดร้อนจ�ำเป็นต้องใช้
เงินจึงยอมตกลงตำมทีผู่ใ้ห้กูต้้องกำร3 แม้ในช่วงสถำนกำรณ์น้ันบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ 
ซ่ึงประกำศใช้เมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ บรรพ ๓ มำตรำ ๖๕๔ ก�ำหนดห้ำมไม่ให้คดิดอกเบีย้กูย้มืเกนิร้อยละสบิห้ำต่อไป  
ถ้ำในสัญญำก�ำหนดดอกเบี้ยเกินกว่ำนั้นก็ให้ลดลงมำเป็นร้อยละสิบห้ำต่อปี ก็ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนได้ รัฐจึงได้น�ำมำตรกำรทำงอำญำโดยตรำพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ  
พ.ศ. ๒๔๗๕ ขึน้มำใช้บงัคบั ส�ำหรบัพระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ กย็งัคงเจตนำรมณ์
และเค้ำโครงของกฎหมำยฉบับเดิมเพียงแต่ปรับปรุงอัตรำโทษและลักษณะของกำรกระท�ำผิดให้ทันต่อ
สภำวกำรณ์ในปัจจุบันมำกย่ิงข้ึน ควำมส�ำคัญของกฎหมำยประกำรหนึ่งที่ยังคงตกทอดมำ คือ มีลักษณะเป็น
กฎหมำยที่เกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน 

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี ๕๗๘๑/๒๕๓๓ โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ�ำเลยช�ำระหนี้ตำม
สัญญำกู้จ�ำนวน ๘๔,๐๐๐ บำท แต่โจทก์น�ำสืบรับฟังไม่ได้ว่ำจ�ำเลยเป็นหนี้จ�ำนวนดังกล่ำวเมื่อจ�ำเลยให้กำรว่ำ
เป็นหนีโ้จทก์จ�ำนวน ๓๓,๐๐๐ บำท โดยได้ควำมว่ำแยกเป็นหนีต้้นเงนิจ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท ส่วนทีเ่หลอื ๒๓,๐๐๐ บำท  
เป็นดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ ๕ ต่อเดือน ศำลพิพำกษำให้จ�ำเลยช�ำระต้นเงินจ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำทได้ ส่วนเงินอีก 
๒๓,๐๐๐ บำท เป็นดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนด จึงตกเป็นโมฆะ แม้จ�ำเลยจะให้กำรยอมรับจะช�ำระ
เงินจ�ำนวนนี้ ก็บังคับให้ไม่ได้

เมื่อได้ควำมว่ำโจทก์เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติห้ำมเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ ประกอบด้วยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๖๕๔ 
อันเป็นข้อกฎหมำยเกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน ศำลฎีกำย่อมมีอ�ำนำจยกขึ้นปรับแก่คดีได้เอง 
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๑๔๒(๕), ๒๔๖, ๒๔๗

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๙๑๓/๒๕๓๗ ปัญหำที่ว่ำสัญญำกู้ซ่ึงมีดอกเบี้ยเกินอัตรำ
ท่ีกฎหมำยก�ำหนดรวมเป็นเงินต้นด้วยเป็นโมฆะหรือไม่ เป็นข้อกฎหมำยอันเก่ียวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชน จ�ำเลยจึงยกขึ้นมำในชั้นฎีกำได้ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๒๔๙ วรรคสอง 
กำรที่โจทก์น�ำดอกเบี้ยล่วงหน้ำที่คิดจำกจ�ำเลยในอัตรำเกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด อันเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำช
บัญญัติห้ำมเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ ประกอบด้วยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
มำตรำ ๖๕๔ ไปรวมเป็นต้นเงินที่กู้ยืมตำมสัญญำกู้เฉพำะดอกเบี้ยที่เกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดจึงเป็นโมฆะ  
แต่หนีเ้งนิต้นและข้อตกลงให้ดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดอืน ยงัคงสมบูรณ์ สัญญำกูไ้ม่ตกเป็นโมฆะทัง้ฉบบั 
และในส่วนที่สมบูรณ์โจทก์ย่อมน�ำมำใช้เป็นหลักฐำนแห่งกำรกู้ยืมฟ้องร้องบังคับคดีได้

ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำท่ี ๔๙๓๖/๒๕๔๕ ปัญหำเรือ่งอตัรำดอกเบีย้ขดัต่อกฎหมำยหรือไม่ 
เป็นข้อกฎหมำยท่ีเกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน แม้มิได้มีคู่ควำมฝ่ำยใดยกขึ้นว่ำกล่ำวกันมำแล้ว
ในศำลชั้นต้น ศำลอุทธรณ์ภำค ๔ ก็มีอ�ำนำจยกข้อกฎหมำยดังกลำ่วขึ้นวินิจฉัยเองได้ตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๑๔๒ (๕) ประกอบมำตรำ ๒๔๖

สัญญำกู้ยืมระบุว่ำ ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตรำสูงสุดตำมประกำศของ
ธนำคำรโจทก์ แต่ตำมประกำศก�ำหนดดอกเบี้ยของโจทก์ในขณะท�ำสัญญำกู้ยืมก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเรียกเก็บ
จำกลูกค้ำรำยย่อยประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำร้อยละ ๑๔.๕๐ ต่อปี ไม่มีข้อควำมตอนใดในประกำศดังกลำ่ว 
ทีก่�ำหนดให้โจทก์เรยีกดอกเบีย้ได้ถงึร้อยละ ๑๙ ต่อปี ดังนัน้ อตัรำดอกเบีย้ทีร่ะบใุนสัญญำกูย้มืจึงสูงกว่ำทีโ่จทก์ 
มีสิทธิจะเรียกเก็บได้ตำมกฎหมำยและขัดต่อพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำฯ มำตรำ ๓ (ก)  
ข้อก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ ๑๙ ต่อปี ในสัญญำกู้ยืมจึงตกเป็นโมฆะ

3 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี ภาค ๕ : ภาคกฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมาย
สังคม. หน้า ๒๖๔.
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๑.๓.๑.๑ ออกเช็คเพ่ือช�ำระหนี้เงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยท่ีเกินกว่ำอัตรำท่ีกฎหมำย
ก�ำหนด แม้ธนำคำรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินก็ไม่เป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็ค

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๒๙๑/๒๕๐๕ เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำโจทก์ร่วมได้เรียกร้อง
เอำดอกเบี้ยจ�ำนองเกินจำกที่ก�ำหนดในสัญญำ เรียกเอำประโยชน์เพิ่มนอกจำกดอกเบี้ยที่ต้องเสีย และเป็นเรื่อง
ดอกเบีย้ซ้อนดอกเบ้ีย อันเป็นควำมผดิอำญำตำมพระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ และจ�ำเลยได้ออกเชค็ 
แก่โจทก์เพื่อช�ำระเงินดังกล่ำว แม้ธนำคำรจะไม่มีเงินพอจ่ำยให้ตำมเช็คเมื่อโจทก์ไปรับเงินนั้นก็ดี จ�ำเลยก็ไม่มี
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดแต่กำรใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มำตรำ ๓ เพรำะโจทก์ไม่มีสิทธิ
ที่จะท�ำได้ และไม่มีสิทธิเรียกร้องบังคับให้ใช้เงินจ�ำนวนตำมเช็คนั้น

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๕๐๔๓/๒๕๓๑ เมื่อเช็คพิพำทออกในมูลหนี้กู้ยืมเงินและมีดอก
เบีย้เกนิอตัรำทีก่ฎหมำยก�ำหนดรวมอยูด้่วย แม้ต่อมำธนำคำรตำมเชค็จะปฏเิสธกำรจ่ำยเงิน เพรำะเงินในบญัชไีม่
พอจ่ำย ผูอ้อกเช็คกไ็ม่มคีวำมผดิตำมพระรำชบญัญติัว่ำด้วยควำมผดิอนัเกดิจำกกำรใช้เชค็ พ.ศ. ๒๔๙๗ มำตรำ ๓

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๖๑๑๘/๒๕๓๑ จ�ำเลยกู้เงินโจทก์และได้ออกเช็คพิพำทช�ำระค่ำ
ดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกร้องเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ อันเป็นควำมผิดต่อพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบ้ีย 
เกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ โจทก์จะใช้สทิธเิรยีกร้องบงัคบัให้จ�ำเลยช�ำระเงนิตำมเชค็ไม่ได้ กำรทีจ่�ำเลยออกเชค็
พิพำทจึงไม่เป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ มำตรำ ๓

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๔๖๔-๔๖๕/๒๕๓๕ จ�ำเลยทั้งสองออกเช็คพิพำทช�ำระหนี้เงินกู้ 
ตำมหนังสือรับสภำพหนี้ที่มีกำรคิดดอกเบี้ยเกินอัตรำท่ีกฎหมำยก�ำหนดซ่ึงเป็นควำมผิดต่อพระรำชบัญญัติ 
ห้ำมเรยีกดอกเบ้ียเกนิอตัรำฯ มำตรำ ๓ รวมอยู ่เชค็พพิำทจงึเป็นเชค็ทีม่มีลูหนีผ้ดิกฎหมำยรวมอยูด้่วย กำรออกเชค็ 
พิพำทของจ�ำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นควำมผิดต่อพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็คฯ

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๒๓๒๖/๒๕๓๖ จ�ำเลยสั่งจ่ำยเช็คมอบให้แก่โจทก์เป็นค่ำ 
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจ�ำเลยกูย้มืเงนิจำกโจทก์ ซึง่ค่ำผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่ำวก็คอืดอกเบีย้ซึง่เกนิอตัรำที่
กฎหมำยก�ำหนด เมือ่เชค็พิพำทมมีลูหนีท้ีเ่กดิจำกดอกเบีย้เงนิกูเ้กนิอตัรำทีก่ฎหมำยก�ำหนดตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๖๕๔ ต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ 
๓ (ก) มูลหนี้ตำมเช็คพิพำทจึงตกเป็นโมฆะ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จ�ำเลยรับผิดช�ำระหนี้ตำมเช็คพิพำท

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๒๖๕๕ - ๒๖๕๖/๒๕๓๙ กำรที่โจทก์รับเช็คพิพำทจำก ช.  
เพือ่ช�ำระหนีเ้งนิกู้ยมืซึง่มดีอกเบีย้ทีโ่จทก์คดิเกนิอตัรำตำมกฎหมำยรวมอยูด้่วยถอืได้ว่ำโจทก์เป็นผูก้ระท�ำควำมผิด 
ในส่วนของดอกเบี้ยที่โจทก์คิดเกินอัตรำตำมกฎหมำย แม้ธนำคำรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินตำมเช็คพิพำทก็จะถือว่ำ
โจทก์เป็นผู้เสียหำยไม่ได้ โจทก์จึงไม่มีอ�ำนำจน�ำเช็คพิพำทมำฟ้องขอให้ลงโทษตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วย 
ควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๔

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี ๓๐/๒๕๔๓ จ�ำนวนเงินในเช็คพิพำทได้รวมดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 
ในอัตรำร้อยละ ๑๐ ต่อเดือน เข้ำไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นกำรต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย 
เกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓(๑) ประกอบด้วยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ มำตรำ ๖๕๔ กำรทีผู้่เสียหำย 
รบัเช็คพพิำทจำกจ�ำเลยเพือ่ช�ำระหนีเ้งนิกูย้มืซ่ึงมดีอกเบีย้ทีผู้่เสียหำยคดิเกนิอตัรำตำมกฎหมำยรวมอยูด้่วย ถอืได้ว่ำ 
ผู้เสียหำยเป็นผู้กระท�ำผิดในส่วนของดอกเบี้ยท่ีผู้เสียหำยคิดเกินอัตรำตำมกฎหมำย ดังนั้น แม้ธนำคำรปฏิเสธ 
กำรจ่ำยเงนิตำมเชค็พพิำท กจ็ะถอืว่ำผูเ้สยีหำยเป็นผูท้รงโดยชอบและเป็นผูเ้สยีหำยโดยนตินิยัตำมประมวลกฎหมำย 
วธิพีิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๒(๔) ไม่ได้ ผูเ้สยีหำยจงึไม่มอี�ำนำจร้องทกุข์ตำมมำตรำ ๓ (๑) กำรสอบสวนของ
พนักงำนสอบสวนจึงเป็นไปโดยไม่ชอบและโจทก์ไม่มีอ�ำนำจฟ้องจ�ำเลยตำมมำตรำ ๑๒๐, ๑๒๑

ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่๘๗๓๑/๒๕๔๔ อทุธรณ์ของโจทก์ว่ำ กำรทีจ่�ำเลยออกเชค็พพิำท
เพ่ือช�ำระหนี้ให้แก่ ฝ. แทนเช็คที่ธนำคำรปฏิเสธกำรจ่ำยเงินเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิด 
อันเกิดจำกกำรใช้เช็คฯ มำตรำ ๔ หรือไม่ โดยมิได้อุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงเป็นประกำรอื่น อุทธรณ์ของโจทก์
จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหำข้อกฎหมำย
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กำรท่ีจ�ำเลยกู้ยมืเงนิ ฝ. ฝ. คดิดอกเบีย้จำกจ�ำเลยอตัรำร้อยละ ๒ ต่อเดอืน จ�ำเลยออกเช็ค 
ฉบับแรกจ�ำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บำท ให้แก่ ฝ. โดยรวมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ ๒ ต่อเดือนไว้แล้ว ต่อมำธนำคำร
ตำมเช็คนั้นปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน จ�ำเลยจึงออกเช็คให้แก่ ฝ. จ�ำนวน ๒ ฉบับ ฉบับละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท ซึ่งรวม
ทัง้เช็คพพิำท แสดงให้เห็นว่ำเชค็พพิำทซ่ึงออกเพือ่ช�ำระหนีต้ำมเชค็ฉบบัแรกมมีลูหนีอ้นัเกดิจำกกำรคดิดอกเบ้ีย
อัตรำร้อยละ ๒ ต่อเดือน เกินกวำ่อัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้รวมอยู่ ซึ่งกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำตำมกฎหมำย
เป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำฯ มำตรำ ๓ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้วำ่เช็คพิพำท 
เป็นเช็คที่มีมูลหนี้ผิดกฎหมำยรวมอยู่ด้วย กำรออกเช็คพิพำทของจ�ำเลยจึงไม่เป็นควำมผิดตำมฟ้อง แม้ ฝ.  
จะโอนเช็คพิพำทให้แก่โจทก์ โดยโจทก์ไม่ทรำบว่ำมีดอกเบ้ียเกินอัตรำตำมกฎหมำยรวมอยู ่ด้วยก็ตำม  
ก็ไม่ท�ำให้กำรออกเช็คพิพำทของจ�ำเลยซึ่งไม่เป็นควำมผิดต่อกฎหมำยกลับมำเป็นควำมผิดขึ้นมำอีก

 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๕๐๐๘-๕๐๑๐/๒๕๔๙ โจทก์ให้จ�ำเลยกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย
ในอัตรำร้อยละ ๒ ต่อเดือน หรือเท่ำกับร้อยละ ๒๔ ต่อปี เกินกว่ำอัตรำตำมกฎหมำยย่อมเป็นควำมผิดตำม 
พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ (ก) เมื่อไม่ปรำกฏว่ำกำรส่ังจ่ำยเช็ค 
แต่ละฉบับตำมฟ้องแยกเป็นกำรช�ำระเงินต้นเท่ำใด ช�ำระดอกเบี้ยเท่ำใด จึงถือว่ำเช็คตำมฟ้องที่จ�ำเลยสั่งจ่ำย
แก่โจทก์ได้รวมดอกเบี้ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยเอำไว้ด้วย แม้ธนำคำรตำมเช็คจะปฏิเสธกำรจ่ำยเงินตำมเช็ค  
จ�ำเลยก็ไม่มีควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติวำ่ด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๔

๑.๓.๑.๒ หนี้ท่ีเกิดจำกสัญญำที่มีกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำไม่สำมำรถฟ้องคดีหรือ
ฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลำยได้

ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่๑๐๘๕๒/๒๕๕๑ จ�ำเลยกูเ้งินโจทก์จ�ำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บำท และ
ค้ำงช�ำระดอกเบ้ียโจทก์ ต่อมำสำมจี�ำเลยได้ท�ำสัญญำขำยบ้ำนพพิำทให้โจทก์ในรำคำ ๕๙๐,๐๐๐ บำท โดยมกีำร
โอนหน้ีเงินกู้และดอกเบีย้ทีจ่�ำเลยค้ำงช�ำระโจทก์จ�ำนวน ๕๙๐,๐๐๐ บำท แทนกำรช�ำระรำคำบ้ำน เมือ่พจิำรณำ
ดอกเบ้ียเงนิกู้ทีจ่�ำเลยค้ำงช�ำระโจทก์แล้วน�ำมำรวมกบัต้นเงินกู้เป็นเงินทีช่�ำระรำคำซ้ือขำยบ้ำนพิพำทนัน้ เป็นกำร
คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๕ บำท ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตรำที่เกินกว่ำร้อยละ ๑๕ ต่อปี เป็นดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำย
ก�ำหนดอันเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำฯ มำตรำ ๓ ประกอบ ประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๖๕๔ ดอกเบี้ยดังกล่ำวจึงตกเป็นโมฆะ สัญญำซื้อขำยบ้ำนพิพำทจึงเกิดจำกหนี้ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย แม้รำคำบ้ำนพพิำทท่ีก�ำหนดในสญัญำจะรวมเอำต้นเงนิกูท้ีโ่จทก์มสีทิธไิด้รบัไว้ด้วยกต็ำม แต่โจทก์ 
และสำมีจ�ำเลยมิได้มีเจตนำจะแบ่งแยกซื้อขำยบ้ำนบำงส่วนในรำคำต้นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บำท ที่จ�ำเลย 
ค้ำงช�ำระอยู่ สัญญำซื้อขำยบำ้นพิพำทระหว่ำงโจทก์กับสำมีจ�ำเลยย่อมเป็นโมฆะทั้งฉบับตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๗๓ โจทก์จึงฟ้องขับไล่จ�ำเลยออกจำกบ้ำนพิพำทไม่ได้

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๓๖๔/๒๕๑๔ หนี้ตำมหนังสือสัญญำกู้ที่ฟ้อง คือ ดอกเบี้ย 
เกินอัตรำตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดไว้ ซึง่จ�ำเลยต้องช�ำระแก่โจทก์ โจทก์หำได้ส่งมอบเงนิทีว่่ำให้กูกั้นนัน้แก่จ�ำเลยไม่ 
สัญญำกู้ที่ฟ้องจึงตกเป็นโมฆะตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๑๓ จึงไม่มีหนี้เงินตำมท่ีฟ้อง 
โจทก์จึงฟ้องจ�ำเลยให้เป็นบุคคลล้มละลำยไม่ได้ 

๑.๓.๑.๓ สัญญำประนีประนอมยอมควำมมีจ�ำนวนเงินซึ่งค�ำนวณจำกดอกเบี้ย 
เกินอัตรำรวมอยู่ด้วย สัญญำประนีประนอมยอมควำมเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย 

ค�ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่๕๗๐/๒๕๔๙ กำรท่ีศำลฎกีำจะพิพำกษำตำมยอมได้นัน้ ศำลฎกีำ
จะต้องพิจำรณำสัญญำประนีประนอมยอมควำมของคู่ควำมว่ำ เป็นกำรฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยหรือไม่ หำกสัญญำ
ประนีประนอมยอมควำมดังกล่ำวฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย ศำลฎีกำก็ย่อมไม่อำจพิพำกษำให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขำด 
ไปตำมสญัญำประนปีระนอมยอมควำมนัน้ได้เพรำะเป็นกำรขดัต่อประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 
๑๓๘ เมื่อปรำกฏตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมที่โจทก์เสนอต่อศำลใน ข้อ ๑ ระบุวำ่ จ�ำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๔ 
ตกลงร่วมกันช�ำระเงินจ�ำนวน ๑,๑๕๐,๒๕๓.๕๕ บำท แก่โจทก์ และจ�ำเลยที่ ๑ กับที่ ๕ ตกลงร่วมกันช�ำระเงิน
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จ�ำนวน ๕๕๘,๕๔๓.๓๒ บำท แก่โจทก์ เมือ่รวมจ�ำนวนเงินทัง้สองจ�ำนวนแล้วเป็นเงนิท้ังสิน้ ๑,๗๐๘,๗๙๖.๘๗ บำท  
ซึ่งเงินจ�ำนวนดังกล่ำวน้ีมีจ�ำนวนเงินซึ่งค�ำนวณจำกดอกเบี้ยเกินอัตรำอันเป็นกำรต้องห้ำมตำมพระรำช
บัญญัติหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำฯ มำตรำ ๓ (ก) รวมอยู่ด้วย สัญญำประนีประนอมยอมควำมที่โจทก์เสนอ 
ต่อศำลจึงเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๘๗๕/๒๕๔๙ โจทก์เพิ่งจะยื่นส�ำเนำค�ำสั่งของโจทก์ เรื่อง  
กำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยและส่วนลดในกำรอ�ำนวยสินเชื่อ ที่มีผลใช้บังคับในวันท�ำสัญญำกู้มำท้ำยอุทธรณ์  
เพื่อแสดงว่ำโจทก์ได้ออกประกำศก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยที่ใช้เรียกเก็บจำกลูกค้ำทั่วไปแล้ว โดยโจทก์มิได้น�ำสืบ
แสดงพยำนหลักฐำนดังกล่ำวในชั้นพิจำรณำคดีของศำลชั้นต้น ทั้งที่เป็นเอกสำรที่อยู่ในควำมครอบครองและ 
รู้เห็นของโจทก์อยูก่่อนแล้ว กำรท่ีโจทก์เพิง่จะน�ำเสนอเอกสำรดงักล่ำวในชัน้อทุธรณ์เป็นกำรฝ่ำฝืนต่อประมวลกฎหมำย 
วิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๘๗ (๒) จึงไม่อำจรับฟังเป็นพยำนหลักฐำนได้

กำรท่ีศำลจะพิจำรณำและพิพำกษำตำมยอมได้นั้น ศำลจะต้องพิจำรณำสัญญำ
ประนีประนอมยอมควำมของคู่ควำมว่ำฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยหรือไม่ หำกสัญญำประนีประนอมยอมควำมดังกล่ำว 
ฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย ศำลก็ไม่อำจพิพำกษำตำมยอมให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขำดไปตำมสัญญำประนีประนอม 
ยอมควำมนัน้ได้ ตำมสญัญำประนปีระนอมยอมควำมทีโ่จทก์เสนอต่อศำลในข้อ ๑ ระบวุ่ำ จ�ำเลยท้ังสำมตกลงร่วมกัน 
ช�ำระเงนิจ�ำนวน ๖๓๑,๗๗๘.๓๒ บำท แก่โจทก์ ซ่ึงเป็นจ�ำนวนเดียวกบัจ�ำนวนเงินทีโ่จทก์มคี�ำขอให้บงัคบัจ�ำเลย 
ทั้งสำมรับผิดช�ำระให้แก่โจทก์ตำมค�ำฟ้อง แต่เงินจ�ำนวนดังกล่ำวนี้มีจ�ำนวนเงินที่คิดค�ำนวณจำกดอกเบี้ยที่เกิน
อัตรำรวมอยู่ด้วย ซึ่งดอกเบ้ียที่เกินอัตรำนี้เป็นกำรต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ  
พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ (ก) ซึ่งเป็นกฎหมำยเกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน ศำลจึงไม่อำจพิพำกษำ
ตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมดังที่โจทก์ยื่นค�ำแถลงได้

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๕๗๐/๒๕๔๙ กำรที่ศำลฎีกำจะพิพำกษำตำมยอมได้นั้น  
ศำลฎีกำจะต้องพิจำรณำสัญญำประนีประนอมยอมควำมของคู่ควำมว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อกฎหมำยหรือไม่  
หำกสญัญำประนปีระนอมยอมควำมดงักล่ำวฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย ศำลฎกีำกย่็อมไม่อำจพพิำกษำให้คดเีป็นอันเสรจ็ 
เด็ดขำดไปตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมนั้นได้ เพรำะเป็นกำรขัดต่อประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมแพ่ง มำตรำ ๑๓๘ เมื่อปรำกฏตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมที่โจทก์เสนอต่อศำลในข้อ ๑  
ระบวุ่ำ จ�ำเลยที ่๑ ถงึที ่๔ ตกลงร่วมกนัช�ำระเงนิจ�ำนวน ๑,๑๕๐,๒๕๓.๕๕ บำท แก่โจทก์และจ�ำเลยที ่๑ กบัที ่๕ 
ตกลงร่วมกันช�ำระเงนิจ�ำนวน ๕๕๘,๕๔๓.๓๒ บำท แก่โจทก์ เมือ่รวมจ�ำนวนเงนิทัง้สองจ�ำนวนแล้วเป็นเงนิทัง้สิน้ 
๑,๗๐๘,๗๙๖.๘๗ บำท ซึง่เงนิจ�ำนวนดงักล่ำวนีม้จี�ำนวนเงนิซึง่ค�ำนวณจำกดอกเบีย้เกนิอตัรำอนัเป็นกำรต้องห้ำม
ตำมพระรำชบัญญัติ ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ (ก) รวมอยู่ด้วย สัญญำประนีประนอม
ยอมควำมที่โจทก์เสนอต่อศำลจึงเป็นกำรฝำ่ฝืนต่อกฎหมำย ศำลฎีกำจึงไม่อำจพิพำกษำตำมยอมให้ได้

๑.๓.๑.๔ กำรน�ำดอกเบี้ยที่ฝ่ำฝืนกฎหมำยมำแปลงเป็นหนี้ใหม่ก็ไม่ท�ำให้กลับมำเป็น
มูลหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมำย 

ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำท่ี ๕๐๗/๒๕๐๗ ยกเอำดอกเบีย้ส่วนท่ีเกินอตัรำ ซึง่กฎหมำยก�ำหนด
ไว้มำท�ำเป็นสัญญำกู้เงินใหม่ สัญญำนั้นย่อมเป็นโมฆะ

 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี ๘๐๕/๒๕๓๖ จ�ำเลยเป็นหนี้เงินกู้โจทก์เพียง ๑๐,๐๐๐ บำท  
ส่วนอีก ๑๓,๘๐๐ บำท เป็นดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ ๕ ต่อเดือน เกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดอันเป็นกำรฝ่ำฝืน 
พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ ประกอบด้วย ประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ ๖๕๔ จึงตกเป็นโมฆะ สัญญำซื้อขำยที่พิพำทก�ำหนดรำคำเท่ำกับต้นเงินและดอกเบี้ยที่จ�ำเลย
ค้ำงช�ำระ จึงเกิดจำกหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำยแม้รำคำที่ก�ำหนดในสัญญำจะรวมเอำต้นเงินกู้ที่โจทก์มีสิทธิ 
ได้รบัไว้ด้วยกต็ำม แต่โจทก์จ�ำเลยมไิด้มเีจตนำจะแบ่งแยกซือ้ขำยทีพ่พิำทบำงส่วนในรำคำเงนิต้น ๑๐,๐๐๐ บำท 
ทีจ่�ำเลยค้ำงช�ำระอยู ่สญัญำซ้ือขำยทีพิ่พำทระหว่ำงโจทก์จ�ำเลยย่อมเป็นโมฆะท้ังฉบบั ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ มำตรำ ๑๗๓ ที่แก้ไขใหม่
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ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่๑๐๘๕๒/๒๕๕๑ จ�ำเลยกูเ้งินโจทก์จ�ำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บำท และ
ค้ำงช�ำระดอกเบ้ียโจทก์ ต่อมำสำมจี�ำเลยได้ท�ำสญัญำขำยบ้ำนพพิำทให้โจทก์ในรำคำ ๕๙๐,๐๐๐ บำท โดยมกีำร
โอนหน้ีเงินกู้และดอกเบีย้ทีจ่�ำเลยค้ำงช�ำระโจทก์จ�ำนวน ๕๙๐,๐๐๐ บำท แทนกำรช�ำระรำคำบ้ำน เมือ่พจิำรณำ
ดอกเบ้ียเงนิกู้ทีจ่�ำเลยค้ำงช�ำระโจทก์แล้วน�ำมำรวมกบัต้นเงินกู้เป็นเงินทีช่�ำระรำคำซ้ือขำยบ้ำนพิพำทนัน้ เป็นกำร
คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๕ บำทต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตรำที่เกินกว่ำร้อยละ ๑๕ ต่อปี เป็นดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำย
ก�ำหนดอันเป็นกำรฝ่ำฝืน พระรำชบัญญัติหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำฯ มำตรำ ๓ ประกอบ ประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๖๕๔ ดอกเบี้ยดังกล่ำวจึงตกเป็นโมฆะ สัญญำซื้อขำยบ้ำนพิพำทจึงเกิดจำกหนี้ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย แม้รำคำบ้ำนพพิำทท่ีก�ำหนดในสญัญำจะรวมเอำต้นเงนิกูท้ีโ่จทก์มสีทิธไิด้รบัไว้ด้วยกต็ำม แต่โจทก์ 
และสำมจี�ำเลยมไิด้มีเจตนำจะแบ่งแยกซือ้ขำยบ้ำนบำงส่วนในรำคำต้นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บำท ท่ีจ�ำเลยค้ำงช�ำระอยู่  
สัญญำซื้อขำยบ้ำนพิพำทระหว่ำงโจทก์กับสำมีจ�ำเลยย่อมเป็นโมฆะทั้งฉบับ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ ๑๗๓ โจทก์จึงฟ้องขับไล่จ�ำเลยออกจำกบ้ำนพิพำทไม่ได้

๑.๓.๒ เป็นความผิดอาญาแผ่นดินรัฐเป็นผู้เสียหาย4

พระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มลีกัษณะเป็นกฎหมำยมหำชน
ส่วนแพ่ง กล่ำวคือ เป็นกฎหมำยที่บังคับใช้ระหว่ำงเอกชนต่อเอกชน โดยมีรัฐเข้ำมำควบคุมโดยใช้มำตรกำร 
ทำงอำญำ5 ท�ำให้มปีระสทิธภิำพในกำรลดควำมเหล่ือมล�ำ้ท่ีเกิดจำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเศรษฐกจิและฐำนะโอกำส
ทำงสงัคมและปกป้องคุม้ครองประชำชนผูด้้อยโอกำสมำกยิง่ขึน้ เม่ือพระรำชบญัญติัห้ำมเรยีกดอกเบีย้เกินอตัรำ
บญัญตัขิึน้เพือ่คุม้ครองผูกู้ ้(ลกูหนี)้ แม้ผูกู้จ้ะยนิยอมให้ผู้ให้กู ้(เจ้ำหนี)้ เรียกดอกเบีย้เกนิอตัรำซ่ึงกำรกระท�ำของ
ผู้ให้กู้ (เจำ้หนี้) เป็นควำมผิดตำมกฎหมำย แต่ในเรื่องควำมรับผิดทำงอำญำ ผู้กู้ไม่อำจจะเป็นตัวกำร ผู้ใช้ หรือ 
ผู้สนับสนุน ในควำมผิดดังกล่ำวเพรำะกฎหมำยนี้บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้กู้ (ลูกหนี้)

อย่ำงไรกต็ำมควำมรบัผดิในทำงอำญำของผูกู้ ้ เป็นคนละประเดน็กบัควำมเป็นผูเ้สยีหำย 
ของผู้กู้ ในกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษเพื่อด�ำเนินคดีกับผู้ให้กู้ในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย 
เกินอัตรำ ซึ่งศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำผู้กู้ที่ยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้เกินอัตรำตำมกฎหมำยมิใช่ “ผู้เสียหำย”  
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๒ (๔) ในควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย
เกนิอตัรำ ซึง่ผูใ้ห้กูเ้ป็นผู้กระท�ำควำมผดิ ดังนัน้กำรฟ้องร้องผูก้ระท�ำควำมผดิจงึเป็นหน้ำทีข่องรฐัในฐำนะผูเ้สยีหำย
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๒๘6 

4 ในชัน้ของการเสนอแก้ไขพระราชบญัญตัห้ิามเรียกดอกเบีย้เกนิอตัรา พ.ศ. ๒๔๗๕ คณะท�างานร่างกฎหมาย 
มีแนวความคิดในการแก้ไขปรบัปรุงบทบัญญตัใินกฎหมายให้ผู้กู ้(ลกูหนี)้ เป็นผูเ้สยีหายตามกฎหมายเพือ่ประสทิธิภาพ
ในการคุ้มครองประชาชนให้มากยิ่งขึ้น แต่คณะกรรมการบางท่านเห็นว่าจะเป็นการยกเว้นหลักกฎหมายทั่วไปและหาก
ผู้กู้ประสงค์จะให้รัฐลงโทษผู้ให้กู้ที่เรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา ก็สามารถกระท�าได้โดยใช้วิธีกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน
ที่รับผิดชอบ ดังนั้นการที่จะท�าให้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้จริงจังนั้น ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าผู้กู้จะเป็นผู้เสียหาย
หรือไม่ หากแต่เป็นเรื่องที่คู่กรณีคือผู้กู้ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐมากกว่าซึ่งพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่จะเอาผิดกับผู้ให้กู้
จึงมีน้อย.

5 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี ภาค ๕ : ภาคกฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมาย
สังคม. หน้า ๒๖๔.

6 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒๘ บญัญตัว่ิา “บคุคลเหล่านีมี้อ�านาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล
 (๑) พนักงานอัยการ
 (๒) ผู้เสียหาย.”
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๑.๓.๒.๑ แนวค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่วินิจฉัยว่ำผู้กู้ไม่เป็นผู้เสียหำยโดยนิตินัย 

ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่๑๒๒๒/๒๕๐๒ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ�ำเลยตำมพระรำชบัญญัติ
หำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ โดยบรรยำยฟ้องว่ำโจทก์ได้กู้เงินจ�ำเลยรวม ๓๒,๐๐๐ บำท โจทก์ต้องเสียดอกเบี้ย
ร้อยละ ๓ บำท ต่อเดือน ดอกเบี้ยนี้โจทก์ได้ช�ำระให้จ�ำเลยตำมที่จ�ำเลยเรียกร้องเอำเสมอมำ ดังนี้ แสดงวำ่โจทก์
ยินยอมตำมที่จ�ำเลยเรียกร้องเสียเอง โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหำยจึงไม่มีอ�ำนำจฟ้องจ�ำเลย

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำท่ี ๖๔๓/๒๔๘๖, ๑๒๒๒/๒๕๐๒ ผู้กู้ที่ยอมตกลงในกำรกู้ให้เขำ
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำนั้นไม่ใช่ผู้เสียหำยในกรณีควำมผิดฐำนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ

ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำท่ี ๑๒๘๑/๒๕๐๓ ศำลชัน้ต้นอนุญำตให้บคุคลซ่ึงอ้ำงว่ำเป็นผู้เสียหำย 
เข้ำมำเป็นโจทก์ร่วมกับผู้ว่ำคดี แล้วภำยหลังปรำกฏว่ำผู้อ้ำงไม่ใช่ผู้เสียหำย ไม่มีสิทธิจะเป็นโจทก์ก็ดี ก็เป็น 
แต่เพียงท�ำให้ผู้นั้นไม่ได้รับผลของกำรฟ้องเท่ำนั้น หำท�ำให้กระบวนพิจำรณำของผู้นั้นเสียเปล่ำไป เทำ่กับไม่ได้
ด�ำเนินคดเีลยแต่อย่ำงใดไม่ ส่วนพยำนหลกัฐำนทีโ่จทก์ร่วมอ้ำงองิมำน้ัน ศำลย่อมน�ำมำประมวลวินจิฉยัข้อเท็จจรงิ
แห่งคดีได้ไม่มีอะไรจ�ำกัดห้ำมให้ต้องฟังเฉพำะคดีของโจทก์แต่ละคน 

๑.๓.๒.๒ แนวค�ำพิพำกษำฎีกำท่ีวินิจฉัยว่ำเป็นควำมผิดอำญำแผ่นดิน พนักงำนสอบสวน
มีอ�ำนำจสอบสวนโดยไม่ต้องมีผู้กู้มำร้องทุกข์กล่ำวโทษ

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๒๐๓๙๕/๒๕๕๕ ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียก 
ดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นคดีอำญำควำมผิดต่อแผ่นดิน มิใช่ควำมผิดต่อส่วนตัวที่ห้ำมพนักงำน 
สอบสวนท�ำกำรสอบสวน เว้นแต่จะมีค�ำร้องทุกข์ตำมระเบียบตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
มำตรำ ๑๒๑ วรรคสอง พนักงำนสอบสวนจึงมีอ�ำนำจสอบสวน โดยมิพักต้องมีผู้เสียหำยตำมกฎหมำย 
มำร้องทุกข์กล่ำวโทษ กำรท่ีผู้เสียหำยจะเป็นผู้เสียหำยโดยนิตินัยหรือไม่ จึงมิใช่ข้อสำระส�ำคัญของกำรสอบสวน ดังน้ี 
แม้ผู้เสียหำยจะยินยอมให้ดอกเบ้ียแก่จ�ำเลยในอัตรำที่ขัดต่อกฎหมำย พนักงำนสอบสวนก็มีอ�ำนำจสอบสวน 
และพนักงำนอัยกำรย่อมมีอ�ำนำจฟ้องตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๒๐

๑.๓.๓ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับการคิดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมทุกประเภท เว้นแต่จะมี
กฎหมายยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะ

พระรำชบัญญตัหิำ้มเรียกดอกเบีย้เกนิอตัรำมวัีตถปุระสงคท์ีจ่ะปอ้งกนัและแก้ไขปัญหำ
กำรให้กู้ยืมเงินที่มีกำรเรียกดอกเบี้ยเกินกว่ำอัตรำท่ีกฎหมำยก�ำหนด ตำมท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์และกฎหมำยฉบับอื่น ๆ ซ่ึงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมท่ัวไปบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณชิยม์ำตรำ ๖๕๔ ให้เรยีกอัตรำดอกเบีย้เงินกูย้มืได้ไมเ่กนิร้อยละ ๑๕ ต่อป ีส่วนกำรกูย้มืเงินในระบบสถำบัน
กำรเงินมีกฎหมำยเฉพำะท่ีออกมำให้ได้รับกำรยกเว้นให้เรียกดอกเบี้ยมำกกว่ำได้ ตำมพระรำชบัญญัติดอกเบ้ีย 
เงินให้กู้ยืมของสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ หำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำวให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบ้ียเกินกว่ำท่ีได้ 
รับอนุญำตแลว้ยอ่มมีควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัหิำ้มเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ ทัง้นีเ้พรำะบทบญัญตัใินพระรำช
บัญญัติมิได้ระบุอัตรำดอกเบี้ยเป็นจ�ำนวนที่แน่นอน แต่ใช้ค�ำว่ำ “ให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกวำ่
อัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้” ดังนั้นอัตรำดอกเบี้ยที่ก�ำหนดตำมพระรำชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถำบัน 
กำรเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงเป็นอัตรำดอกเบี้ยสูงสุดตำมควำมหมำยดังกล่ำว7 หำกมีกำรฝ่ำฝืนเรียกดอกเบี้ย 
เงินกู้ยมืเกินกวำ่ทีไ่ดร้บัอนญุำตตำมกฎหมำยกจ็ะเขำ้องคป์ระกอบควำมผดิตำมพระรำชบญัญติัหำ้มเรยีกดอกเบ้ีย
เกินอัตรำ 

แนวค�ำพิพำกษำศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำสถำบันกำรเงินเรียกดอกเบี้ยเกินกว่ำได้รับอนุญำต
เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ

7 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี ภาค ๕ : ภาคกฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมาย
สังคม. หน้า ๒๖๓.

คู่มือพระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๕๖๐
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ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๖๙๓๔/๒๕๔๔ โจทก์เป็นสถำบันกำรเงินจึงต้องใช้พระรำช
บัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ มำใช้บังคับ บทบัญญัติของกฎหมำยดังกล่ำวให้
สิทธิสถำบันกำรเงินคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปีได้ แต่ไม่ให้เกินกว่ำอัตรำสูงสุดที่รัฐมนตรีก�ำหนด โจทก์จึง
มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจำกจ�ำเลยทั้งสองเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปีได้ หำเป็นกำรฝำ่ฝืนพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ ไม่

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๔๐๔๔/๒๕๕๐ แม้ตำมสัญญำกู้เงินมีข้อควำมว่ำ จ�ำเลยยอม
เสียดอกเบี้ยในจ�ำนวนเงินท่ีกู้ให้แก่ธนำคำร ก. ในอัตรำร้อยละ ๑๙ ต่อปี นับแต่วันท�ำสัญญำเป็นต้นไป และ
ยอมให้ธนำคำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบ้ียใหม่ได้ตำมแต่ธนำคำรจะเห็นสมควรแต่ทั้งน้ีจะต้องไม่เกินกว่ำอัตรำ
สงูสดุตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยทีก่�ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์พงึเรยีกเกบ็จำกผูกู้ย้มืได้ และตำม
สญัญำต่อท้ำยหนงัสอืสญัญำจ�ำนองทีด่นิเป็นประกนัจะระบวุ่ำ จ�ำเลยยอมเสยีดอกเบีย้ให้แก่ผูร้บัจ�ำนองในอตัรำ
ร้อยละ ๑๙ ต่อปี ไว้เช่นกันก็ตำม แต่อัตรำดอกเบี้ยท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำดังกล่ำวนั้น เป็นอัตรำดอกเบี้ยกรณี
ลูกค้ำผิดนัดหรือปฏิบัติผิดเง่ือนไขไม่ใช่อัตรำดอกเบี้ยส�ำหรับลูกค้ำทั่วไปที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนดให้
ธนำคำรพำณิชย์ประกำศเรียกเก็บได้ เมื่อประกำศธนำคำร ก. ซึ่งออกโดยอำศัยอ�ำนำจตำมประกำศธนำคำร 
แห่งประเทศไทย เรือ่งกำรก�ำหนดให้ธนำคำรพำณชิย์ปฏิบตัใินเรือ่งดอกเบีย้และส่วนลด ซึง่ใช้บงัคบัขณะท�ำสญัญำกูเ้งนิ 
และสัญญำจ�ำนองระหว่ำงธนำคำรกับจ�ำเลย ก�ำหนดให้ธนำคำรเรียกเก็บดอกเบี้ยและส่วนลดในกรณีลูกค้ำ 
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในอัตรำร้อยละ ๑๙ ต่อปี และเรียกเก็บจำกลูกค้ำท่ัวไปทุกประเภทและไม่ผิดเงื่อนไขในกำร 
ผ่อนช�ำระในอัตรำที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำรำยย่อยชั้นดี (MRR) คือ อัตรำร้อยละ ๑๔.๕๐ ต่อปี บวกร้อยละ ๒ ต่อปี 
รวมเป็นอตัรำร้อยละ ๑๖.๕๐ ต่อปี กำรท่ีธนำคำรก�ำหนดดอกเบีย้ทีจ่ะเรยีกจำกจ�ำเลยในสญัญำกูเ้งนิและสัญญำ
ต่อท้ำยหนงัสอืสญัญำจ�ำนองไว้ในอตัรำร้อยละ ๑๙ ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัรำดอกเบีย้ท่ีให้เรียกเกบ็กรณลูีกค้ำผิดเง่ือนไข 
ในกำรผ่อนช�ำระ โดยจ�ำเลยยังไม่ได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดสัญญำ มิใช่อัตรำดอกเบี้ยทั่วไปที่จะเรียกเก็บจำก
ลูกค้ำนับแต่วันท�ำสัญญำเช่นนี้ จึงเป็นกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเกินกว่ำประกำศของธนำคำร ก. ไม่เป็นไปตำม
ประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ปฏิบัติในเร่ืองดอกเบี้ยและส่วนลด อันเป็นกำร
ต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติกำรธนำคำรพำณิชย์ฯ มำตรำ ๑๔ (๒) ประกอบ พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรำฯ มำตรำ ๓ (ก) กำรก�ำหนดดอกเบี้ยดังกล่ำวจึงตกเป็นโมฆะ

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๖๓๗๖/๒๕๕๗ ขณะจ�ำเลยที่ ๑ ท�ำสัญญำกู้ยืมเงินกับโจทก์ 
โจทก์ประกำศอัตรำดอกเบีย้ ณ วันที ่๒๙ ธนัวำคม ๒๕๓๖ ก�ำหนดอัตรำดอกเบีย้เงนิกู้ส�ำหรบัลูกค้ำรำยใหญ่ชัน้ดี  
(เอ็ม แอล อำร์) ร้อยละ ๑๑.๕ ต่อปี ลูกคำ้รำยย่อยชั้นดี (เอ็ม อำร์ อำร์) ร้อยละ ๑๓.๒๕ ต่อปี แต่ในสัญญำ 
กู้ยืมเงินระบุดอกเบี้ยไว้อัตรำร้อยละ ๑๙ ต่อปี ซึ่งเป็นอัตรำดอกเบี้ยในกรณีลูกค้ำผิดเงื่อนไขกำรช�ำระหนี้ แม้วำ่
โจทก์เป็นธนำคำรพำณิชย์ กำรคดิอตัรำดอกเบีย้มไิด้อยูภ่ำยใต้บทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ 
มำตรำ ๖๕๔ แต่กำรคิดอัตรำดอกเบ้ียของโจทก์พึงต้องอยู่ภำยใต้บทบัญญัติของ พระรำชบัญญัติกำรธนำคำร
พำณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มำตรำ ๑๔ ซึ่งก�ำหนดให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยออกประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ก�ำหนดให้ธนำคำรพำณิชย์ปฏิบัติในเร่ืองดอกเบี้ยและส่วนลด ซ่ึงโจทก์ออกประกำศดอกเบี้ยและส่วนลดตำม
อตัรำดอกเบีย้แต่ละกรณตีำมประกำศดงักล่ำว ดงันัน้ กำรทีโ่จทก์ก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้ในสญัญำเกนิกว่ำประกำศ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย และประกำศของโจทก์ดังกล่ำวข้ำงต้น จึงถือว่ำเป็นกำรปฏบิติัฝ่ำฝืนต่อพระรำชบญัญตัิ
กำรธนำคำรพำณิชย์ฯ อันต้องหำ้มตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ (ก)  
จึงเป็นโมฆะ โจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยเงินกู้จำกจ�ำเลยที่ ๑ ที่ ๔ ถึงที่ ๗ เพียงอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่ 
วันผิดนัดเป็นต้นไป โจทก์มีหนังสือทวงถำมให้จ�ำเลยที่ ๑ ช�ำระหนี้ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ได้รับหนงัสอื โดยมกีำรส่งหนงัสอืทำงไปรษณย์ีไปตำมภมิูล�ำเนำของจ�ำเลยท่ี ๑ แต่ส่งไม่ได้ เน่ืองจำกไม่มำรับภำยใน
ก�ำหนด ก�ำหนดระยะเวลำที่ให้จ�ำเลยที่ ๑ ปฏิบัติตำมข้อควำมในหนังสือยังไม่อำจเริ่มนับ จึงให้ถือเอำวันที่โจทก์
ฟ้องคดีนี้เป็นวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยเงินกู้

คู่มือพระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๕๖๐
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ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่๖๕๐๙/๒๕๔๕ จ�ำเลยท�ำใบค�ำเสนอขอสินเชือ่จำกธนำคำรโจทก์
โดยตกลงจะช�ำระดอกเบีย้ให้แก่โจทก์ในอตัรำร้อยละ ๑๔.๕ ต่อปี และในวนัเดยีวกนั จ�ำเลยได้ท�ำสญัญำกู้ยมืเงนิ 
ให้แก่โจทก์ โดยยอมเสียดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๑๙ ต่อปี ซึ่งจ�ำเลยได้รับเงินกู้ไปเรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่ำ  
ใบค�ำเสนอขอสนิเชือ่เป็นเพยีงค�ำเสนอของจ�ำเลยทีเ่สนอต่อโจทก์เท่ำนัน้ ส่วนสญัญำกูย้มืเงนิเป็นข้อตกลงในกำร
ท�ำสัญญำที่จัดท�ำขึ้นภำยหลังที่โจทก์ได้พิจำรณำค�ำเสนอของจ�ำเลยแล้ว โจทก์จึงก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ  
๑๙ ต่อปี ดังนั้นข้อควำมหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับดอกเบี้ยในจ�ำนวนเงินที่โจทก์ให้จ�ำเลยกู้ยืม จึงเป็นจ�ำนวนที่ 
ชดัแจ้งไม่มข้ีอควำมเป็นทีน่่ำสงสยัหรอืมคีวำมเป็นสองนัยอนัจะต้องตีควำมตำมเจตนำอนัแท้จริงของโจทก์ โจทก์จงึ 
ไม่มีสิทธิน�ำพยำนบุคคลมำสืบเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยในสัญญำกู้ยืมเงินว่ำอัตรำร้อยละ ๑๙ ต่อปี เป็นอัตรำ
ดอกเบีย้กรณทีีจ่�ำเลยผดินดัเพรำะต้องห้ำมมใิห้น�ำสบืตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๙๔ (ข)

แม้โจทก์จะมีวิธีคิดในกำรเรียกเก็บดอกเบี้ยจำกจ�ำเลยท้ังในกรณีที่ไม่ผิดนัดและผิดนัด
ตำมประกำศของโจทก์กต็ำม แต่วธิกีำรปฏิบัติดังกล่ำวกเ็ป็นเพยีงแนวทำงในกำรปฏบิตัขิองโจทก์ต่อจ�ำเลยเท่ำนัน้ 
หำมผีลกระทบต่อข้อตกลงเรือ่งดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ ๑๙ ต่อปี ระหว่ำงโจทก์กับจ�ำเลยท่ีได้ตกลงกนัอย่ำงชดัแจ้ง
ในสญัญำกูย้มืเงนิไม่ ข้อตกลงดงักล่ำวของโจทก์จงึเป็นกำรเรยีกดอกเบ้ียเกนิอตัรำร้อยละ ๑๕ ต่อปี ต้องห้ำมตำม 
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๖๕๔ และเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย 
เกนิอัตรำฯ อย่ำงชดัแจ้ง จงึตกเป็นโมฆะ และแม้โจทก์จะมสีถำนะเป็นสถำบนักำรเงนิตำมควำมหมำยแห่งพระรำช 
บญัญตัดิอกเบีย้เงนิให้กูย้มืของสถำบนักำรเงินฯ มำตรำ ๓ (๒) และพระรำชบญัญติัดังกล่ำวให้สิทธโิจทก์เรยีกเกบ็ 
ดอกเบีย้ได้เกนิกว่ำร้อยละ ๑๕ ต่อปี กต็ำม แต่ตำมประกำศของกระทรวงกำรคลงัและของโจทก์ทีอ่อกมำใช้บงัคบั
ในช่วงของกำรท�ำสัญญำกูย้มืเงนินีก้�ำหนดอตัรำดอกเบีย้และส่วนลดสงูสดุในกรณทีีล่กูหนีป้ฏิบติัผดิเงือ่นไข หรือ
เบิกเงินเกินวงเงินให้โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ ๑๙ ต่อปี เท่ำนั้น ดังนั้น อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ ๑๙ 
ต่อปี ทีโ่จทก์ก�ำหนดไว้ในสญัญำกูยื้มเงนิจงึเป็นอตัรำดอกเบีย้ทีจ่�ำเลยปฏิบตัผิดิเงือ่นไขมใิช่อตัรำดอกเบีย้ทีเ่รยีกเกบ็ 
จำกลูกค้ำในกรณีเงินกู้ท่ัวไป กำรท่ีโจทก์ก�ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงินให้จ�ำเลยเสียดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๑๙  
ต่อปี จึงเกนิกว่ำประกำศและค�ำสัง่ของโจทก์ซึง่โจทก์มสีทิธคิดิดอกเบีย้ทัว่ไปจำกจ�ำเลยได้ในอตัรำร้อยละ ๑๔.๕ 
ต่อปีเท่ำนัน้ ข้อตกลงเกีย่วกบัดอกเบีย้ท่ีโจทก์เรียกจำกจ�ำเลยในอตัรำร้อยละ ๑๙ ต่อปีจึงตกเป็นโมฆะ จ�ำเลยคง
รับผิดช�ำระดอกเบี้ยให้โจทก์เพียงอัตรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เท่ำนั้น

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๖๘๐/๒๕๔๖ สัญญำกู้ยืมเงินมีข้อควำมว่ำ ผู้กู้ยินยอมเสีย 
ดอกเบี้ยในจ�ำนวนเงินที่กู้ยืมให้แก่ผู้ให้กู้ยืมในอัตรำร้อยละ ๑๙ ต่อปี ก�ำหนดส่งเป็นรำยเดือนทุก ๆ เดือน  
โจทก์จะน�ำสบืพยำนบุคคลว่ำดอกเบีย้อตัรำร้อยละ ๑๙ ต่อปี ท่ีก�ำหนดไว้ในสัญญำกูย้มืเงิน เป็นอัตรำดอกเบ้ียสงูสดุ 
ที่โจทก์ก�ำหนดไว้ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยเท่ำนั้นโดยตกลงคิดดอกเบี้ยขณะท�ำสัญญำไม่ถึงอัตรำ 
ร้อยละ ๑๙ ต่อปี หำได้ไม่ เพรำะเป็นกำรน�ำสืบพยำนบุคคลเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อควำมในสัญญำกู้ยืมเงิน 
ต้องห้ำมตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๙๔ (ข)

แม้ในทำงปฏบัิตโิจทก์จะคดิดอกเบีย้จำกจ�ำเลยภำยหลงัวนัท�ำสญัญำไม่ถงึอตัรำร้อยละ 
๑๙ ต่อปี ก็เป็นกำรคิดดอกเบี้ยในขณะจ�ำเลยปฏิบัติกำรช�ำระหนี้ตำมสัญญำมิใช่คิดดอกเบี้ยในขณะท�ำสัญญำ  
เมือ่โจทก์เรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อพระรำชบญัญติักำรธนำคำรพำณชิย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ อนัเป็นกำร
ต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พุทธศักรำช ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ (ก) ดอกเบี้ยตำมสัญญำ 
กู้ยมืเงินจงึเป็นโมฆะ โจทก์ชอบทีจ่ะได้เพยีงดอกเบีย้อตัรำร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นบัแต่วันผดินดัตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๒๒๔ วรรคหนึ่ง

๑.๓.๔ การให้กู้ยืมเงินแต่ละครั้งเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน

กำรทีเ่จ้ำหนีใ้ห้กูย้มืเงินโดยมกีำรเรียกดอกเบีย้เกนิอตัรำจำกผู้กูแ้ต่ละรำยต่ำงวนัเวลำกัน  
กำรกระท�ำของจ�ำเลย (เจ้ำหน้ี) จึงมีเจตนำเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำจำกผู้กู ้แต่ละรำยแยกต่ำงหำกจำกกัน 
ในแต่ละวันที่จ�ำเลยกระท�ำผิด จึงเป็นควำมผิดหลำยกรรมตำ่งกัน 
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ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๒๐๗๐/๒๕๕๕ โจทก์บรรยำยฟ้องว่ำจ�ำเลยกระท�ำควำมผิด

ฐำนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำจำกผู้กู้แต่ละรำยต่ำงวันเวลำกัน รวม ๓๕ วัน จ�ำเลยให้กำรรับสำรภำพ ข้อเท็จจริง

จงึฟังได้ตำมฟ้อง กำรกระท�ำของจ�ำเลยจึงมเีจตนำเรียกดอกเบีย้เกนิอตัรำจำกผู้กูแ้ต่ละรำยแยกต่ำงหำกจำกกนั

ในแต่ละวันที่จ�ำเลยกระท�ำควำมผิด จึงเป็นควำมผิดหลำยกรรมต่ำงกัน

๑.๓.๕ ผลจากการช�าระดอกเบี้ยที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

๑.๓.๕.๑ กำรกูเ้งนิโดยเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำนัน้ ในส่วนดอกเบีย้เป็นโมฆะแต่ต้นเงนิ
ไม่เป็นโมฆะ ผู้ให้กู้ฟ้องเรียกต้นเงินได้

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๔๗๘/๒๔๘๘ ศำลฎีกำเห็นว่ำแม้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ ๖๕๔ ได้บัญญัติให้ลดจ�ำนวนดอกเบ้ียที่ก�ำหนดกันไว้เกินอัตรำในกฎหมำยลงได้ก็ดี แต่ได้ม ี
พระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ ซ่ึงเป็นกฎหมำยออกใช้ภำยหลังบญัญติัให้กำรคดิดอกเบีย้เกนิอตัรำ
เป็นควำมผดิทำงอำญำ กำรคดิดอกเบีย้เกนิอตัรำจึงเป็นโมฆะ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ มำตรำ ๑๑๓ 
ส่วนสญัญำกูใ้นคดนีัน้ฟังสนันษิฐำนได้ว่ำ คูก่รณีเจตนำจะแยกกำรให้กูต้้นเงิน และกำรเรียกดอกเบีย้ออกต่ำงหำก
จำกกัน ฉะนั้นต้นเงินไม่ตกเป็นโมฆะไปด้วย ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๓๕ ตอนท้ำย8 

ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่ ๑๔๖๗/๒๕๓๖ หนงัสอืสญัญำกูเ้งนิท้ำยฟ้องเหน็ได้ว่ำมสีองส่วน  
คือส่วนกำรกู้เงินกับส่วนกำรเรียกดอกเบ้ีย ส่วนกำรกู้เงินไม่ผิดกฎหมำยแต่ส่วนกำรเรียกดอกเบี้ยโจทก์คิด 
ดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดส่วนนี้จึงตกเป็นโมฆะ สองส่วนนี้แยกต่ำงหำกจำกกันได้โดยถือว่ำคู่กรณ ี
ไม่ประสงค์จะให้ต้นเงนิสูญไปด้วย ดงันัน้ ต้นเงนิจึงไม่ตกเป็นโมฆะ เพรำะเป็นส่วนทีส่มบรูณ์แยกต่ำงหำกจำกกำร
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำซึ่งเป็นส่วนที่ไม่สมบูรณ์ สัญญำกู้ไม่เป็นโมฆะทั้งฉบับ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ ๒๒๔ เมื่อลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดให้คิดดอกเบี้ยได้เสมอไม่ว่ำจะมีข้อตกลงให้ดอกเบี้ยกันหรือไม่
กต็ำม เพรำะเป็นกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบ้ียโดยผลของกฎหมำยเม่ือสญัญำกูถ้งึก�ำหนดช�ำระคนืในวนัที ่๘ มนีำคม 
๒๕๒๙ จ�ำเลยไม่ช�ำระย่อมตกเป็นผู้ผิดนัด จึงมีหน้ำที่ต้องช�ำระดอกเบี้ยอัตรำร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๙ 
มีนำคม ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นวันผิดนัดเป็นต้นไป ดอกเบี้ยภำยหลังจำกที่จ�ำเลยผิดนัดไม่ตกเป็นโมฆะ

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๒๔๐๕/๒๕๓๘ เช็คพิพำทเป็นเช็คที่จ�ำเลยออกให้เพื่อช�ำระหนี้ 
เดิมซึ่งจ�ำเลยกู้ยืมจำกโจทก์จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท โดยมีกำรคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๓  
ต่อเดือนรวมอยู่ด้วย ดอกเบี้ยทั้งหมดจึงตกเป็นโมฆะ เพรำะวัตถุประสงค์ในกำรเรียกดอกเบี้ยเป็นกำรต้องห้ำม
ชดัแจ้ง ตำมพระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกินอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ แต่โจทก์ยงัมสีทิธิเรยีกร้องต้นเงิน 
เพรำะส่วนของนติกิรรมทีเ่ป็นโมฆะ คอื กำรคิดดอกเบีย้อนัเป็นหนีอ้ปุกรณ์ในนติกิรรมกูย้มืเงนิเท่ำนัน้ ส่วนต้นเงนิ
ทีกู่ย้มือนัเป็นหนีป้ระธำนยงัสมบรูณ์อยูแ่ยกออกจำกกนัได้ ส�ำหรับเชค็พิพำทเป็นนติิกรรมคนละอนักบันติิกรรม
กำรกู้ยืม เมื่อจ�ำเลยออกเช็คพิพำทเพื่อช�ำระหนี้กู้ยืมและโจทก์ยอมรับเอำเช็คนั้นแทนกำรช�ำระหนี้โดยใช้เงิน  
หน้ีกู้ยมืจะระงบัไปกต่็อเมือ่เชค็ได้ใช้เงนิแล้วตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ มำตรำ ๓๒๑ โจทก์จึงมสีทิธิ
อำศยัเชค็พพิำทเป็นมลูหนีฟ้้องจ�ำเลยได้ แต่จ�ำเลยคงต้องรับผิดเพียงต้นเงิน เพรำะส่วนดอกเบีย้ตกเป็นโมฆะแล้ว
จ�ำเลยจะไม่ยอมรับผิดตำมเช็คเสียเลยไม่ได้ กรณีไม่ใช่เช็คพิพำทตกเป็นโมฆะทั้งหมด

8 ศาลฎีกาให้เหตผุลว่าความในมาตรา ๓ แห่ง พระราชบญัญติัห้ามเรียกดอกเบีย้เกนิอตัรา พ.ศ. ๒๔๗๕ มีว่า 
“ให้บคุคลอ่ืนยืมเงินโดยคิดดอกเบ้ียเกนิกว่าอัตราทีก่ฎหมายก�าหนดไว้” ซึง่อาจจะเข้าใจไปว่ากฎหมายห้ามการยมืเสยีที
เดียวก็ดี แต่ค�าว่าโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนดและความในพระราชปรารภว่า สมควรจะป้องกันมิให้
ราษฎรเรียกดอกเบี้ยแพงกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้แล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
เท่านั้น ไม่ใช่การห้ามยืมเสียทีเดียว จึงไม่ท�าให้สัญญาส่วนต้นเงินตกเป็นโมฆะไปด้วย.
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ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๙๑๓/๒๕๓๗ ปัญหำที่ว่ำสัญญำกู้ซึ่งมีดอกเบี้ยเกินอัตรำ
ที่กฎหมำยก�ำหนดรวมเป็นเงินต้นด้วยเป็นโมฆะหรือไม่ เป็นข้อกฎหมำยอันเกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชน จ�ำเลยจงึยกขึน้มำในชัน้ฎกีำได้ตำมประมวลกฎหมำยวธิพิีจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๒๔๙ วรรคสอง 
กำรที่โจทก์น�ำดอกเบี้ยล่วงหน้ำที่คิดจำกจ�ำเลยในอัตรำเกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด อันเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำช
บัญญัติห้ำมเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ ประกอบด้วยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
มำตรำ ๖๕๔ ไปรวมเป็นต้นเงินที่กู้ยืมตำมสัญญำกู้เฉพำะดอกเบี้ยที่เกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดจึงเป็นโมฆะ  
แต่หน้ีเงนิต้นและข้อตกลงให้ดอกเบีย้อตัรำร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดอืน ยงัคงสมบรูณ์ สญัญำกูไ้ม่ตกเป็นโมฆะทัง้ฉบับ 
และในส่วนทีส่มบรูณ์โจทก์ย่อมน�ำมำใช้เป็นหลกัฐำนแห่งกำรกูย้มืฟ้องร้องบงัคับคดไีด้

๑.๓.๕.๒ กำรช�ำระดอกเบีย้ทีเ่รียกเกินกว่ำอตัรำทีก่ฎหมำยก�ำหนดด้วยควำมสมัครใจ
เป็นกำรช�ำระหนีต้ำมอ�ำเภอใจเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ มำตรำ ๔๐๗, ๔๑๑ 
ไม่สำมำรถน�ำมำหักช�ำระเป็นต้นเงินได้

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๔๑๓๓/๒๕๒๙ โจทก์ฟ้องวำ่จ�ำเลยกู้เงินโจทก์ก�ำหนดดอกเบี้ย
อตัรำร้อยละเจด็ครึง่ต่อปี โดยสญัญำกูร้ะบุว่ำ ดอกเบีย้ตำมกฎหมำย แต่โจทก์น�ำสบืว่ำ ขัน้แรกตกลงคดิดอกเบ้ียกัน 
อัตรำร้อยละ ๕ ต่อเดือน ต่อมำลดลงเหลือร้อยละ ๓ ต่อเดือน จ�ำนวนเงินที่จ�ำเลยช�ำระมำแล้วเป็นกำรช�ำระ 
ดอกเบีย้เกินอตัรำตำมกฎหมำย จ�ำเลยยงัมไิด้ช�ำระต้นเงนิกูท้ัง้ยงัค้ำงช�ำระดอกเบีย้อกีสำมหมืน่บำทเศษ จงึฟ้อง 
เรียกต้นเงินกู้เต็มจ�ำนวนกับดอกเบ้ียตำมที่ระบุในสัญญำนับตั้งแต่วันกู้ ดังนี้เป็นกำรน�ำสืบเรื่องรำยละเอียด 
แห่งข้อเท็จจรงิในมลูกรณีท่ีฟ้อง เมือ่ได้ควำมว่ำโจทก์เรียกดอกเบีย้เกนิอตัรำเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีก 
ดอกเบ้ียเกนิอตัรำ พทุธศกัรำช ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ ประกอบด้วย ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ มำตรำ ๖๕๔  
อันเป็นข้อกฎหมำยเก่ียวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน ศำลย่อมมีอ�ำนำจยกขึ้นปรับแก่คดีได้เอง 
ตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมแพ่งมำตรำ ๑๔๒ (๕) ทัง้กำรรบัฟังพยำนบคุคลว่ำหนีท้ีร่ะบไุว้ในเอกสำร
ไม่สมบรูณ์ ไม่ต้องห้ำมตำมประมวลกฎหมำยวธิพิีจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๙๔ ข้อตกลงเร่ืองดอกเบีย้จึงเป็นโมฆะ

กำรท่ีจ�ำเลยสมยอมช�ำระดอกเบี้ยเกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนดแก่โจทก์ ถือว่ำเป็นกำร
ช�ำระหนีต้ำมอ�ำเภอใจโดยรูอ้ยูว่่ำตนไม่มคีวำมผกูพนัทีจ่ะต้องช�ำระตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ มำตรำ 
๔๐๗ จ�ำเลยไม่มีสิทธิเรียกคืนจึงจะให้น�ำไปหักดอกเบี้ยตำมกฎหมำยหรือหักจำกยอดต้นเงินไม่ได้

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๒๑๖๗/๒๕๔๕ จ�ำเลยกู้เงินจำกโจทก์จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บำท 
โดยตกลงคดิดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ ๓ ต่อเดอืน จ�ำเลยได้ช�ำระดอกเบีย้ในอัตรำดังกล่ำวให้โจทก์ไปแล้ว ๘๐,๐๐๐ บำท  
แม้กำรกระท�ำของโจทก์ที่คิดดอกเบ้ียเกินอัตรำท่ีกฎหมำยก�ำหนดจะเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติห้ำมเรียก 
ดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ ประกอบด้วย ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๖๕๔  
อันมีผลให้ดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะ แต่เมื่อจ�ำเลยช�ำระดอกเบี้ยดังกล่ำวด้วยควำมสมัครใจตำมท่ีตกลงกับโจทก์ไว้  
จึงเป ็นกำรช�ำระหนี้ตำมอ�ำเภอใจและเป ็นกำรช�ำระหนี้อันเป ็นกำรฝ ่ำฝ ืนข ้อห ้ำมตำมกฎหมำย 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๐๗, ๔๑๑ จ�ำเลยจะเรียกเงินดอกเบี้ยจ�ำนวนดังกล่ำวคืน  
หรือน�ำมำหักช�ำระต้นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บำท หำได้ไม่9

9 หมายเหตุท้ายฎีกา พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๓  
ห้ามมใีห้บคุคลใดให้บคุคลอืน่ยมืเงนิโดยคดิดอกเบีย้เกนิกว่าอตัราทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ในการกูยื้ม คอื อตัราร้อยละ ๑๕ ต่อปี 
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๔ เมื่อมีการท�าสัญญากู้ยืมเงินคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี ย่อมเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติดังกล่าว ถือว่าเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง
โดยกฎหมายข้อตกลงในส่วนของดอกเบี้ย จึงตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ เมื่อเป็นโมฆะจึงไม่อาจบังคับ ตามมาตรา 
๖๕๔ ตอนท้ายที่จะให้ลดดอกเบี้ยลงมาเป็นอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีได้ ผู้กู้จึงไม่ต้องรับผิดในดอกเบี้ยตามที่ตกลงกับ 
ผู้ให้กู้ เมือ่ไม่มดีอกเบีย้ทีผู่กู้ต้้องรบัผดิ การทีผู่กู้ช้�าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้ให้กูจ้งึเป็นกรณทีีถ่อืได้ว่าเป็นการกระท�าอันใดตามอ�าเภอใจ 
เหมือนหนึง่ว่าเพือ่ช�าระหนีโ้ดยรูอ้ยูว่่าตนไม่มคีวามผกูพนัทีจ่ะต้องช�าระ จงึไม่มสีทิธเิรยีกคนืทรัพย์นัน้ตามมาตรา ๔๐๗ 
แต่ที่ว่าเรียกดอกเบี้ยที่ช�าระไปแล้วคืนไม่ได้ เพราะว่าเป็นการกระท�าเพื่อช�าระหนี้ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย
จะต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายห้ามลูกหนี้ช�าระหนี้ แต่พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
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ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่๑๑๖๔๕/๒๕๕๔ โจทก์ฟ้องว่ำจ�ำเลยกูเ้งนิโจทก์ก�ำหนดดอกเบ้ีย
อัตรำร้อยละเจด็ครึง่ต่อปี โดยสญัญำกูร้ะบุว่ำ ดอกเบีย้ตำมกฎหมำย แต่โจทก์น�ำสบืว่ำ ขัน้แรกตกลงคดิดอกเบีย้กัน
อัตรำร้อยละ ๕ ต่อเดือน ต่อมำลดลงเหลือร้อยละ ๓ ต่อเดือน จ�ำนวนเงินที่จ�ำเลยช�ำระมำแล้วเป็นกำรช�ำระ
ดอกเบี้ยเกินอัตรำตำมกฎหมำย จ�ำเลยยังมิได้ช�ำระต้นเงินกู้ทั้งยังค้ำงช�ำระดอกเบี้ยอีกสำมหมื่นบำทเศษ จึง
ฟ้องเรียกต้นเงินกู้เต็มจ�ำนวนกับดอกเบี้ยตำมที่ระบุในสัญญำนับตั้งแต่วันกู้ ดังนี้เป็นกำรน�ำสืบเรื่องรำยละเอียด 
แห่งข้อเทจ็จรงิในมลูกรณทีีฟ้่อง เมือ่ได้ควำมว่ำโจทก์เรียกดอกเบีย้เกินอตัรำเป็นกำรฝ่ำฝืน พระรำชบัญญติัห้ำมเรียก 
ดอกเบีย้เกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ ประกอบด้วย ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ มำตรำ ๖๕๔ อนัเป็น
ข้อกฎหมำยเกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน ศำลย่อมมีอ�ำนำจยกขึ้นปรับแก่คดีได้เองตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๑๔๒ (๕) ทั้งกำรรับฟังพยำนบุคคลว่ำหนี้ที่ระบุไว้ในเอกสำรไม่สมบูรณ์
ไม่ต้องหำ้มตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๙๔ ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยจึงเป็นโมฆะ

กำรท่ีจ�ำเลยสมยอมช�ำระดอกเบี้ยเกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนดแก่โจทก์ ถือว่ำเป็นกำร
ช�ำระหนี้ตำมอ�ำเภอใจโดยรู้อยู่ว่ำตนไม่มีควำมผูกพันที่จะต้องช�ำระตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
มำตรำ ๔๐๗ จ�ำเลยไม่มีสิทธิเรียกคืนจึงจะให้น�ำไปหักดอกเบี้ยตำมกฎหมำยหรือหักจำกยอดต้นเงินไม่ได้

๑.๓.๕.๓ กำรช�ำระดอกเบีย้โดยไม่รูว่้ำเรยีกดอกเบ้ียเกนิอตัรำไม่เป็นกำรช�ำระหนีต้ำม
อ�ำเภอใจ

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๓๒๘๘/๒๕๕๑ โจทก์เป็นเอกชนมิใช่สถำบันกำรเงิน กำรคิด
ดอกเบี้ยของโจทก์ตำมกฎหมำยก�ำหนดให้คดิสูงสุดเพียงร้อยละ ๑๕ ต่อปี แต่เมื่อโจทก์คิดดอกเบี้ยเอำแก่จ�ำเลย 
ที ่๑ ในอัตรำร้อยละ ๑๘ และ ๒๔ ต่อปี เป็นกำรคดิดอกเบีย้เกนิกว่ำอตัรำทีก่ฎหมำยก�ำหนดไว้ อนัเป็นกำรฝ่ำฝืน  
พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พุทธศักรำช ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ และประมวลกฎหมำยแพ่งและ 
พำณชิย์ มำตรำ ๖๕๔ จงึตกเป็นโมฆะ ควำมข้อนีเ้ป็นข้อกฎหมำยเกีย่วด้วยควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน ทีมุ่ง่
รกัษำควำมยติุธรรมมใิห้มกีำรเอำรดัเอำเปรยีบกนัจนเกินไป และผลของกำรเป็นโมฆะตำมหลกัประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์คู่ควำมย่อมกลับคืนสู่ฐำนะเดิม และขณะท่ีจ�ำเลยท้ังสองช�ำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นั้น จ�ำเลย 
ทั้งสองมีควำมผูกพันที่จะต้องช�ำระดอกเบี้ยแก่โจทก์อยู่ เพรำะตำมสัญญำกู้ก็ก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยไว้ในอัตรำ 
ร้อยละ ๑๕ ต่อปี จ�ำเลยมำทรำบภำยหลังว่ำโจทก์คดิดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ ๑๘ และ ๒๔ ต่อปี ดงันัน้ จงึถอืไม่ได้ว่ำ
จ�ำเลยช�ำระหนี้แก่โจทก์ตำมอ�ำเภอใจโดยรู้อยู่แล้วว่ำตนไม่มีควำมผูกพันท่ีจะต้องช�ำระ ตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๐๗ ดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะนั้นต้องคืนให้จ�ำเลยทั้งสอง หรือไม่ก็น�ำไปช�ำระเงินต้นที่ยัง
ค้ำงอยู ่เมือ่จ�ำเลยทั้งสองน�ำสืบได้วำ่ได้ช�ำระเงนิให้แก่โจทก์ไปแล้วเป็นเงนิรวมทั้งสิน้เกอืบ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บำท 
สูงกว่ำจ�ำนวนเงินที่กู้เพียง ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บำทเศษ จึงถือว่ำได้จ�ำเลยทั้งสองได้ช�ำระหนี้เงินกู้โจทก์ครบแล้ว

ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่ ๘๐๐๐/๒๕๕๓ กำรทีธ่นำคำร ธ. ระบดุอกเบีย้ไว้ในสญัญำกูเ้งนิ 
ทั้งสองฉบับอัตรำร้อยละ ๑๙ ต่อปี ซึ่งเป็นอัตรำดอกเบี้ยส�ำหรับสินเชื่อผิดนัดช�ำระหนี้หรือผิดสัญญำ  
โดยในขณะดงักล่ำวนัน้ลกูหนีย้งัไม่ได้ผดินัดช�ำระหนีห้รือผิดสัญญำแต่อย่ำงใด จึงเป็นกำรก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้
เกนิกว่ำประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย และประกำศของธนำคำร ธ. อนัเป็นกำรปฏบัิตฝ่ิำฝืนต่อพระรำชบญัญตัิ
ธนำคำรพำณิชย์ มำตรำ ๑๔ ซึง่ต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ มำตรำ ๓ (ก) ถอืเป็น 
โมฆะ แม้ว่ำตำมควำมจรงิแล้วจะยงัไม่มีกำรคดิอตัรำดอกเบีย้ดงักล่ำวในขณะทีล่กูหนีย้งัมไิด้ผดินดัช�ำระหนีห้รอื
ผิดสัญญำก็ตำม ก็หำเป็นเหตุให้ข้อก�ำหนดเรื่องอัตรำดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะกลับกลำยไปเป็นชอบด้วยกฎหมำย 
แต่อย่ำงใดไม่ จึงเท่ำกับวำ่ตำมสัญญำกู้เงินทั้งสองฉบับไม่อำจมีกำรคิดดอกเบี้ยกันได้

มาตรา ๓ มิได้ห้ามผู้กู้ซึ่งเป็นลูกหนี้ช�าระหนี้แต่อย่างใด จึงไม่น่าจะต้องด้วยมาตรา ๔๑๑ (ไพโรจน์ วายุภาพ).
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กำรที่ธนำคำร ธ. เป็นเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินย่อมต้องทรำบรำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
รวมถงึอตัรำในกำรเรยีกเกบ็ดอกเบ้ียเป็นอย่ำงดี ส่วนลูกหนีน้ัน้โดยสภำพและข้อเทจ็จรงิไม่ปรำกฏว่ำจะทรำบถงึ
หลกัเกณฑ์ดงักล่ำวแต่อย่ำงใด กำรด�ำเนนิกำรของสถำบนักำรเงินซ่ึงประกอบกจิกำรอนัเป็นทีเ่ชือ่ถอืของประชำชน 
ย่อมมีเหตุให้ลูกหนี้เข้ำใจและเชื่อโดยสุจริตว่ำมีกำรคิดดอกเบี้ยโดยถูกต้องแล้ว จึงถือไม่ได้วำ่กำรช�ำระดอกเบี้ย
เป็นกำรช�ำระหนีต้ำมอ�ำเภอใจโดยรูอ้ยูว่่ำไม่มคีวำมผกูพนัทีจ่ะต้องช�ำระและเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมกฎหมำย
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ มำตรำ ๔๐๗ และมำตรำ ๔๑๑ กรณดัีงกล่ำวต้องน�ำเงินดอกเบีย้ทีไ่ด้ช�ำระ 
ไปแล้วทั้งหมดไปหักช�ำระออกจำกต้นเงินที่ยังคงค้ำงช�ำระตำมสัญญำกู้เงินทั้งสองฉบับ

๑.๓.๕.๔ แนวค�ำพพิำกษำศำลฎกีำกลบัหลกัค�ำพพิำกษำเรือ่งกำรช�ำระหนีต้ำมอ�ำเภอใจ

ค�ำพิพำกษำศำลฎกีำที ่๒๑๓๑/๒๕๖๐ โจทก์คดิดอกเบ้ียจำกจ�ำเลยร้อยละ ๑.๓ ต่อเดอืน 
หรืออัตรำร้อยละ ๑๕.๖ ต่อปี ซึ่งเป็นกำรคิดดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนด อันเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำช
บัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ ประกอบ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 
๖๕๔ มีผลให้ดอกเบี้ยดังกลำ่วตกเป็นโมฆะ กรณีถือไม่ได้ว่ำจ�ำเลยช�ำระหนี้โดยจงใจฝำ่ฝืนข้อห้ำมตำมกฎหมำย
หรือเป็นกำรกระท�ำอันใดตำมอ�ำเภอใจเสมือนหนึ่งว่ำเพ่ือช�ำระหนี้โดยรู้อยู่ว่ำตนไม่มีควำมผูกพันตำมกฎหมำย
ที่ต้องช�ำระ อันจะเป็นเหตุให้จ�ำเลยไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์นั้นคืนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 
๔๐๗ เมื่อดอกเบี้ยของโจทก์เป็นโมฆะ เท่ำกับสัญญำกู้ยืมมิได้มีกำรตกลงเร่ืองดอกเบี้ยกันไว้ โจทก์ไม่มีสิทธ ิ
ได้ดอกเบ้ียก่อนผิดนัด และไม่อำจน�ำเงินที่จ�ำเลยช�ำระแก่โจทก์มำแล้วไปหักออกจำกดอกเบี้ยที่โจทก์ไม่มีสิทธิ
คิดได้ จึงต้องน�ำเงินที่จ�ำเลยช�ำระหนี้ไปช�ำระต้นเงินทั้งหมด

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๕๓๗๖/๒๕๖๐ กำรที่จ�ำเลยยอมช�ำระดอกเบี้ยเกินอัตรำที่
กฎหมำยก�ำหนดไว้แก่โจทก์ ถอืได้ว่ำเป็นกำรช�ำระหนีฝ่้ำฝืนข้อห้ำมตำมกฎหมำยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณชิย์ มำตรำ ๔๑๑ จ�ำเลยหำอำจเรยีกร้องให้คนืเงนิดอกเบีย้ท่ีช�ำระได้ไม่ แต่ในข้อนีศ้ำลฎกีำโดยมตทิีป่ระชมุใหญ่ 
เห็นว่ำ โจทก์ในฐำนะผู้ให้กู้เป็นฝ่ำยเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้จำกจ�ำเลย เมื่อข้อตกลง 
เรื่องดอกเบี้ยเป็นโมฆะแล้วและจ�ำเลยไม่อำจเรียกร้องให้คืนเงินดอกเบี้ยที่ช�ำระฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมกฎหมำยได้ 
โจทก์ก็ย่อมไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยดังกล่ำวด้วย ต้องน�ำดอกเบี้ยที่จ�ำเลยช�ำระให้แก่โจทก์ ๗,๕๐๐ บำท ไปหัก 
เงินต้นตำมหนังสือสัญญำกู้เงินฉบับที่หนึ่ง คงเหลือหนี้เงินกู้ตำมหนังสือสัญญำกู้เงินฉบับนี้ ๔๒,๕๐๐ บำท  
เมือ่หนงัสอืสญัญำกูเ้งนิทัง้สองฉบบัได้ก�ำหนดเวลำช�ำระหนีไ้ว้ตำมวนัแห่งปฏทินิและจ�ำเลยมไิด้ช�ำระหนีต้ำมก�ำหนด  
จ�ำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดช�ำระหนี้ตำมหนังสือสัญญำกู้เงินทั้งสองฉบับพร้อมดอกเบี้ยตำมกฎหมำย 
นบัแต่วนัผดินดัคอืวนัถดัจำกวนัครบก�ำหนดช�ำระหนีเ้ป็นต้นไปจนกว่ำจะช�ำระเสรจ็ ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์ มำตรำ ๒๒๔ วรรคหนึ่ง (ประชุมใหญ่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐)

๒. บทท่ัวไป
พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วยบททั่วไปสำมมำตรำ ดังนี้

มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

มำตรำ ๒ พระรำชบัญญตันิีใ้ห้ใช้บงัคับ ตัง้แต่วนัถัดจำกวนัประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ เป็นต้นไป 

พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 
๑๕ มกรำคม ๒๕๖๐ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป เหตุที่บัญญัติให้มี
ผลใช้บังคับทันทีเนื่องจำกไม่มีกรณีที่จะต้องตรำกฎหมำยล�ำดับรอง จึงมีผลใช้บังคับวันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป

มำตรำ ๓ ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พุทธศักรำช ๒๔๗๕ 
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เนือ่งจำกเป็นกำรแก้ไขในสำระส�ำคญัของพระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ พทุธศกัรำช 
๒๔๗๕ ในกำรร่ำงกฎหมำยจึงต้องเสนอยกเลิกกฎหมำยฉบับเดิมและตรำกฎหมำยขึ้นมำใช้บังคับใหม่ ท�ำให้ 
พระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกินอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ ถกูยกเลกิภำยหลงัจำกบงัคบัใช้มำยำวนำนเกอืบ ๘๔ ปี10

๓. ฐำนควำมผิดและองค์ประกอบควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรยีกดอกเบี้ยเกินอัตรำ  
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบ้ียเกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บญัญติัควำมผิดตำมกฎหมำยแบ่งออก 
เป็น ๒ กรณี กล่ำวคือ ควำมผิดฐำนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนด กับควำมผิดฐำนได้มำซึ่งสิทธ ิ
เรียกร้องจำกบุคคลอื่นโดยรู้ว่ำเป็นสิทธิที่ได้มำจำกกำรกระท�ำผิดฐำนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ โดยพิจำรณำแยก
องค์ประกอบควำมผิดได้ดังนี้

๓.๑ ความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
เดิม พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้บัญญัติฐำนควำมผิดเรียก

ดอกเบี้ยเกินอัตรำ ไว้ดังนี้
มำตรำ ๓  บุคคลใด
(ก) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่ำอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ หรือ
(ข) เพือ่ปิดบงักำรเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำท่ำนบญัญติัไว้ในกฎหมำย บงัอำจก�ำหนดข้อควำม

อันไม่จริงในเรื่องจ�ำนวนเงินกู้หรืออื่น ๆ ไว้ในหนังสือสัญญำ หรือตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้ หรือ
(ค) นอกจำกดอกเบ้ีย ยงับงัอำจก�ำหนดจะเอำ หรอืรบัเอำซึง่ก�ำไรอืน่เป็นเงนิหรือสิง่ของ หรือ

โดยวธิเีพกิถอนหนี ้หรอือืน่ ๆ  จนเห็นได้ชดัว่ำประโยชน์ทีไ่ด้รบันัน้มำกเกินส่วนอนัสมควรตำมเงือ่นไขแห่งกำรกูยื้ม
ท่ำนว่ำบุคคลน้ันมีควำมผิดฐำนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินหน่ึงปี 

หรือปรับไม่เกินพันบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ในกำรพิจำรณำแก้ไขกฎหมำย คณะท�ำงำนร่ำงกฎหมำยได้เล็งเห็นว่ำกำรให้กู ้ยืมเงิน 

นอกระบบนัน้เป็นอำชญำกรรมทำงเศรษฐกจิรปูแบบหนึง่ทีส่่งผลกระทบต่อระบบกำรเงนิและเศรษฐกจิของประเทศ  
ซึง่ในปัจจบุนัได้มกีำรพฒันำและเปลีย่นแปลงรปูแบบของกำรก่อหนีเ้ป็นธรุกจิในรปูแบบต่ำง ๆ ซึง่เป็นกำรด�ำเนนิกำร 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือกำรกระท�ำโดยใช้วิธีแอบแฝงหรืออ�ำพรำงในธุรกิจโดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ได้มำ
ซึง่ดอกเบีย้เกินกว่ำท่ีกฎหมำยก�ำหนด จงึบัญญตักิฎหมำยเพิม่เตมิไว้เป็นกำรอดุช่องว่ำงในกรณทีีม่กีำรโต้แย้งว่ำ
ธุรกิจที่ตนด�ำเนินกำรนั้นมิใช่กำรกู้ยืมเงินและกำรกระท�ำอันแอบแฝงรูปแบบอื่น ๆ ในอนำคต นอกจำกนี้ในชั้น 
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ได้มร่ีำงเสนอให้กำรกระท�ำควำมผดิในลกัษณะฉกรรจ์เป็นควำมผดิมลูฐำน 
ตำมกฎหมำยฟอกเงินอีกด้วย แต่ในชั้นกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. .... สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ได้มีมติให้ตัดทอนบทบัญญัติดังกลำ่วออกไป แต่ได้บัญญัติ
ถ้อยค�ำเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องว่ำงของกฎหมำยฉบับเดิมให้ครอบคลุมกำรปล่อยเงินกู้ที่มีลักษณะเป็นกำรอ�ำพรำง 
เช่น กำรให้เงินกู้ยืมโดยประกำศโฆษณำในสื่อสังคมออนไลน์ กำรให้กู้เงินด่วนตำมประกำศที่ติดในที่สำธำรณะ
ตำมเสำไฟฟ้ำหรือตู้โทรศัพท์สำธำรณะ หรือกำรอ�ำพรำงในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กำรขำยฝำก กำรเช่ำซื้อ เป็นต้น 
ส่วนองค์ประกอบควำมผดิยงัคงเดมิเพยีงแต่ปรบัถ้อยค�ำให้เป็นเหมำะสมและปรับเพ่ิมอตัรำโทษให้สูงข้ึนกว่ำเดมิ 

โดย พระรำชบัญญติัห้ำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๔ วำงบทบญัญติัไว้ดังน้ี
มาตรา ๔ บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระท�ำกำรใด ๆ อันมีลักษณะเป็นกำรอ�ำพรำง

กำรกู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 
สองแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ 

(๑) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้
(๒) ก�ำหนดข้อควำมอันเป็นเท็จในเรื่องจ�ำนวนเงินกู้หรือเรื่องอื่น ๆ ไว้ในหลักฐำนกำรกู้ยืม

หรือตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนด หรือ
10 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๔๗๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ ๒๖ 

ตุลาคม ๒๔๗๕ ให้ใช้บังคับเมื่อครบสามเดือนนับแต่วันประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เป็นต้นไป.

คู่มือพระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๕๖๐

66



(๓) ก�ำหนดจะเอำหรือรับเอำซ่ึงประโยชน์อย่ำงอืน่นอกจำกดอกเบีย้ ไม่ว่ำจะเป็นเงิน หรือสิง่ของ 
หรอืโดยวธิกีำรใด ๆ จนเหน็ได้ชดัว่ำประโยชน์ทีไ่ด้รบันัน้มำกเกนิส่วนอนัสมควรตำมเงือ่นไขแห่งกำรกูย้มืเงนิ

ตำมบทบัญญัติดังกล่ำว ได้ก�ำหนดควำมผิดฐำนเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำ โดยสำมำรถแยก 
องค์ประกอบควำมผิดได้ดังนี้

๓.๑.๑ บุคคลผู้กระท�าความผิดตามมาตรา ๔ 

มำตรำ ๔ บัญญัติค�ำวำ่ “บุคคลใด” ซึ่งหมำยถึงผู้ให้กู้จะเป็นบุคคลธรรมดำ หรือ
นิติบุคคลก็ได้ นอกจำกนั้นยังหมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ของสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือหมำยถึงโรงรับจ�ำน�ำตำมพระรำชบัญญัติโรงรับจ�ำน�ำ พ.ศ. ๒๕๐๕ หำกมี
พฤตกิำรณ์ให้กูย้มืเงนิโดยคดิอัตรำดอกเบีย้เกนิกว่ำทีก่ฎหมำยก�ำหนด กเ็ข้ำองค์ประกอบควำมผดิตำมมำตรำนี้11 

ทั้งนี้ มำตรำ ๔ บัญญัติมุ่งที่จะลงโทษผู้ให้กู้ที่ท�ำกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำในกำร 
กู้ยืมเงินแต่เพียงฝ่ำยเดียว เน่ืองจำกผู้กู้ตกอยู่ในฐำนะจ�ำเป็นไม่มีเงินและไม่มีเสรีภำพที่จะท�ำกำรต่อรอง 
อตัรำดอกเบ้ียกบัผูใ้ห้กูเ้งนิได้ จงึเหน็ได้ว่ำนอกจำกกฎหมำยห้ำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำจะมุง่คุม้ครองเศรษฐกจิของ 
ประเทศแล้วยังมุ่งคุ้มครองผู้กู้ที่ด้อยโอกำสด้วย กำรที่ผู้กู้ไม่ต้องรับผิดทำงอำญำไม่ว่ำในฐำนะตัวกำรผู้ใช้หรือ
ผู้สนับสนุนก็เพรำะกฎหมำยมุ่งหมำยโดยเฉพำะที่จะคุ้มครองบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งจึงยกเว้นควำมผิด
ให้แก่บุคคลประเภทนั้น ซึ่งเป็นเหยื่อของกำรกระท�ำควำมผิด แม้ว่ำบุคคลนั้นจะช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เกิดกำร 
กระท�ำควำมผิดนั้นก็ตำม12 

ส�ำหรับผู้กู้ยืมเงินตำมมำตรำนี้ใช้ค�ำว่ำ “ให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงิน” ดังนั้นผู้กู้ยืมอำจจะ
เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลก็ได้เช่นกัน และเป็นที่นำ่สังเกตว่ำพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ  
พ.ศ. ๒๔๗๕ ใช้ค�ำว่ำ “บุคคลใดให้บุคคลอ่ืนยืมเงิน...” แต่ในพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้ค�ำว่ำ “บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงิน...” ทั้งนี้เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำเพื่อให้สอดคล้องกับกำร 
ให้กู้ยืมเงินตำมประมวลกฎหมำยแห่งและพำณิชย์ มำตรำ ๖๕๔ 

๓.๑.๒ พฤติกรรมอันท�าให้ต้องรับผิดทางอาญาตามมาตรา ๔

พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำนี้ใช้บังคับกับกำรกู้ยืมเงิน หรือกระท�ำ
กำรใด ๆ อันมีลักษณะเป็นกำรอ�ำพรำงกำรกู้ยืมเงิน 

๓.๑.๒.๑ พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับเฉพำะ “กำรกู้ยืมเงิน” 

กำรกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำอันจะเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ
ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำฯ จะต้องมีกำรตกลงกู้ยืมเงิน แล้วมีกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำท่ีกฎหมำยก�ำหนด 
กฎหมำยถือข้อเท็จจริงเป็นส�ำคัญว่ำให้กู้กันโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตรำจริงหรือไม่ จึงเป็นควำมผิดส�ำเร็จเมื่อม ี
กำรเรยีกดอกเบ้ียเกนิอตัรำแล้ว ไม่ค�ำนงึว่ำผูกู้จ้ะช�ำระดอกเบีย้หรอืไม่ และผูใ้ห้กู้ได้รบัดอกเบีย้หรอืไม่ และแม้จะไม่มี 
หลักฐำนกำรกู้ยืมเงินเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้กู้ยืมก็สำมำรถฟ้องผู้ให้กู้รับผิดทำงอำญำได้13

11 การบังคับใช้กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา. หน้า ๗๓.
12 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (๒๕๒๘, กุมภาพันธ์). วารสารกฎหมาย. ๙ (๓) : หน้า ๖๗. 
13 มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองผู้บริโภค : ศกึษาเฉพาะกรณผีูใ้ช้บริหารเงนิกูน้อกระบบ. หน้า ๕๔.
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กำรเกดิของสญัญำกูย้มืย่อมบรบิรูณ์เมือ่มกีำรส่งมอบเงนิทีกู่ย้มื แต่กำรท�ำหลกัฐำน 
เป็นหนังสือนั้นกฎหมำยก�ำหนดไว้เพื่อเป็นหลักฐำนแห่งกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดีในทำงแพ่ง14 ที่ก�ำหนดไว้ว่ำ 
กำรกู้ยืมเงินเกินกว่ำสองพันบำทขึ้นไปต้องท�ำหลักฐำนเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องด�ำเนินคดีได้ แต่ควำมผิดฐำน 
เรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำเป็นควำมผดิทำงอำญำซึง่ถอืตำมเจตนำของผูก้ระท�ำควำมผิดเป็นหลกัในกำรพิจำรณำควำมผดิ 
กรณีให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ ควำมส�ำคัญอยู่ที่กำรให้กู้โดยเรียกดอกเบี้ยหรือคิดเอำดอกเบี้ย 
เกินกว่ำอัตรำทีก่ฎหมำยก�ำหนดไว้ เช่น ท�ำหนงัสอืสัญญำในกำรกูย้มืเงินว่ำให้ดอกเบีย้ตำมกฎหมำย แม้เอกสำรกูย้มืเงิน 
จะมิได้กล่ำวถึงเรื่องดอกเบ้ียเลย แต่ในทำงปฏิบัติผู้ให้กู้ได้คิดหรือเรียกเอำดอกเบี้ยเกินกว่ำอัตรำที่กฎหมำย 
ได้ก�ำหนดไว้ก็เป็นควำมผิดตำมกฎหมำยแล้ว15 หรือถึงแม้ว่ำในกำรกู้ยืมเงินได้ท�ำหนังสือสัญญำกู้ยืมเงินระบุว่ำ 
ให้คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อย ๑๕ ต่อปี หำกน�ำสืบได้ว่ำตกลงเรียกดอกเบี้ยสัญญำกู้ยืมเงินกันในอัตรำร้อยละ ๓  
ต่อเดือน หรือร้อยละ ๓๖ ต่อปี เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยข้อตกลงเกี่ยวกับดอกเบ้ียย่อมเป็นกำรกระท�ำมิชอบ 
และตกเป็นโมฆะ16 ซึ่งสำมำรถน�ำพยำนบุคคลเขำ้สืบได้ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ17 

แนวค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่วินิจฉัยว่ำกฎหมำยฉบับนี้ใช้บังคับกับกำรกู้ยืมเงิน

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๖๕๐/๒๕๐๕ จ�ำเลยเอำสินค้ำจำกร้ำนบิดำของโจทก์ไป  
โดยโจทก์รบัผดิชอบช�ำระรำคำแทน ทัง้นี ้โดยจ�ำเลยท�ำหลักฐำนให้โจทก์ไว้ว่ำ จะน�ำข้ำวเปลือกเหนียวช�ำระให้โจทก์ 
แทนค่ำสนิค้ำ แม้รำคำข้ำวจะข้ึนลงอย่ำงไรกต็ำม ดังนี ้ แม้จ�ำนวนและรำคำข้ำวจะเกนิรำคำสิง่ของมำกไปเพยีงใด 
ก็ตำม ก็เป็นเรื่องผูกพันช�ำระหนี้กันตำมสัญญำนั้น ไม่ใช่เรื่องกู้ยืมเงิน หรือซ้ือเชื่อข้ำว จึงไม่ตกอยู่ในบังคับ
ประกำศหำ้มตกขำ้วแก่ชำวนำ จ.ศ. ๑๒๓๙ พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ 
๓, ๔ ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๖๕๖

ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่๙๕๗๑/๒๕๔๔ แม้จ�ำเลยมไิด้ยกข้อต่อสูม้ำตัง้แต่ในศำลช้ันต้น 
ว่ำโจทก์คิดดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ ๓๐ ต่อปี รวมไว้ในสัญญำเช่ำซื้อและคำ่เช่ำซื้อที่ค้ำงช�ำระซึ่งเป็นอัตรำอันเป็น
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำฯ แต่ปัญหำดังกลำ่วเป็นปัญหำอันเกี่ยวด้วยควำมสงบ 
เรียบร้อยของประชำชนจึงยกขึ้นในช้ันอุทธรณ์ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๒๒๕  
วรรคสองได้ ศำลฎีกำจงึรับวนิจิฉยัให้ได้โดยวนิจิฉยัว่ำตำมพระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำฯ เป็นกำรห้ำม 
เรียกดอกเบี้ยเฉพำะแต่กำรกู้ยืมเงินเท่ำนั้น ไม่อำจน�ำมำใช้บังคับแก่กำรเช่ำซื้อได้

14 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๓ บัญญัติว่า “การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทข้ึนไปนั้น  
ถ้ามไิด้มหีลกัฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสอือย่างใดอย่างหนึง่ลงลายมอืช่ือผูย้มืเป็นส�าคัญ จะฟ้องร้องให้บงัคับคดหีาได้ไม่ 
 ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะน�าสืบการใช้เงินได้ต่อเม่ือมีหลักฐานเป็นหนังสือ 
อย่างใดอย่างหน่ึงลงลายมือชื่อผู ้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู ้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว  
หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว.”

15 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๘/๒๔๙๖.
16 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๖๒/๒๕๕๓.
17 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖  บัญญัติว ่า “พยานวัตถุ พยานเอกสาร 

หรือพยานบุคคลซึ่งน ่าจะพิสูจน์ได ้ว ่าจ�าเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ให ้อ ้างเป ็นพยานหลักฐานได้ แต่ต ้องเป็น
พยานชนิดที่มิได ้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีค�ามั่นสัญญา ขู ่ เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และให้
สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันว ่าด ้วยการสืบพยาน.”
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๓.๑.๒.๒ กระท�ำกำรใด ๆ อันมีลักษณะเป็นกำรอ�ำพรำงกำรกู้ยืมเงิน 

บทบัญญัติในมำตรำ ๔ นอกจำกใช้บังคับกับกำรกู้ยืมเงินแล้วยังได้ขยำยควำมถึง
กระท�ำกำรใด ๆ อันมีลักษณะเป็นกำรอ�ำพรำงกำรกู้ยืมเงินอีกด้วย เจตนำรมณ์ของร่ำงมำตรำนี้ ปรำกฏเหตุผล
ในเอกสำรรำยงำนกำรชีแ้จงของกระทรวงยติุธรรมว่ำ “...ลักษณะกำรให้กูย้มืเงินนอกระบบในปัจจุบนันัน้ มกีำร
พัฒนำรูปแบบกำรกระท�ำควำมผิดท่ีซับซ้อนท่ีมีลักษณะเป็นกำรสมคบกันปกปิดวิธีด�ำเนินกำร กำรปล่อยเงินกู้ 
ที่มีลักษณะเป็นขบวนกำรมีนำยทุนเงินกู้อยู่เบื้องหลังในรูปแบบของกำรปล่อยเงินกู้รำยวัน เรียกเก็บดอกเบี้ย 
ในอัตรำที่สูงเป็นรำยวันถึงร้อยละ ๓ – ๒๐ ต่อวัน ที่เรียกกันทั่วไปวำ่ “แก๊งหมวกกันน็อก” ซึ่งกลุ่มขบวนกำร 
ได้มีกำรวำงแผนร่วมกันกระท�ำควำมผิดแบ่งเป็นหัวหน้ำสำย ฝ่ำยบัญชี ลูกทีมปล่อยเงินกู้ แก๊งติดตำมทวงหน้ี 
โดยปกปิดช่ือท่ีอยู ่ต่ำงแบ่งหน้ำท่ีกนัท�ำ จดัตัง้องค์กรอย่ำงเป็นระบบ หรอืกระท�ำกำรโดยใช้วธิดี�ำเนนิกำรทีแ่อบแฝง
หรอือ�ำพรำงในธรุกจิซึง่มจีดุมุง่หมำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงดอกเบีย้เกนิกว่ำท่ีกฎหมำยก�ำหนด เช่น กำรโฆษณำให้กูเ้งนิด่วน 
โดยติดประกำศตำมเสำไฟฟ้ำ กำรให้กู้ยืมเงินโดยใช้วิธีให้เช่ำซื้อทองค�ำ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำหรือสิ่งของอื่น ๆ แทน 
หรือกำรให้กู้ยืมเงินที่มีกำรโฆษณำตำมส่ือสังคมออนไลน์ หรือกำรกระท�ำที่มีลักษณะใช้กระบวนกำรยุติธรรม
เป็นเครื่องมือ เช่น กรณีตกลงจะท�ำสัญญำกู้ยืมเงินกัน เจ้ำหนี้จะให้ลูกหนี้ท�ำสัญญำกู้ย้อนหลังไปประมำณ ๑ ปี 
จำกนั้นท�ำทีวำ่ผิดนัด เพื่อให้เจำ้หนี้น�ำสัญญำกู้ไปฟ้องศำล แล้วตกลงท�ำสัญญำประนีประนอมยอมควำมเพื่อให้
ศำลมีค�ำพิพำกษำตำมยอม จำกนั้นเจำ้หนี้จึงมอบเงินกู้ให้กับลูกหนี้ตำมแต่จะตกลงกันโดยหักเป็นดอกเบี้ยและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนในจ�ำนวนเงินที่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยตำมกฎหมำย หำกภำยหลังลูกหนี้ผิดนัดตำม
ท่ีตกลงกันไว้เจ้ำหนี้สำมำรถบังคับช�ำระหนี้ตำมค�ำพิพำกษำได้ทันที หรือบำงกรณีเจ้ำหนี้ให้ลูกหนี้เซ็นหนังสือ 
มอบอ�ำนำจและสญัญำกูเ้ปล่ำไว้แล้วกรอกตวัเลขในจ�ำนวนทีส่งูกว่ำควำมเป็นจรงิ พฤตกิำรณ์อำจเข้ำข่ำยขดัต่อควำม 
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี จึงสมควรมีกำรแก้ไขให้ต้องรับโทษหนักขึ้นในลักษณะของกำรกระท�ำควำมผิด
และพฤติกำรณ์ดังกล่ำว อันจะเป็นกำรช่วยให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเกิดผลเป็นกำรระงับยับยั้งมำกขึ้น และเพื่อ
เป็นกำรอุดช่องว่ำงในกรณีท่ีมีกำรโต้แย้งว่ำธุรกิจที่ตนด�ำเนินกำรนั้นมิใช่กำรกู้ยืมเงินและกำรกระท�ำที่แอบแฝง
ในรูปแบบอื่น ๆ ในอนำคต…”

หำกพิจำรณำควำมหมำยของค�ำว ่ำ “อ�ำพรำง” ตำมพจนำนุกรมฉบับ

รำชบัณฑิตยสถำน หมำยถึง (ก) ปิดบังโดยลวงให้เข้ำใจไปทำงอื่น พูดหรือแสดงอำกำรไม่ให้รู้ควำมจริง (ว.)  

ที่ปิดบังโดยลวงให้เข้ำใจไปทำงอื่น เช่น ฆำตกรรมอ�ำพรำง18 ดังนั้น กำรกระท�ำกำรใด ๆ อันมีลักษณะเป็นกำร 

อ�ำพรำงกำรให้กู ้ยืมเงินอันจะเป็นควำมผิดตำมมำตรำนี้คู ่กรณีต้องมีกำรกระท�ำนิติกรรมอื่นแสดงออกมำ 

โดยเปิดเผยซึ่งไม่ตรงกับเจตนำที่แท้จริง เพื่อแอบแฝง ปิดบัง หรือซ่อนเร้นกำรกู้ให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบ้ีย 

เกินกว่ำอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนด

แนวค�ำพิพำกษำศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำกำรกู้ยืมเงินหรือกำรอ�ำพรำงกำรกู้ยืมเงินอันจะ
เป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ ศำลพิจำรณำนิติสัมพันธ์ที่แท้จริง  
แม้ในเอกสำรกำรกู้ยืมเงินจะไม่ได้กล่ำวถึงเรื่องดอกเบี้ยเลยก็ตำม

ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่๗๐๘/๒๔๙๖ ควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้
เกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ น้ัน ควำมส�ำคญัอยูท่ีก่ำรให้กูโ้ดยเรยีกดอกเบีย้หรอืคดิเอำดอกเบีย้เกนิกว่ำอตัรำ
ที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ เช่น ท�ำหนังสือสัญญำในกำรกู้ยืมเงินว่ำให้ดอกเบี้ยตำมกฎหมำย หรือในเอกสำรกู้ยืมเงิน
จะมิได้กล่ำวถึงเรื่องดอกเบี้ยเลย แต่ไปในทำงปฏิบัติผู้ให้กู้ได้คิดหรือเรียกเอำดอกเบี้ยเกินกว่ำอัตรำท่ีกฎหมำย
ได้ก�ำหนดไว้ก็เป็นควำมผิดตำมกฎหมำยแล้ว

18 ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๕๕). อ�าพราง. ออนไลน์.

คู่มือพระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๕๖๐

69



ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๔๘๓๙/๒๕๕๖ เมื่อ บ.ท�ำสัญญำเช่ำซื้อทองค�ำในรำคำ 
๑๖,๕๐๐ บำท แล้วในวันเดียวกัน บ. น�ำสร้อยคอทองค�ำไปขำยที่ร้ำน ว. ได้เงิน ๑๑,๔๓๗ บำท ส่วน ส.  
ท�ำสญัญำเช่ำซือ้ทองค�ำในรำคำ ๑๖,๖๐๓ บำท แล้วน�ำไปขำยทีร้่ำน ว. ได้เงนิ ๑๐,๐๐๐ บำท กำรที ่บ. และ ส.  
ขำยทองค�ำที่ได้รับมำกลับไปในทันทีโดยท่ี บ. และ ส. ต้องผ่อนช�ำระวันละ ๙๕ บำท เป็นเวลำ ๑๗๔ วัน 
และ ๑๗๕ วนั ตำมล�ำดบัเชือ่ได้ว่ำ บ. และ ส. ต้องกำรเงนิจำกบรษิทั จ. เท่ำนัน้ไม่มเีจตนำ เช่ำซือ้ทองค�ำไว้เป็นของตน  
ดังนั้นนิติสัมพันธ์ท่ีแท้จริงจึงเป็นเรื่องกำรกู้ยืมเงินมิใช่กำรเช่ำซ้ือ แม้มีกำรท�ำสัญญำเช่ำซ้ือก็เป็นเพียงนิติกรรม
อ�ำพรำงกำรกูย้มืเงนิท่ีแท้จรงิ โดยกำรกูย้มืเงนิดงักล่ำวคดิผลประโยชน์เป็นดอกเบีย้ไม่น้อยกว่ำอตัรำร้อยละ ๘๐  
ต่อปี เกินอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปี จ�ำเลยทั้งสองจึงมีควำมผิดฐำนร่วมกับพวกให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบ้ียเกิน
กว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด19 

วเิครำะห์ค�ำพพิำกษำฉบบันีเ้ป็นกรณขีองนติิกรรมสัญญำกำรเช่ำซ้ืออ�ำพรำงนติิกรรม
สัญญำกำรกู้ยืมเงิน ซ่ึงเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องขอให้โทษจ�ำเลย ตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ 
พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ (ก) ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๘๓, ๙๑ เป็นกรณีกำรท�ำสัญญำเช่ำซื้อทองค�ำ 
สองฉบับ คือ ฉบับที่หนึ่ง ในรำคำ ๑๖,๕๐๐ บำท แล้ว ในวันเดียวกันน�ำสร้อยคอทองค�ำไปขำยที่ร้ำนทอง ได้เงิน  
๑๑,๔๓๗ บำท ส่วนสัญญำเช่ำซื้อทองค�ำฉบับท่ีสอง ในรำคำ ๑๖,๖๐๓ บำท แล้วน�ำไปขำยท่ีร้ำนเดียวกัน 
ได้เงนิ ๑๐,๐๐๐ บำท กำรทีข่ำยทองค�ำทีไ่ด้รบัมำไปในทนัท ีโดยต้องผ่อนช�ำระวนัละ ๙๕ บำท เป็นเวลำ ๑๗๔ วนั  
และ ๑๗๕ วัน ตำมล�ำดับ เชื่อได้ว่ำผู้เช่ำซื้อนั้นต้องกำรเงินจำกบริษัท จ. เท่ำนั้น ไม่ได้ต้องกำรเชำ่ซื้อกันจริง

ประเดน็ส�ำคญัทีศ่ำลฎกีำได้หยบิยกมำวนิจิฉัย คอื ไม่น่ำเชือ่ว่ำจะมีใครต้องกำรซือ้ 
ทองรูปพรรณในรำคำสูงผิดปกติมำกถึงร้อยละ ๔๐ เช่นนี้ หรือต้องกำรจะเช่ำซ้ือโดยต้องเสียค่ำเช่ำซ้ือที่รวม 
ดอกเบีย้สูงถงึร้อยละ ๘๐ และเมือ่พจิำรณำประกอบกบักำรทีข่ำยทองค�ำทีไ่ด้รบัมำไปทนัทดีงักล่ำวข้ำงต้นแล้ว  
ย่อมมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่ำต้องกำรเงินจำกบริษัทดังกล่ำวเท่ำนั้น ไม่มีเจตนำเช่ำซ้ือทองค�ำไว้เป็นของตน 
แต่อย่ำงใด ดังนั้น นิติสัมพันธ์ที่แท้จริงในกรณีนี้จึงเป็นเรื่องกำรกู้ยืมเงินมิใช่กำรเช่ำซื้อ แม้มีกำรท�ำเป็นสัญญำ 
เช่ำซื้อไว้ดังกล่ำวก็เป็นเพียงนิติกรรมอ�ำพรำงนิติกรรมกำรกู้ยืมเงินที่แท้จริงเทำ่นั้น โดยกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวคิด
ผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ยไม่น้อยกวำ่อัตรำร้อยละ ๘๐ ต่อปี จึงเกินกวำ่อัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนดไว้ กำรกระท�ำของจ�ำเลยทั้งสองจึงเป็นควำมผิดฐำนร่วมกับพวกให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่ำ
อัตรำที่กฎหมำยก�ำหนด

๓.๑.๓ พฤติกรรมของผู้กระท�าตามมาตรา ๔ (๑) 

มำตรำ ๔ (๑) บญัญตัว่ิำ “... (๑) โดยเรยีกดอกเบีย้เกนิกว่ำอตัรำทีก่ฎหมำยก�ำหนด”

๓.๑.๓.๑ ควำมหมำย “ดอกเบี้ย” 

พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน ให้ควำมหมำยค�ำว่ำ “ดอกเบี้ย”  
หมำยถึง ค่ำตอบแทนท่ีบุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อกำรที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อ
ทดแทนกำรไม่ช�ำระหนี้หรือช�ำระหนี้ไม่ถูกต้อง20 ในทำงเศรษฐศำสตร์ หมำยถึง ต้นทุนของกำรกู้ยืม ซึ่งผู้ขอกู้ 
จะต้องจ่ำยให้ผูใ้ห้กูเ้พือ่เป็นกำรคุ้มครองควำมเสีย่งในกรณทีีผู่กู้เ้กดิกำรเบีย้วหนี ้ และรวมไปถงึค่ำเสยีโอกำสทีผู่ใ้ห้กู ้
จะได้ ถำ้น�ำเงินจ�ำนวนนั้น ๆ ไปลงทุนในรูปแบบอื่น ส�ำหรับในทำงกฎหมำย เนื่องจำกประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ไม่ได้ให้ค�ำนิยำมของค�ำว่ำ “ดอกเบี้ย” ไว้ชัดเจน หำกวิเครำะห์จำกบทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำ และควำมเห็นนักนิติศำสตร์ สำมำรถอธิบำยควำมหมำยและลักษณะของดอกเบี้ยได้ ดังนี้

19 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๘๓๙/๒๕๕๖.
20 ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๒). ดอกเบี้ย. ออนไลน์.
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(1)	  ดอกเบี้ยอำจถือเป็นดอกผลนิตินัยชนิดหนึ่ง21 โดยล�ำพังแต่กำรใช้
ทรัพย์นั้น ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้ดอกผลนิตินัย แต่คู่สัญญำต้องมีหนี้ต่อกันด้วยจึงจะเรียกดอกเบี้ยได้

(2)	 ดอกเบี้ย คือ ผลประโยชน์หรือค่ำตอบแทนในสัญญำกู้ยืมเงิน22

(3)	 ดอกเบี้ย ได้แก่ ค่ำเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรผิดนัดช�ำระหนี้เงิน23  
ซึง่ดอกเบีย้กรณผีดินดันีไ้ม่ใช่ดอกเบีย้ทีคู่ก่รณตีกลงกนัให้เป็นค่ำตอบแทน แต่หมำยถงึดอกเบีย้ทีก่ฎหมำยก�ำหนด 
ให้ต้องเสียแก่กันเพื่อทดแทนกำรช�ำระหนี้ล่ำช้ำ เมื่อมีกำรผิดนัดช�ำระหนี้เงินกู้ยืม ลูกหนี้อำจจะต้องรับผิด 
เสียดอกเบี้ยให้แก่เจ้ำหนี้ในระหว่ำงที่ตนผิดนัด

(4)	 ดอกเบี้ยตำมสัญญำกู้ยืมเงินต้องค�ำนวณจำกจ�ำนวนเงินและระยะ
เวลำที่ให้กู้ยืม

ดังน้ัน อำจสรุปได้ว่ำดอกเบี้ย หมำยถึง ผลประโยชน์หรือค่ำตอบแทน 
ที่ผู้อื่นได้ใช้เงินหรือได้ให้แก่เจ้ำของเงิน เนื่องจำกเจ้ำของเงินขำดประโยชน์จำกกำรได้ใช้เงินของเขำ และเป็นคำ่ 
เสียหำยท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้ต้องช�ำระและเปิดโอกำสให้คู่กรณีตกลงเรียกจำกกันได้กรณีผิดนัดช�ำระเงิน  
โดยก�ำหนดเป็นเงินตรำและสำมำรถค�ำนวณตำมควำมมำกน้อยแห่งเงินตรำที่ให้ยืมและตำมระยะเวลำที่กู้ยืม

แนวค�ำพิพำกษำศำลฎีกำวินิจฉัยตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ย
เกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ ไว้ว่ำถ้ำเป็นกำรเรียกผลประโยชน์ตอบแทนในสัญญำยมืใช้ส้ินเปลืองอย่ำงอืน่ ทีไ่ม่ใช่กำร
กู้ยืมเงินแล้ว ไม่ตกอยู่ภำยใต้ควำมหมำยของดอกเบี้ยจึงไม่ถูกจ�ำกัดอัตรำดอกเบี้ยเหมือนเช่น สัญญำกู้ยืมเงิน 
ตำมมำตรำ ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๐๕๐/๒๕๑๒ กำรยืมข้ำวเปลือกซ่ึงตกลงให้
ดอกเบี้ยเป็นข้ำวเปลือกในอัตรำ ๑ ถังต่อขำ้วเปลือกที่ยืม ๒ ถังนั้น มิใช่ดอกเบี้ยตำมควำมหมำยของกฎหมำย 
เพรำะผลประโยชน์ที่เรียกเป็นดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นได้จำกหนี้เงินเท่ำนั้น เมื่อตกลงจะให้ผลประโยชน์ตอบแทน 
ในกำรยืมข้ำวเปลือกกันไว้อย่ำงไร (แม้ค�ำนวณแล้วผลประโยชน์ตอบแทนจะสูงเกินกว่ำร้อยละสิบห้ำต่อปี)  
ผู้ยืมก็จะต้องช�ำระให้ตำมข้อตกลงนั้น

๓.๑.๓.๒ ค�ำว่ำ “อัตรำดอกเบี้ยที่กฎหมำยก�ำหนด” คือ อัตรำดอกเบี้ยที่กฎหมำย
ก�ำหนดไว้ส�ำหรับกำรกู้ยืมเงิน ซึ่งปัจจุบันหมำยถึง 

(๑) อตัรำร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตำมมำตรำ ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ซึ่งเป็นอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทั่วไป 

(๒) อัตรำดอกเบี้ยที่กฎหมำยก�ำหนดโดยอำศัยอ�ำนำจตำมมำตรำ ๔  
แห่งพระรำชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(๓) อัตรำดอกเบี้ยตำมมำตรำ ๑๗ แห่ง พระรำชบัญญัติโรงรับจ�ำน�ำ  
พ.ศ. ๒๕๐๕

อน่ึง กำรกระท�ำควำมผิดตำมข้อนี้ ผู ้กระท�ำจะต้องมีเจตนำที่จะเรียกดอกเบี้ย 
เกินอัตรำด้วยจึงจะเป็นควำมผิดฐำนนี้

21 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘ (๒) บัญญัติว่า  “ ดอกผลนิตินัย หมายความว่า ทรัพย์
หรือประโยชน์อย่างอ่ืนทีไ่ด้มาเป็นครัง้คราวแก่เจ้าของทรัพย์จากผูอ้ืน่เพือ่การท่ีได้ใช้ทรพัย์นัน้ และสามารถค�านวณและ
ถือเอาได้เป็นรายวันหรือตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้.”

22 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๔ บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้า
ต่อปี ถ้าในสัญญาก�าหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี”

23 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ บัญญัติว่า “หน้ีเงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่าง
เวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่าน้ันโดยอาศัยเหตุอย่างอ่ืนอันชอบด้วยกฎหมาย 
ก็ให้คงส่งดอกเบ้ียต่อไปตามน้ันท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดการพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่น
นอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้”
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๓.๑.๓.๓ ควำมผดิฐำนให้กูย้มืเงินโดยเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ เป็นควำมผดิส�ำเรจ็ต้ังแต่
วนัทีม่กีำรให้กูย้มืเงนิโดยเรยีกดอกเบีย้เกินอตัรำทีก่ฎหมำยก�ำหนด กำรช�ำระดอกเบีย้ไม่ใช่ควำมผิดต่อเนือ่ง

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๑๘๑๘๐/๒๕๕๖ ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติห้ำมเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรำ มำตรำ ๓ (ก) เป็นควำมผิดเกิดขึ้นและส�ำเร็จแล้วตั้งแต่ผู้ให้กู้ให้ผู้อื่นกู้เงินโดยเรียกดอกเบี้ย
เกินกว่ำอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนด กำรช�ำระดอกเบี้ยต่อเนื่องกันมำเป็นผลของกำรกระท�ำควำมผิดเท่ำนั้น ไม่ใช่
ควำมผิดต่อเนื่อง 

ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำที ่๑๕๘๖๖/๒๕๕๗ ควำมผดิฐำนเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำตำมที่ 
กฎหมำยก�ำหนดนั้นเกิดข้ึนเป็นควำมผิดส�ำเร็จตั้งแต่วันที่มีกำรให้กู้ยืมเงินด้วยกำรท�ำสัญญำกันและจ�ำเลย 
เรยีกดอกเบีย้จำกผูเ้สยีหำยเกินอตัรำตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด หำใช่ควำมผิดต่อเน่ืองตลอดระยะเวลำตรำบเท่ำท่ีจ�ำเลย 
ยงัคงเรยีกเกบ็ดอกเบ้ียเกนิอตัรำอยูแ่ละผูเ้สยีหำยแต่ละคนได้ผ่อนช�ำระดอกเบีย้นัน้ดงัทีโ่จทก์ฎกีำไม่ เมือ่ข้อเทจ็จรงิ 
ฟังได้ว่ำโจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๕๑ เกินกว่ำ ๕ ปี นับแต่วันกระท�ำผิดส�ำเร็จ จึงเป็นอันขำด 
อำยุควำมตำม ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๙๕ (๔)

๓.๑.๔ พฤติกรรมของผู้กระท�าความผิดตามมาตรา ๔ (๒)

มำตรำ ๔ (๒) บญัญติัว่ำ “....(๒) ก�ำหนดข้อควำมอนัเป็นเท็จในเร่ืองจ�ำนวนเงินกูห้รือ
เรื่องอื่น ๆ ไว้ในหลักฐำนกำรกู้ยืมหรือตรำสำรที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำย
ก�ำหนด หรือ….”

กำรบญัญตักิฎหมำยตำมมำตรำ ๔ (๒) นีเ้ป็นกำรบญัญตัติำมมำตรำ ๓ (ข) เดมิ เพยีง
แต่ปรับแต่งถ้อยค�ำจำกค�ำว่ำ “อันไม่เป็นควำมจริง” เป็น “อันเป็นควำมเท็จ”

ท้ังนี ้กฎหมำยบัญญัติขึน้เพือ่ให้ครอบคลมุถงึกำรกระท�ำของผูใ้ห้กูเ้พือ่ทีจ่ะใช้วธิกีำร
ต่ำง ๆ ที่เอำรัดเอำเปรียบ เพื่อเลี่ยงกำรเรียกดอกเบี้ยไม่ให้เกินกว่ำอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ 

๓.๑.๔.๑ ก�ำหนดข้อควำมอนัเป็นเทจ็ในเร่ืองจ�ำนวนเงินกู้ ผู้กระท�ำจะต้องมีเจตนำ
ทีจ่ะก�ำหนดข้อควำมอนัเป็นเท็จ กล่ำวคือรูว่้ำข้อควำมนัน้ไม่จรงิ แล้วยงัก�ำหนดลงไปเพือ่ปิดบงักำรเรยีกดอกเบีย้
เกินอัตรำ ซึ่งกำรก�ำหนดนั้นจะเป็นกำรตกลง พิมพ์ หรือเขียนก็ได้ เช่น ผู้ให้กู้ให้กู้เงินไปเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
ก�ำหนดใช้เงินต้นภำยใน ๑ ปี แต่ก�ำหนดจ�ำนวนเงินต้นลงในสัญญำกู้ ๑๕๐,๐๐๐ บำท ซึ่งควำมจริงจ�ำนวนเงิน
ที่ลงไว้เกิน ๕๐,๐๐๐ บำทนั้น เป็นดอกเบี้ยที่บวกไว้ด้วยซ่ึงก�ำหนดไว้เป็นกำรลวง หรือพรำงควำมจริงเท่ำนั้น  
โดยก�ำหนดไว้ในสัญญำว่ำคิดดอกเบี้ยจำกเงินต้นในอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปี 

ในกฎหมำยเดิมใช้ค�ำว่ำ “หนังสือสัญญำ” แต่ในกฎหมำยท่ีแก้ไขใหม่ใช้ค�ำว่ำ  
“หลกัฐำนกำรกูย้มื” นอกจำกจะมคีวำมหมำยถึงสัญญำกูย้มืเงิน ยงัหมำยควำมรวมถงึกำรท�ำหลักฐำนใด ๆ  กไ็ด้ 
ซึง่ผูใ้ห้กูท้�ำขึน้เพือ่ปิดบงักำรเรยีกดอกเบีย้เกินอตัรำ จะเหน็ได้ว่ำมคีวำมหมำยกว้ำงกว่ำหนงัสอืสญัญำ ซึง่ควำมผิด
อำญำนัน้สำมำรถน�ำพยำนบคุคลมำสบืถงึกำรกระท�ำของจ�ำเลยได้ หำกได้ควำมจรงิว่ำ จ�ำเลยได้ท�ำหลกัฐำนใด ๆ 
เพื่อปิดบังกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำแล้วก็มีควำมผิดตำมมำตรำนี้ 

ค�ำว่ำ “ตรำสำรเปลีย่นมือ” หมำยถงึ ตัว๋แลกเงนิ (bill of Exchange) ตัว๋สญัญำใช้เงนิ 
(Promisory) และ เช็ค (cheque) ตัวอย่ำง เช่น ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท แต่ได้รับเงินกู้เป็นเช็ค
จ�ำนวน ๘,๐๐๐ บำท โดยเจ้ำหนี้มีเจตนำหักไว้ ๒,๐๐๐ บำท เป็นประโยชน์ตอบแทนจำกกำรกู้ยืมเงินนอกจำก
ดอกเบี้ยที่จะต้องช�ำระตำมกฎหมำย ถือได้ว่ำเป็นกำรให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ
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๓.๑.๔.๒ ก�ำหนดข้อควำมอันเป็นเท็จในเรื่องอื่น

ค�ำว่ำ “เรื่องอื่น ๆ” นั้นมีควำมหมำยกว้ำงมำก กฎหมำยบัญญัติไว้เพ่ือเป็นกำร 
อดุช่องว่ำงของกฎหมำย โดยเรือ่งอืน่ ๆ  นัน้ต้องเป็นกรณท่ีีเกีย่วเนือ่งกบักำรกูย้มืเงินโดยผู้ให้กูก้ระท�ำไปเพ่ือปิดบัง
กำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ เช่น ระบุว่ำคิดดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปี ควำมจริงคิดดอกเบี้ยกันร้อยละ ๓๐ 
ต่อปี โดยหักจำกเงินต้นท่ีส่งมอบคิดเป็นดอกเบี้ยล่วงหน้ำท�ำให้ได้รับเงินไม่ครบตำมสัญญำกู้ แต่ลงลำยมือชื่อ 
ในหลักฐำนสัญญำกู้ยืมเงินว่ำได้รับเงินกู้ครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันท�ำสัญญำกู้ เป็นต้น

๓.๑.๔.๓ มีเจตนำพิเศษเพื่อปิดบังกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนด

กำรกระท�ำตำมมำตรำ ๔ (๒) น้ันผู้ให้กู้ได้กระท�ำไปเพ่ือปิดบังกำรเรียกดอกเบี้ย 
เกินอัตรำซึ่งเป็นเจตนำพิเศษนอกเหนือเจตนำทั่วไป ดังนั้นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ำผู้ให้กู้ได้กระท�ำกำรต่ำง ๆ นั้น 
เพื่อปิดบังกำรเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำ เนื่องจำกมำตรำ ๔ (๑) ได้บัญญัติข้อห้ำมไว้มิให้คิดดอกเบ้ียเกินอัตรำ  
ผูใ้ห้กูจ้งึหลีกเลีย่งโดยได้กระท�ำตำมมำตรำ ๔ (๒) เช่น ให้กู้ก�ำหนดจ�ำนวนเงินกูไ้ว้สงู แต่ตกลงส่งมอบเงนิกูน้้อยกว่ำ 
ที่ก�ำหนดไว้ในหลักฐำนสัญญำ ส่วนที่เกินนั้นก็คือดอกเบี้ยเงินกู้นั่นเอง 

๓.๑.๔.๔ เจตนำตำมมำตรำ ๕๙ ประมวลกฎหมำยอำญำ

เป็นไปตำมหลักกฎหมำยอำญำทั่วไป ที่บัญญัติว่ำผู้ที่จะต้องรับผิดทำงอำญำจะต้อง 
มกีำรกระท�ำโดยเจตนำ คอื รูส้�ำนกึในกำรกระท�ำ ซ่ึงในขณะเดียวกนัผู้กระท�ำต้องประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเหน็
ผลของกำรกระท�ำนัน้ด้วย ถ้ำขำดไปซึง่เจตนำตำมมำตรำ ๕๙ แล้ว กถ็อืว่ำไม่ต้องรับผิดทำงอำญำและถอืว่ำไม่มี
กำรกระท�ำในทำงกฎหมำยอำญำเลย 

๓.๑.๕ พฤติกรรมของผู้กระท�าความผิดตาม มาตรา ๔ (๓) 

มำตรำ ๔ (๓) บัญญัติวำ่ “... (๓) ก�ำหนดจะเอำหรือรับเอำซึ่งประโยชน์อย่ำงอื่น 
นอกจำกดอกเบี้ย ไม่ว่ำจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือโดยวิธีกำรใด ๆ จนเห็นได้ชัดว่ำประโยชน์ที่ได้รับนั้น 
มำกเกินส่วนอันสมควรตำมเงื่อนไขแห่งกำรกู้ยืมเงิน...”

เดิม พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ (ค) บัญญัติ
ว่ำ “นอกจำกดอกเบีย้ ยงับงัอำจก�ำหนดจะเอำ หรอืรบัเอำซึง่ก�ำไรอืน่เป็นเงนิหรือสิง่ของ หรอืโดยวธิเีพิกถอนหน้ี  
หรืออื่น ๆ จนเห็นได้ชัดวำ่ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมำกเกินส่วนอันสมควรตำมเงื่อนไขแห่งกำรกู้ยืม”

ในกำรแก้ไขกฎหมำยยังคงเจตนำรมณ์เดิมของกฎหมำยเพียงแต่ปรับถ้อยค�ำให้มี
ควำมเหมำะสมมำกขึ้นโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

๓.๑.๕.๑ นอกจำกดอกเบี้ยแล้ว ค�ำว่ำ “ก�ำหนดจะเอำ” หมำยควำมว่ำ ผู้ให้กู้เป็น
ผู้ก�ำหนดจะเอำ ส่วนกรณี “รับเอำ” เป็นเรื่องที่ผู้กู้ยินยอมให้แล้วผู้ให้กู้ได้รับเอำ โดยที่ผู้ให้กู้จะเรียกร้องหรือไม่ 
ก็ตำมก็เป็นควำมผิดแล้ว ซึ่งเทียบเคียงได้กับองค์ประกอบใน มำตรำ ๔ (๑) ท่ีบัญญัติว่ำโดยเรียกดอกเบ้ีย 
เกินอัตรำท่ีกฎหมำยก�ำหนดไว้ ซึ่งควำมผิดส�ำเร็จเม่ือตกลงกู้ยืมเงินกันและผู้ให้กู ้เรียกดอกเบี้ยจำกผู้กู ้24  
เพียงแต่ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ ก็เป็นควำมผิดแล้ว

24 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๘๖๖/๒๕๕๗.
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๓.๑.๕.๒ ประโยชน์อย่ำงอื่นนอกจำกดอกเบี้ย ไม่ว่ำจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือ
โดยวิธีกำรใด ๆ 

ค�ำว่ำ “นอกจำกดอกเบี้ย” หมำยถึง กรณีจ�ำนวนเงินที่ให้กู้ไปนั้นจะมีกำรตกลง
เรียกดอกเบี้ยมำก่อนหรือไม่ก็ได้ แม้ในตอนแรกผู้ให้กู้อำจเลี่ยงกฎหมำยโดยวิธีไม่เรียกดอกเบี้ยก่อนแล้วค่อยมำ
แสวงหำผลประโยชน์จำกผู้กู้โดยวธิอ่ืีนให้มำกเกนิส่วนอันสมควรได้รบัตำมเงือ่นไขของกำรกูย้มืเงินก็เป็นควำมผดิ
ตำมกฎหมำยนี้ด้วย อย่ำงไรก็ตำมควำมผิดตำมข้อนี้จะต้องมีพฤติกำรณ์เกี่ยวกับหนี้กู้ยืมโดยตรง25

กำรกระท�ำควำมผดิในกรณนีีน้อกจำกผูใ้ห้กูย้มืจะเรยีกร้องดอกเบีย้ซึง่อำจไม่เกนิกว่ำ 
ที่กฎหมำยก�ำหนด แต่ได้ก�ำหนดจะเอำหรือรับประโยชน์อย่ำงอื่น เช่น ก�ำหนดเบี้ยปรับไว้ หรือรับเอำสิ่งของ  
สร้อย แหวน เพชรนลิจนิดำ ซึง่เมือ่ค�ำนวณออกมำแล้วผลประโยชน์ทีไ่ด้รบันัน้เกนิส่วนอนัสมควรตำมเง่ือนไขแห่งกำร 
กู้ยืม เช่นนี้ถือเป็นกำรเรียกดอกเบี้ยในอัตรำเกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด ส่วนค�ำว่ำ “โดยวิธีกำรใด ๆ” เป็นกรณี
ที่จะต้องมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรกู้ยืมเงิน และต้องกระท�ำขณะตกลงกู้ยืมเงิน เพรำะกฎหมำยมีข้อควำมต่อว่ำ 
“จนเหน็ได้ชดัว่ำประโยชน์ท่ีได้รบันัน้มำกเกนิส่วนอนัสมควรตำมเงือ่นไขแห่งกำรกูย้มืเงนิ” ซ่ึงแสดงว่ำต้องตกลง
กู้ยืมเงินกันก่อน ข้อตกลงที่ก�ำหนดเงื่อนไขดังกลำ่วนั้นอำจจะท�ำเป็นสัญญำหรือไม่ก็ได้ เพรำะไม่ใช่สำระส�ำคัญ
ของควำมผิดอำญำ ดังได้กล่ำวแล้วกฎหมำยนี้ค�ำนึงถึงกำรกู้ยืมในแง่ของข้อเท็จจริง 

๓.๑.๕.๓ กำรกระท�ำดังกล่ำวมำแล้วข้ำงต้นนั้นเห็นได้ชัดว่ำประโยชน์ที่ได้รับนั้น 
มำกเกินส่วนอันสมควรตำมเงื่อนไขแห่งกำรกู้ยืมเงิน

กำรกระท�ำตำมที่มำตรำ ๔ (๓) บัญญัติไว้นั้นจะต้องวัดสัดส่วนของรำคำหรือมูลค่ำ
ของประโยชน์ที่ได้รับนั้นเปรียบเทียบกับอัตรำดอกเบี้ยตำมที่กฎหมำยก�ำหนดไว้ ว่ำมำกเกินส่วนอันสมควร 
ตำมเงื่อนไขแห่งกำรกู้ยืมหรือไม่ และจะต้องมีพฤติกำรณ์เกี่ยวกับหนี้กู้ยืมโดยตรง

๓.๑.๕.๔ โดยเจตนำ 

กำรกระท�ำตำม มำตรำ ๔ (๓) นี ้ผู้กระท�ำต้องมเีจตนำ จะเหน็ได้ว่ำกฎหมำยใช้ค�ำว่ำ  
“ก�ำหนดจะเอำหรอืรบัเอำ” ซ่ึงหมำยถึง ผูใ้ห้กูมี้เจตนำทีจ่ะเอำประโยชน์อย่ำงอ่ืนตำมทีบ่ญัญัตไิว้ใน มำตรำ ๔ (๓)  
นอกจำกจะเรยีกดอกเบีย้อนัเน่ืองมำจำกกำรให้กูย้มืเงนิ แต่ถ้ำเป็นกำรรบัเอำ ซึง่สิง่ของอะไรเป็นเรือ่งปกตทิัว่ไป
โดยไม่มีเจตนำเพื่อที่จะเอำผลประโยชน์อันเนื่องมำจำกกำรกู้ยืมเงินแล้วก็ไม่มีควำมผิด ตำมมำตรำ ๔ (๓) เช่น 
นำย ก ให้นำย ข กู้ยืมเงิน ๑๐,๐๐๐ บำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ต่อมำนำย ข ผู้กู้เอำทุเรียนที่สวนของ
นำย ข ไปให้ซึ่งปกตินำย ข ก็ให้อยู่แล้วเช่นนี้นำย ก รับเอำทุเรียนนั้นไม่มีควำมผิด 

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ ๓๕๒๔/๒๕๔๕ สัญญำกู้เงินระหว่ำงโจทก์กับจ�ำเลย ระบุวำ่ 
จ�ำเลยกู้เงินโจทก์จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บำท โดยมิได้ระบุให้ใช้เป็นเงินดอลลำ่ร์สหรัฐแต่อย่ำงใด ส่วนข้อควำม 
ทีร่ะบุว่ำ “วนันี ้๑ อัตรำดอลล่ำร์อเมรกัินเท่ำกบั ๒๔.๒๙ บำท ในกรณทีีเ่งินดอลล่ำร์อเมรกัินมอีตัรำเพ่ิมสงูขึน้ผู้กู้ 
ยอมช�ำระอัตรำเพิ่มขึ้นด้วย” นั้น เป็นเพียงข้อตกลงท่ีให้ผู้กู้ช�ำระเงินเพ่ิมในกรณีท่ีเงินดอลล่ำร์สหรัฐมีอัตรำ 
แลกเปลีย่นเพิม่สูงขึน้ หำใช่เป็นกำรแสดงว่ำเป็นกำรกูเ้งนิหรือต้องใช้เงนิกูเ้งนิดอลลำร์สหรฐัไม่ จ�ำเลยต้องช�ำระหนี ้
ตำมจ�ำนวนในสัญญำให้โจทก์เป็นเงินไทย ท้ังข้อตกลงดังกล่ำวก็มิใช่เป็นเบี้ยปรับหรือกำรก�ำหนดค่ำเสียหำย 
แต่เป็นกำรก�ำหนดให้ผูกู้ต้้องรบัผิดเกินกว่ำหนีท่ี้ผู้กูต้้องช�ำระให้แก่ผู้ให้กูอ้นัเป็นกำรให้ค่ำตอบแทนเพ่ิมจำกดอกเบีย้ 
ทีต่กลงกนัไว้ในอตัรำร้อยละ ๑.๕ ต่อเดอืน กรณจีงึต้องห้ำมตำมพระรำชบญัญติัห้ำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำมำตรำ ๓  
ประกอบประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ ๖๕๔ จึงตกเป็นโมฆะไม่อำจบังคับได้ปัญหำดังกล่ำว 
เป็นปัญหำที่เกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน แม้จ�ำเลยมิได้ฎีกำ ศำลฎีกำมีอ�ำนำจยกขึ้นวินิจฉัยได้

25 มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ครองผู้บริโภค : ศกึษาเฉพาะกรณผีูใ้ช้บริหารเงนิกูน้อกระบบ. หน้า ๘๕.
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แนวค�ำพพิำกษำศำลฎกีำวนิจิฉัยว่ำหำกผู้ให้กูไ้ด้รับอนญุำตตำมกฎหมำยให้ก�ำหนด
เงื่อนไขสำมำรถกระท�ำได้ไม่มีควำมผิด

ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำท่ี ๗๘๕/๒๕๖๒ โจทก์เป็นสถำบนักำรเงินจึงตกอยูภ่ำยใต้บงัคบั

ของ พ.ร.บ.กำรประกอบธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมำตรำ ๔๖ ก�ำหนดว่ำในกรณีที่มีเหตุอันสมควร 

ธนำคำรแห่งประเทศไทยอำจก�ำหนดให้สถำบันกำรเงินปฏิบัติในเร่ืองดังต่อไปนี้...(๓) ค่ำบริกำรที่อำจเรียกได้  

ทั้งมำตรำ ๔๖ วรรคสอง ยังบัญญัติว่ำ... ค�ำบริกำรที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนดตำมมำตรำ ๔๖ (๓)  

มิให้ถือว่ำเป็นดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่สถำบันกำรเงินอำจเรียกได้ อันแสดงให้เห็นว่ำ นอกจำกดอกเบี้ยแล้วโจทก์

ซึ่งเป็นสถำบันกำรเงินยังมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำบริกำรได้ นอกจำกนี้ธนำคำรแห่งประเทศไทยยังได้ก�ำหนด 

หลกัเกณฑ์กำรปฏิบตัใินเรือ่งดอกเบีย้ ส่วนลด ค่ำบรกิำรต่ำง ๆ และเบีย้ปรบัส�ำหรบัธนำคำรพำณชิย์ไว้โจทก์จงึมสีทิธิ 

ทีจ่ะเรียกค่ำธรรมเนยีมหรอืค่ำรกิำรอืน่ ๆ  นอกเหนอืจำกดอกเบีย้จำกจ�ำเลยทัง้สองได้ ซึง่ตำมสญัญำขอปรบัปรงุ

โครงสรำ้งหนี้ส�ำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ข้อ ๗.๒ ระบุว่ำ ผู้ให้สัญญำตกลงช�ำระคำ่ธรรมเนียมในกำรวิเครำะห์และ

จัดท�ำสัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้เป็นเงิน ๑๙,๑๕๒ บำท ให้แก่ธนำคำร เมื่อจ�ำเลยทั้งสองค้ำงช�ำระหนี้ต่อ

โจทก์เป็นเงิน ๓,๙๗๓,๕๗๒.๕๓ บำท และต้องกำรท�ำสัญญำปรับปรุงโครงสรำ้งหนี้เพื่อผ่อนปรนกำรช�ำระหนี้

แก่โจทก์ กำรที่โจทก์ก�ำหนดเงื่อนไขในสัญญำให้จ�ำเลยท้ังสองต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรวิเครำะห์และจัดท�ำ

สัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้เป็นเงิน ๑๙,๑๕๒ บำท อันเป็นกำรชดใช้ค่ำใช้จ่ำยให้แก่โจทก์ในกำรด�ำเนินกำร 

นอกเหนอืจำกสญัญำสินเชือ่เดมิซึง่จ�ำนวนดังกล่ำวเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณแีล้ว จงึไม่เป็นข้อสญัญำทีก่�ำหนด 

จะเอำหรือรับเอำซึ่งก�ำไรหรือประโยชน์นอกจำกดอกเบี้ยมำกเกินส่วนอันสมควรตำมเง่ือนไขแห่งกำรยืม  

ตำมพระรำชบัญญตัห้ิำมเรยีกดอกเบ้ียเกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มำตรำ ๓ (ค) ซึง่เป็นกฎหมำยทีใ่ช้บงัคบัขณะท�ำสญัญำ

และสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ มำตรำ ๒๕๖๐ มำตรำ ๔ (๓)

๓.๒ ฐานความผิดกรณีการได้มาซึ่งสิทธิเรียกร้อง

มำตรำ ๕ บัญญัติว่ำ “บุคคลใดได้มำซึ่งสิทธิเรียกร้องจำกบุคคลอื่นโดยรู้ว่ำเป็นสิทธิที่ได้มำ

จำกกำรกระท�ำควำมผิดตำมมำตรำ ๔ และใช้สิทธินั้นหรือพยำยำมถือเอำประโยชน์แห่งสิทธินั้นต้องระวำงโทษ

ดังที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๔” 

มำตรำนีไ้ด้น�ำบทบญัญัติในมำตรำ ๔ พระรำชบัญญติัห้ำมเรียกดอกเบีย้เกินอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

มำปรับปรุงแต่ยังคงองค์ประกอบควำมผิดไว้ดังเดิม26 

เหตุผลในกำรบัญญัติกฎหมำยมำตรำนี้เพ่ือท่ีจะป้องกันกำรหลีกเล่ียงกฎหมำยห้ำมเรียก 
ดอกเบี้ยเกินอัตรำ เนื่องจำกพระรำชบัญญัตินี้ได้เอำผิดผู้ให้กู้ที่เรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำ ดังนั้นผู้ให้กู้อำจจะ 
หลีกเลี่ยงกฎหมำยโดยกำรโอนสิทธิเรียกร้องของผู้กู้ให้แก่บุคคลภำยนอก ซึ่งถ้ำกฎหมำยไม่บัญญัติมำตรำนี้ไว้ 
ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องก็จะไม่มีควำมผิด ผู้ให้กู้จึงเลี่ยงโดยใช้สิทธิเรียกร้องตำมสัญญำกู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรำผ่ำนบุคคลที่สำมได้ซึ่งจะได้ผลประโยชน์ในท�ำนองเดียวกัน จึงบัญญัติมำตรำนี้ขึ้นมำเพื่อเป็นกำรอุด
ช่องวำ่งของกำรกระท�ำดังกล่ำว

26 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๔  บัญญัติว่า “บุคคลใดโดยรู้อยู่แล้ว  
ได้มา แม้จะได้เปล่าซึง่สทิธทิีจ่ะเรยีกร้องจากบคุคลอ่ืนอันผดิบญัญตัทิีก่ล่าวไว้ในมาตราก่อน และใช้สิทธน้ัินหรือพยายาม
ถือเอาประโยชน์แห่งสิทธินั้น ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อนนั้น.
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๓.๒.๑ บุคคลที่กระท�าผิดตามมาตรา ๕ 

ค�ำว่ำ “บุคคล” หมำยถึง บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิเรียก
ร้องจำกผู้ที่กระท�ำควำมผิดตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๔

๓.๒.๒ พฤติกรรมที่ท�าให้ต้องรับผิดทางอาญา ตามมาตรา ๕ 

๓.๒.๒.๑ ได้มำซึ่งสิทธิเรียกร้องจำกบุคคลอื่นจำกกำรกระท�ำผิดตำมมำตรำ ๔  
ตำมกฎหมำยฉบับเดมิใช้ค�ำว่ำแม้จะได้มำเปล่ำและใช้สทิธนิัน้ แต่ในชัน้กำรร่ำงกฎหมำยฉบบัใหม่ได้ปรบัถ้อยค�ำใหม่  
แต่ยังคงควำมหมำยไว้ตำมกฎหมำยฉบับเดิมทุกประกำร ดังนั้นกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องหรือรับช่วงสิทธิ 
โดยวธิกีำรใด ๆ  ไม่ว่ำจะได้มำโดยพนิยักรรม หรือเสยีค่ำตอบแทนหรอืได้เปล่ำกเ็ข้ำองค์ประกอบควำมผดิตำมมำตรำนี้ 

“กำรใช้สิทธิ” หมำยถึง กำรใช้สิทธิเรียกร้องตำมสัญญำกู้ที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ
อำจจะเป็นกำรใช้สิทธิเรียกร้องทำงศำลหรือนอกศำลก็ได้ เช่น กำรใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ส่งดอกเบี้ยเกินอัตรำ
แก่ผู้นั้น หรือรับเอำผลประโยชน์ท่ีผู้กู้ส่งให้อันเนื่องมำจำกสัญญำกู้ ซึ่งเมื่อเทียบส่วนแล้วเกินกว่ำผลประโยชน์
อันสมควรแห่งกำรกู้ยืม 

มีข้อสังเกตว่ำ กำรใช้สิทธิตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัตินี้นั้นเป็นกำรใช้สิทธ ิ
ในนำมของผู้ได้มำเอง ไม่ใช่เป็นกำรใช้สิทธิแทนเจ้ำหนี้แต่อย่ำงใด

๓.๒.๒.๒ ใช้สิทธินั้นหรือพยำยำมถือเอำประโยชน์แห่งสิทธินั้น 

กฎหมำยบัญญตัว่ิำใช้สทิธหิรอืพยำยำมถอืเอำประโยชน์แห่งสิทธ ิจงึเป็นท่ีน่ำสงัเกต
ว่ำพยำยำมถือเอำประโยชน์แห่งสิทธิก็เป็นควำมผิดส�ำเร็จแล้ว เช่น กรณีกำรทวงให้ช�ำระหนี้นอกศำล ซึ่งเทำ่กับ
เป็นกำรพยำยำมถือเอำประโยชน์แล้ว หรือกำรที่ให้ทนำยควำมของตนเรียกให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ ตำมสิทธิที่ตนได้
มำนั้น แต่ยังมิได้ฟ้องร้องต่อศำล ก็ถือว่ำพยำยำมถือเอำประโยชน์แห่งสิทธินั้นแล้ว

๓.๒.๒.๓ โดยเจตนำและรู้อยู่แล้วว่ำสิทธิที่ได้รับมำน้ันเป็นสิทธิท่ีได้มำจำกกำร 
กระท�ำควำมผิดตำมมำตรำ ๔ หมำยถึง ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องรู้มำก่อนว่ำสิทธิท่ีจะเรียกร้องนั้นผิดมำตรำ ๔  
แล้วไปใช้สิทธเิรยีกร้องจึงเข้ำองค์ประกอบควำมผดิ แต่ถ้ำได้ใช้สทิธเิรยีกร้องแล้วรูภ้ำยหลงัว่ำสทิธนิัน้ผดิกฎหมำย 
เช่นนี้ ผู้ได้มำย่อมไม่มีควำมผิด

๓.๒.๒.๔ โดยเจตนำ ต้องดูเจตนำของผู้กระท�ำ กลำ่วคือ ต้องดูข้อเท็จจริงทั้งหมด
อันแสดงให้เห็นเจตนำของผูไ้ด้มำว่ำรูห้รอืไม่ว่ำสทิธนิัน้ผดิตำมมำตรำ ๔ เช่น เป็นกรณทีีไ่ด้ล่วงรูเ้หน็หรอืร่วมเป็น
พยำนในกำรท�ำสัญญำกู้ที่ตกลงเรียกดอกเบี้ยเกินกว่ำอัตรำที่กฎหมำย เป็นต้น

๓.๓ อัตราโทษ

ควำมผิดฐำนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำตำมมำตรำ ๔ ก�ำหนดอัตรำโทษควำมผิดฐำนเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรำ ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

เดิมก�ำหนดอัตรำโทษจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ27  
ในกำรเสนอแก้ไขกฎหมำยได้เพิม่อตัรำโทษให้สงูขึน้เป็นก�ำหนดโทษจ�ำคกุไม่เกินสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบำท 
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ โดยพิจำรณำเทียบเคียงกับอัตรำโทษตำมพระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘

27 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตรา ๓ บัญญัติว่า “บุคคลใด 
 (ก) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนดไว้ หรือ 
 (ข) เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย บังอาจก�าหนดข้อความอันไม่จริง 
ในเรื่องจ�านวนเงินกู้หรืออื่น ๆ ไว้ในหนังสือสัญญา หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หรือ 
 (ค) นอกจากดอกเบี้ย ยังบังอาจก�าหนดจะเอา หรือรับเอาซึ่งก�าไรอื่นเป็นเงินหรือสิ่งของ หรือโดยวิธ ี
เพิกถอนหนี้ หรืออื่น ๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืม 
 ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ส�ำหรบัควำมผดิตำมมำตรำ ๕ ผูก้ระท�ำผดิต้องได้รบัโทษเช่นเดยีวกบัผูก้ระท�ำผดิตำมมำตรำ ๔

ผลจำกกำรแก้ไขกฎหมำยโดยได้ปรับเพิ่มอัตรำโทษตำมมำตรำ ๔ ให้มีอัตรำโทษสูงขึ้น  
จำกเดิม “จ�ำคกุไม่เกินหนึง่ปีหรอืปรบัไม่เกนิหนึง่พันบำท” เป็น “จ�ำคกุไม่เกนิสองปีหรอืปรบัไม่เกินสองแสนบำท”  
มผีลให้คดอียูใ่นอ�ำนำจของศำลจงัหวดั นอกจำกนีอ้ตัรำโทษตำมกฎหมำยใหม่ซึง่ระวำงโทษ “จ�ำคกุไม่เกนิสองปี”  
หำกมกีำรกระท�ำผดิหลำยกรรมต่ำงกนั ศำลสำมำรถลงโทษทกุกรรมเป็นกระทงควำมผดิไป ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำมำตรำ ๙๑ โดยรวมโทษทกุกระทงแล้วโทษจ�ำคกุทัง้สิน้ต้องไม่เกนิสบิปี ส่งผลให้กำรบงัคบัใช้กฎหมำยเพือ่
คุ้มครองประชำชนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

๔. วิธกีำรเพื่อควำมปลอดภัย

มำตรำ ๖ บัญญตัว่ิำ “เมือ่ศำลพพิำกษำว่ำจ�ำเลยมคีวำมผดิแต่รอกำรก�ำหนดโทษหรอืรอกำรลงโทษไว้  

ไม่ว่ำจะมคี�ำขอหรอืไม่ ศำลอำจน�ำวธิกีำรเพือ่ควำมปลอดภยัตำมมำตรำ ๓๙ (๓) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมำย

อำญำมำใช้บังคับโดยอนุโลม”

มำตรำนี้เป็นบทบัญญัติที่รำ่งเพิ่มเติมจำกกฎหมำยฉบับเดิม เหตุผลในกำรน�ำมำตรกำรเพื่อควำม
ปลอดภัยตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๓๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรเรียกประกันทัณฑ์บนและกำรห้ำม
ประกอบอำชพีบำงอย่ำงมำปรบัใช้เพิม่เตมิกับผู้กระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญติันี ้เพ่ือเป็นกำรป้องปรำมมใิห้
มกีำรกระท�ำควำมผดิซ�ำ้ และไม่ให้เกดิกำรเลียนแบบในกำรประกอบธรุกจิเรียกดอกเบีย้เกนิอตัรำแพร่หลำยต่อไป

ในชั้นกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบ้ีย
เกินอัตรำ พ.ศ. ... นำยธำนิศ เกศวพิทักษ์ ในฐำนะรองประธำนคณะกรรมำธิกำร ได้เสนอปรับแก้ถ้อยค�ำว่ำ  
“...ไม่ว่ำจะมีค�ำขอหรือไม่...” โดยให้เหตุผลว่ำเพื่อให้ศำลสำมำรถใช้ดุลพินิจได้เองและสอดคล้องกับประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ ๔๕ อีกด้วย28

กฎหมำยมำตรำนี้จึงมีบทบัญญัติให้อ�ำนำจศำลใช้ดุลพินิจไม่ว่ำจะมีค�ำขอหรือไม่ ในกำรน�ำวิธีกำร
เพ่ือควำมปลอดภยัมำบังคบัใช้กบัผูก้ระท�ำผดิเกีย่วกบักำรห้ำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ หรอืกำรได้ประโยชน์จำก 
กำรกระท�ำควำมผิดดังกล่ำว หำกศำลพิพำกษำให้รอกำรก�ำหนดโทษหรือรอกำรลงโทษไว้ทั้งนี้เพื่อคุ้มครอง 
ควำมปลอดภยัให้สงัคม ไม่เปิดช่องให้ผูก้ระท�ำผิดท่ีรอกำรลงโทษหรือรอกำรก�ำหนดโทษไว้มโีอกำสได้กระท�ำผดิซ�ำ้อีก  
นับได้ว่ำเป็นกฎหมำยที่ให้บทบำทหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมให้ควำมปกป้องคุ้มครองสังคมและรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนอย่ำงแท้จริง

28 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๕ บัญญัติว่า “เมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษผู้ใด และศาลเห็นสมควร  
เพ่ือความปลอดภยัของประชาชนไม่ว่าจะมคี�าขอหรือไม่ ศาลอาจส่ัง ในค�าพิพากษาว่าเม่ือผู้นัน้พ้นโทษตามค�าพพิากษาแล้ว 
 ห้ามมิให้ผู้นั้น เข้าเขตก�าหนดเป็นเวลาไม่เกินห้าปี”
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วธิีกำรเพื่อควำมปลอดภยัที่กฎหมำยฉบบันี้น�ำมำบัญญตัไิว้ได้แก่ กรณีตำมที่บญัญัตไิวใ้นประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ ๓๙ (๓) และ (๕) ดังนี้

๔.๑ เรียกประกันทัณฑ์บน 

เป็นกำรก�ำหนดเงือ่นไขป้องกนัมใิห้กระท�ำควำมผดิขึน้ โดยเข้ำเงือ่นไขตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ มำตรำ ๔๖29 ถ้ำไม่ยอมท�ำทณัฑ์บนหรอืหำประกนัไม่ได้ให้ศำลมอี�ำนำจสัง่กกัขงัผูน้ัน้ จนกว่ำจะท�ำทณัฑ์บน 
หรือหำประกันได้ แต่ไม่ให้กักขังเกินกว่ำหกเดือน หรือจะสั่งห้ำมผู้นั้นเข้ำไปในเขตก�ำหนดตำมมำตรำ ๔๕ ก็ได้

๔.๒ ห้ำมกำรประกอบอำชีพบำงอย่ำง 

เพือ่เป็นกำรตดัโอกำสไม่ให้เกีย่วข้องหรอืมกีำรด�ำเนนิกำรเกีย่วกับอำชพีหรอืธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง
กำรให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ โดยมีเงื่อนไขตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๕๐30

๕. ผู้รกัษำกำรตำมกฎหมำย
มำตรำ ๗ บัญญัติว่ำ “ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้”

เดิม พระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ ไม่ได้บญัญตัผิูรั้กษำกำรตำมกฎหมำยไว้  
ในกำรแก้ไขปรับปรุงจึงบัญญัติให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย

29 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๖ บัญญัติว่า “ถ้าความปรากฏแก่ศาลตามข้อเสนอของพนักงานอัยการ
ว่าผู้ใดจะก่อเหตุร้าย ให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือจะกระท�าการใดให้เกิดความเสียหาย  
แก่สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในการพิจารณาคดี
ความผดิใด ไม่ว่าศาลจะลงโทษผูถ้กูฟ้องหรอืไม่กต็าม เมือ่มเีหตอุนัควรเชือ่ว่า ผูถ้กูฟ้องน่าจะก่อเหตรุ้ายให้เกดิภยนัตราย
แก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือจะกระท�าความผิดให้เกิดความเสียหายแก่ส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ 
ตามกฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิให้ศาลมีอ�านาจทีจ่ะส่ังผูน้ัน้ให้ท�าทณัฑ์บนโดยก�าหนดจ�านวน
เงินไม่เกินกว่าห้าหมื่นบาท ว่าผู้น้ันจะไม่ก่อเหตุร้ายหรือจะไม่กระท�าความผิดดังกล่าว แล้วตลอดเวลาท่ีศาลก�าหนด
แต่ไม่เกินสองปี และจะสั่งให้มีประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้นั้นไม่ยอมท�าทัณฑ์บนหรือหาประกันไม่ได้ ให้ศาลมีอ�านาจ
สั่งกักขังผู้นั้นจนกว่า จะท�าทัณฑ์บนหรือหาประกันได้ แต่ไม่ให้กักขังเกินกว่าหกเดือน หรือจะส่ังห้ามผู้น้ันเข้าในเขต
ก�าหนดตาม มำตรำ	45 ก็ได้การกระท�าของผู้ซึ่งมีอายุต�่ากว่าสิบแปดปีมิให้อยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติตามมาตรานี้.”

30 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๐ บญัญตัว่ิา “เม่ือศาลพิพากษาให้ลงโทษผู้ใด ถ้าศาลเหน็ว่าผูน้ัน้ กระท�า
ความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และเห็นว่า 
หากผู้น้ันประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไปอาจจะกระท�าความผิดเช่นนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไว้ในค�าพิพากษาห้าม 
การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีก�าหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษไปแล้วก็ได้.”
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๑. บทสรุป
หนี้นอกระบบที่มีรูปแบบกำรให้กู ้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำนับได้ว่ำเป็นปัญหำเชิง

โครงสร้ำงประเทศท่ีสะท้อนควำมไม่เป็นธรรมทำงเศรษฐกจิ กฎหมำย และสังคม ดังจะเห็นได้ว่ำต้ังแต่ปี ๒๕๕๔ 
เป็นต้นมำ ทุกรัฐบำลได้ให้ควำมส�ำคัญกับนโยบำยกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง แต่ดูเหมือนว่ำแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำจะเป็นเร่ืองเฉพำะกจิของแต่ละรฐับำลยงัขำดควำมต่อเนือ่งในเชงินโยบำยและยทุธศำสตร์กำรแก้ไข
ปัญหำทั้งระบบ 

ปัจจุบันควำมรุนแรงของปัญหำหนี้นอกระบบเกิดจำกกำรให้กู ้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบ้ียหรือ 
ผลประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นในอัตรำท่ีสูง โดยเจ้ำหนี้อำศัยฐำนะโอกำสทำงสังคมที่สูงกว่ำเอำรัดเอำเปรียบ
อย่ำงไม่เป็นธรรมจนลกูหนีต้้องจ�ำยอมเพรำะควำมจ�ำเป็น มำตรกำรทำงกฎหมำยจงึเป็นแนวทำงหนึง่ทีรั่ฐได้ใช้เป็น 
เครื่องมือเพื่อจัดกำรปัญหำและลดควำมเหล่ือมล�้ำจำกปัญหำหน้ีนอกระบบท่ีมีกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำและ
กำรตดิตำมทวงถำมหน้ีด้วยวิธีกำรข่มขู่รนุแรง ดงัเช่นสถำนกำรณ์เมือ่ปี ๒๕๕๗ ภำยหลงัจำกคณะรกัษำควำมสงบ 
แห่งชำติ ได้เข้ำมำแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกโครงกำรรับจ�ำน�ำข้ำวโดยให้ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตรจ่ำยเงินที่ค้ำงให้แก่เกษตรกร ในช่วงนั้นได้เกิดเหตุกำรณ์ที่เจ้ำหนี้นอกระบบไปข่มขู่ทวงหนี้ชำวนำ 
ท�ำให้คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ “คสช.” ออกประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิ เพือ่ลงโทษผูก้ระท�ำผดิ 
เก่ียวกับกำรติดตำมทวงถำมหนี้ชำวนำโดยวิธีกำรข่มขืนใจให้เกรงกลัวโดยก�ำหนดอัตรำโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี  
หรอืปรบัไม่เกนิสีห่มืน่บำท หรอืทัง้จ�ำทัง้ปรบั1 ซึง่ต่อมำรฐัได้ตรำพระรำชบญัญตักิำรทวงถำมหนี ้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึน้ 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรติดตำมทวงหนี้โดยใช้วิธีกำรรุนแรงท่ีฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย โดยบังคับใช้กับกำร
ทวงถำมหนี้ทุกประเภท นอกจำกนี้หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ยังได้มีค�ำสั่งให้ข้ำรำชกำรทหำรเป็น 
เจ้ำพนกังำนในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผดิบำงประกำรทีเ่ป็นภยนัตรำยต่อควำมสงบเรียบร้อย 
หรอืบ่อนท�ำลำยระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ซึง่กฎหมำยว่ำด้วยกำรทวงถำมหนี ้และกฎหมำยว่ำด้วย
กำรห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำก็อยู่ในบัญชีท้ำยค�ำสั่งนี้ด้วย2

พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ปรับปรุงแก้ไขจำกเดิมให้มีควำม
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันมำกยิ่งขึ้น นับได้ว่ำเป็นเครื่องมือส�ำหรับหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมเจ้ำหนี้ที่เอำรัดเอำเปรียบโดยเรียกผลตอบแทนจำกดอกเบี้ยในอัตรำท่ีสูงเกินกว่ำที่
กฎหมำยก�ำหนด แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรที่ลูกหนี้ท�ำสัญญำและยอมเสียดอกเบี้ยเกินอัตรำในกฎหมำยด้วยควำม
สมัครใจท�ำให้ลูกหนี้ไม่เป็นผู้เสียหำยโดยนิตินัย ดังนั้นจึงต้องเน้นบทบำทอ�ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนบังคับใช้
กฎหมำยในกำรน�ำกฎหมำยมำเป็นเครื่องมือและด�ำเนินมำตรกำรทำงอำญำ เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ของสังคมและปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชำชนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงแท้จริง

1 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๔๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องความผิด
เกีย่วกบัการตดิตามทวงหนี ้บัญญตัว่ิา “ผูใ้ดข่มขนืใจชาวนาให้ยอมให้หรอืยอมจะให้ตนหรอืผูอ้ืน่ได้ประโยชน์ในลักษณะ
ที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้ก�าลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะท�าอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน
ของชาวนาหรอืของบุคคลทีส่าม จนผูถ้กูข่มขนืใจยอมเช่นว่านัน้ ผู้นัน้ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิ
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ.”

2 ค�าสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การป้องกัน
และปราบปรามการกระท�าความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนท�าลายระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ.
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นอกจำกนีย้งัมแีนวค�ำพพิำกษำศำลฎกีำท่ีวนิจิฉยัเป็นคณุและคุม้ครองผูด้้อยโอกำสจำกปัญหำหนีส้นิ  
เช่น เมื่อพระรำชบัญญัติหำ้มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๔๗๕ มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ประมวลกฎหมำยแพ่ง 
และพำณิชย์ มำตรำ ๖๕๔ ที่บัญญัติห้ำมมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้ำต่อปี ถ้ำในสัญญำก�ำหนดดอกเบี้ย 
เกนิกว่ำนัน้ กใ็ห้ลดลงมำเป็นร้อยละสบิห้ำต่อปี คงใช้บงัคบัเฉพำะเป็นข้อห้ำมมใิห้เรยีกดอกเบีย้เกนิร้อยละ ๑๕ ต่อปี  
เท่ำนัน้ แต่ผลของกำรเรียกดอกเบีย้เกนิกว่ำร้อยละ ๑๕ ต่อปี ทีใ่ห้ลงลงมำเป็นร้อยละ ๑๕ นัน้ไม่มผีลบงัคบัอกีต่อไป  
เนือ่งจำกพระรำชบัญญติัห้ำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำบญัญตัใิห้กำรกูย้มืเงนิทีเ่รยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำเป็นควำมผดิ 
และมีโทษทำงอำญำ ซึ่งเป ็นกฎหมำยเกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน  
ดงัน้ันข้อตกลงในส่วนดอกเบ้ียจงึตกเป็นโมฆะทัง้หมด ถอืว่ำไม่มข้ีอตกลงเรือ่งดอกเบีย้หรอืข้อตกลงนัน้เสยีเปล่ำ  
เม่ือไม่มีสัญญำจะเสียดอกเบ้ีย จึงไม่มีอะไรที่จะลดลงตำมมำตรำ ๖๕๔ บทบัญญัติที่ให้ลดลงมำเลย 
ไม่เกิดผลต่อไป จงึมปีระเดน็ทีค่วรจะศกึษำต่อไปว่ำเมือ่พระรำชบญัญตัห้ิำมเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำ พ.ศ. ๒๕๖๐  
บัญญัติให้กำรอ�ำพรำงกำรกู ้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่ำอัตรำท่ีกฎหมำยเป็นควำมผิดทำงอำญำ3  
จะส่งผลต่อกำรวนิจิฉยักรณนีติกิรรมอ�ำพรำงกำรกูย้มืเงินในทำงแพ่งอย่ำงไร นอกจำกนีแ้นวค�ำพิพำกษำศำลฎกีำ 
ที่วินิจฉัยว่ำกำรช�ำระดอกเบ้ียท่ีเรียกเกินกว่ำอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดด้วยควำมสมัครใจเป็นกำรช�ำระหนี้ 
ตำมอ�ำเภอใจเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๐๗ และมำตรำ ๔๑๑  
ไม่สำมำรถน�ำมำหักช�ำระเป็นต้นเงินได้ ต่อมำได้มีแนวค�ำพิพำกษำศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำกลับหลักค�ำพิพำกษำ 
เรื่องกำรช�ำระหนี้ตำมอ�ำเภอใจจึงเป็นแนวค�ำพิพำกษำที่ออกมำเพื่อคุ้มครองประชำชนผู้ด้อยโอกำสมำกยิ่งขึ้น4 

ตรำบใดท่ีผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรให้กู้ยืมเงินมีจ�ำนวนมหำศำล แม้รัฐจะตรำกฎหมำยท่ีม ี
ควำมเข้มงวดมำใช้บังคับ แต่เมื่อค�ำนึงถึงผลตอบแทนท่ีได้รับแล้วท�ำให้ผู้ท่ีคิดจะกระท�ำควำมผิดหำวิธีกำร 
หลกีเลีย่งกฎหมำยเพรำะประชำชนยงัมคีวำมเดอืดร้อนและต้องกำรใช้เงนิกูอ้ยู ่เจ้ำหน้ีเงนิกูท้ั้งหลำยจงึได้ปรบัเปลีย่น 
วิธีกำรเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดไวรัสโคโรน่ำ (Covid – ๑๙) คำดว่ำจะมีประชำชนท่ัวโลกและคนไทยตกงำนเป็นจ�ำนวนมำก 
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหนี้สินครัวเรือนมีแนวโน้มสูงมำกข้ึน ประกอบกับควำมเจริญทำง 
เทคโนโลยดีจิทิลัส่งผลให้กำรตดิต่อสือ่สำรทีร่วดเรว็หลำกหลำยช่องทำง จำกควำมเหลือ่มล�ำ้ดังกล่ำวจงึเกดิรปูแบบ
กำรให้กู้ยืมเงินใหม่ ๆ เป็นกำรกู้เงินผ่ำนสื่อสำรสนเทศรูปแบบอื่น ๆ เช่น เฟซบุ๊ค หรือแอปพลิเคชันไลน์  
และมีขบวนกำรติดตำมทวงหนี้ที่มีวิธีกำรปิดบังอ�ำพรำงผ่ำนสื่อสำรสนเทศมำกยิ่งข้ึน จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงำน
บังคับใช้กฎหมำยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะต้องเฝ้ำระวังและประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อป้องกัน
และแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที

3 มาตรา ๔ บัญญัติว่า “บุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระท�าการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการอ�าพราง
การกู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสน
บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ  
 (๑) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนดไว้ 
 (๒) ก�าหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจ�านวนเงินกู้หรือเรื่องอื่น ๆ ไว้ในหลักฐานการกู้ยืมหรือตราสาร
ที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด หรือ 
 (๓) ก�าหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือ
โดยวิธีการใด ๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน”

4 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๓๑/๒๕๖๐ และ ที่ ๕๓๗๖/๒๕๖๐.
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ปัญหำหนี้สินของประชำชนมีควำมเชื่อมโยงกับปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงหำก
ประชำชนมีกำรก่อหนี้ยืมสินโดยมีกำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ตำมกลไกของระบบเศรษฐกิจอย่ำงเป็นธรรม 
จะช่วยส่งเสรมิเศรษฐกจิของประเทศ ลดปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้และท�ำให้สงัคมสงบสขุยิง่ข้ึน แต่ในกำรกูย้มืเงนิกัน 
เจ้ำหนี้ย่อมหวังจะได้รับผลตอบแทนจำกดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่คุ้มกับควำมเสี่ยง ขณะเดียวกันลูกหนี้ 
หวงัได้เงินกูย้มืไปใช้จ่ำยลงทนุเพือ่ให้ได้เงินมำช�ำระเงินต้นและผลก�ำไรทีเ่พียงพอจะช�ำระดอกเบีย้ได้ตำมกฎหมำย  
ประเด็นจึงอยู ่ท่ีจ�ำนวนอัตรำดอกเบ้ียที่เหมำะสมและเป็นธรรมควรจะอยู ่ท่ีอัตรำเท่ำใด หลักทั่วไปของ
อัตรำดอกเบี้ยกู้ยืมไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี5 แต่ผู้ให้กู้ที่เป็นสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยจะได้รับกำรยกเว้น 
โดยพระรำชบัญญตัดิอกเบ้ียเงนิให้กูย้มืของสถำบนักำรเงนิ พ.ศ. ๒๕๒๓ ให้เรยีกอตัรำดอกเบีย้ได้ถงึร้อยละ ๒๘ ต่อปี6  
นอกจำกนีใ้นสถำนกำรณ์ปัจจบัุนประชำชนทีไ่ม่สำมำรถเข้ำถงึสถำบนักำรเงินได้และควำมต้องกำรเงินกูม้จี�ำนวนมำก  
รัฐจึงอนุญำตให้ประกอบธุรกิจประเภทผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินที่ไม่ใช่ธนำคำร (Non-Bank) โดยอำศัยอ�ำนำจ 
ตำมข้อ ๕ ประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ โดยกระทรวงกำรคลังได้ออกประกำศเพื่อก�ำหนดให้กำรประกอบ
ธรุกิจเก่ียวกบักำรให้บรกิำรทำงกำรเงนิ เป็นกจิกำรทีต้่องขออนญุำตโดยต้องประกอบธรุกิจภำยใต้กำรก�ำกบัดแูล
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย เช่น ผู้ให้บริกำรบัตรเครดิต ผู้ให้บริกำรสำมำรถเรียกเก็บดอกเบี้ยในหนี้ค้ำงช�ำระ 
หรือดอกเบีย้ในระหว่ำงเวลำผดินดัช�ำระหนีห้รอืค่ำปรบัในกำรช�ำระหนีล่้ำช้ำกว่ำก�ำหนด หรอืค่ำธรรมเนยีมหรอื
ค่ำบริกำรอื่นใด เมื่อค�ำนวณรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ ๒๐ ต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมคำ่ธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ให้บริกำรเบิกถอนเงินสดซ่ึงเรียกเก็บได้อีกไม่เกินร้อยละ ๓ ของจ�ำนวนเงินสดที่เบิกถอน ผู้ให้บริกำรสินเชื่อ 
ส่วนบคุคลภำยใต้กำรก�ำกับ ให้กูย้มืแก่บคุคลธรรมดำโดยไม่มหีลักประกัน ผู้ให้บริกำรอำจเรียกเก็บดอกเบ้ีย ค่ำปรบั  
ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกินร้อยละ ๒๘ ต่อปี (Effective rate) ผู้ให้บริกำรสินเชื่อรำยย่อย 
เพือ่กำรประกอบอำชพีภำยใต้กำรก�ำกบั (สนิเชือ่นำโนไฟแนนซ์) และผู้ให้บรกิำรสนิเชือ่รำยย่อยระดบัจงัหวดัภำยใต้ 
กำรก�ำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งผู้ให้บริกำรอำจเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่ำปรับ ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียมใด ๆ   
ไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี (Effective rate) เป็นต้น

หำกเปรียบเทียบกับกำรกู้ยืมเงินทั่วไปต้องถูกก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยตำมกฎหมำยไม่เกินร้อยละ 
๑๕ ต่อปี จงึเป็นควำมเสีย่งกบักำรให้กูย้มืเงนิลกัษณะทัว่ไปเมือ่เปรยีบเทยีบกับผลตอบแทนทีไ่ด้รบั ดงันัน้ผูใ้ห้กู้ 
ที่เป็นนำยทุนจึงหำรูปแบบกำรอ�ำพรำงกำรกู้ยืมเงินเพื่อเรียกดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นในจ�ำนวนที่สูง 
ให้คุ้มค่ำกับควำมเสี่ยงในอนำคต ด้วยวิธีกำรที่ซับซ้อนและยำกต่อกำรหำพยำนหลักฐำนมำพิสูจน์ควำมผิด  
ดังนั้นแม้รัฐจะได้ตรำพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้กระท�ำผิดต้องรับโทษสูงขึ้น
กเ็ป็นเพยีงมำตรกำรหนึง่ทีจ่ะป้องกนักำรเรยีกดอกเบีย้เกนิอัตรำ ตรำบใดทีค่วำมต้องกำรใช้เงนิยังคงมเีพิม่มำกขึน้  
แนวทำงกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบ้ียของหนีใ้นระบบสถำบนักำรเงนิและหนีน้อกระบบในอตัรำทีเ่หมำะสมกบัสภำวะ 
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐก�ำกับดูแลให้เกิดควำมเป็นธรรมในทุกขั้นตอนจะเป็นกำรแก้ไขปัญหำ 
ได้อีกทำงหนึ่ง 

5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๔
6 พระราชบัญญัติ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ มาตรา ๔ บัญญัติว่า “เพื่อ

ประโยชน์ในการแก้ไขภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีโดยค�าแนะน�าของธนาคารแห่งประเทศไทย มีอ�านาจ
ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงิน อาจคิดจากผู ้กู ้ยืมหรือคิดให้ผู ้ให้กู ้ยืมให้สูงกว่าร้อยละสิบห้าต่อปีได ้
            ในการก�าหนดตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะก�าหนดอัตราดอกเบี้ยส�าหรับสถาบันการเงินบางประเภทหรือ 
ทุกประเภทโดยก�าหนดเป็นอัตราสูงสุดหรืออัตราที่อ้างอิงได้ในลักษณะอื่นก็ได้ และจะก�าหนดเงื่อนไขให้สถาบันการเงิน
ต้องปฏิบัติด้วยก็ได.้..”
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๒. ข้อเสนอแนะ

กำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบของรัฐบำลโดยเน้นกำรสนับสนุนแหล่งทุนในรูปแบบตำ่ง ๆ ให้กับ
ประชำชนเพือ่ให้หลดุพ้นจำกปัญหำหนีน้อกระบบเป็นเพยีงมำตรกำรเริม่ต้นเท่ำนัน้ ประเด็นส�ำคัญของกำรแก้ไข 
ปัญหำหนี้นอกระบบอยู่ท่ีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนด้วยกำรสนับสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ 
ให้ประชำชนสำมำรถน�ำเงนิดงักล่ำวไปต่อยอดหรอืสร้ำงก�ำไร เพือ่ไม่ให้เป็นภำระแก่ประชำชนในภำยหลงัสำมำรถ
ช�ำระสนิเชือ่ดงักล่ำวได้ด้วยตนเอง และกำรสนบัสนนุส่งเสริมให้ชมุชนมส่ีวนร่วมกบักำรแก้ไขปัญหำระดับฐำนรำก
อย่ำงจรงิจงั ในขณะเดยีวกนัรฐัต้องลดควำมเหลือ่มล�ำ้จำกกำรเอำรัดเอำเปรยีบอย่ำงไม่เป็นธรรมด้วยมำตรกำร
ทำงกฎหมำย และกำรช่วยเหลืออ�ำนวยควำมยุติธรรมให้กับลูกหนี้ผู้ด้อยโอกำสเหล่ำนี้ จำกบทสรุปที่กล่ำวมำ 
จะเหน็ได้ว่ำปัญหำกำรกูย้มืเงนิโดยเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรำในปัจจบุนัมรีปูแบบวธิกีำรทีม่คีวำมซับซ้อนและรนุแรง 
มำกยิ่งขึ้น มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัญหำของประเทศในด้ำนเศรษฐกิจ ดำ้นกฎหมำย และด้ำนสังคม ซึ่งมี
ควำมเกีย่วข้องกบัหลำยภำคส่วน ดงันัน้กำรบรูณำกำรเพือ่แก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบทัง้จำกหน่วยงำนของภำครัฐ  
ภำคประชำสงัคม และภำคเอกชน จะต้องด�ำเนนิกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมและจรงิจงั กำรแก้ไขปัญหำควรมองภำพ
รวมของประเทศ โดยควรมีหน่วยงำนหรือองค์กรหลักที่ท�ำหน้ำที่วิเครำะห์ปัญหำและจัดท�ำนโยบำยในระดับ
ประเทศเพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติและติดตำมประเมินผลให้เกิดควำมชัดเจนต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพในทุกมิติ.
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สุนีย์ มัลลิกะมำลย์ และคณะ. (๒๕๒๕).  วิวัฒนำกำรของกฎหมำยไทยในรอบสองร้อยปี ภำค ๕ : ภำคกฎหมำย
มหำชนส่วนแพ่งหรือกฎหมำยสังคม. 

ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที่ ๔๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๕๗ เรื่องควำมผิดเกี่ยวกับ
กำรติดตำมทวงหนี้ 

ค�ำสั่ง หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๙ มีนำคม ๒๕๕๙ เรื่อง กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผดิบำงประกำรทีเ่ป็นภยนัตรำยต่อควำมสงบเรยีบร้อยหรอืบ่อนท�ำลำยระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ.
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ประวัติผู้เขยีน

๑. ประวัติกำรศกึษำ/กำรอบรม
๑.๑ นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ปีกำรศึกษำ ๒๕๒๖
๑.๒ นิติศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๒
๑.๓ หลักสูตร กำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน รุ่นที่ ๖ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ สถำบันพระปกเกลำ้
๑.๔ นกับริหำรกำรคลงั รุน่ที ่๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ กระทรวงกำรคลงัและสถำบนัวิทยำกำรเศรษฐกจิกำรคลัง
๑.๕ หลักสูตร กำรเสริมสร้ำงสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ สถำบันพระปกเกล้ำ
๑.๖ กำรบริหำรงำนต�ำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๓๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยำลัยกำรต�ำรวจ กองบัญชำกำรศึกษำ 

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
๑.๗ หลักสูตร วิทยำกำรประกันภัยระดับสูง (วปส) รุ่นที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ สถำบันวิทยำกำรประกันภัย

ระดับสูง ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
๑.๘ หลักสูตร กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ ๑๗  

ปี พ.ศ.๒๕๕๖ สถำบันพระปกเกล้ำ
๑.๙ หลักสูตร THE RULE OF LAW & DEVELOPMENT (RoLD) ป ี  พ.ศ. ๒๕๖๐  

สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย

๒. ประสบกำรณ์กำรรบัรำชกำร
๒.๑ รับรำชกำรต�ำรวจตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๗ ต่อมำได้โอนมำรับรำชกำรพลเรือน 

สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
๒.๒ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ด�ำรงต�ำแหน่งพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ ช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักคดีกำรเงินกำร

ธนำคำร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๒.๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะดำ้นคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๒.๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรกองคดีเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

๓. งำนพิเศษอ่ืนทีไ่ด้รบัมอบหมำย
๓.๑ เลขำนุกำรศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

ยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๐
๓.๒ รองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ีและประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม กรมสอบสวนคดี

พิเศษ พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๖๓
๓.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิภำครำชกำร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร (๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ – ๑๘ 

พฤษภำคม ๒๕๖๐)

๔. ผลงำนทำงวิชำกำร/รำงวัล
๔.๑ บทควำมเรือ่ง “กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสงัคม : ศกึษำกรณหีนีน้อกระบบจงัหวดัชยัภมู”ิ วำรสำร

ศำลยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ กุมภำพันธ์ – มีนำคม ๒๕๕๕
๔.๒ บทควำมเรื่อง “หนี้นอกระบบกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและกฎหมำย” วำรสำรดุลพำห เล่ม

ที่ ๒ ปีที่ ๖๔ พฤษภำคม – สิงหำคม ๒๕๖๐ 
๔.๓ บทควำมเผยแพร่ เรื่องยุติธรรมช่วยประชำชน ลงในวำรสำรยุติธรรม ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

ยุติธรรม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปี ๒๕๖๒ 
๔.๔ คดิค้นและพฒันำ “The Choice เกมทำงเลือก-ทำงรอด” ได้รับรำงวลัเลิศรัฐ ประเภท รำงวัลกำร

พัฒนำกำรบริกำร ระดับ “ดีเด่น” ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รำงวัลประเภทขยำยผลมำตรฐำนกำร
บริกำรระดับดี ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จำกส�ำนักงำน ก.พ.ร.

๔.๕ รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้น ด้ำนสังคม ระดับดี จำกผลงำน“The Choice เกมทำงเลือก- 
ทำงรอด” ประจ�ำปี ๒๕๖๒ จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ

พนัต�ารวจโท วิชัย สุวรรณประเสรฐิ
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