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นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ  
ในสังคมปัจจุบันปัญหาหน้ีนอกระบบน้ันถือได้ว่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ที่ส�าคัญประการหน่ึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สืบเน่ืองมาจากสภาพปัญหาความยากจน 
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องประสบกับปัญหารายได้ไม่เพยีงพอกับรายจ่าย และไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินกู้หรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระบบได้ แต่ด้วยความจ�าเป็น 
ที่จะต้องหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันและครอบครัว ไม่ว่าจะส�าหรับเพ่ือการ 
ด�ารงชีพ การประกอบอาชีพหรอืการน�าเงนิมาช�าระหน้ีสนิทีจ่�าเป็นเร่งด่วน ฯลฯ กต็าม 
ประชาชนเหล่านี้จึงจ�าเป็นที่จะต้องขอกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซ่ึงเป็นการ 
กูย้มืเงินทีไ่ม่มีรปูแบบแน่นอนโดยเป็นไปตามความตกลงของผูกู้้และผูใ้ห้กู้ตกลงกันเอง 
และจากการทีธุ่รกจิเงนิกูน้อกระบบเป็นแหล่งเงนิกูท้ีง่่าย สะดวก รวดเรว็ ไม่มขีัน้ตอน
ยุ่งยาก จึงท�าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีพ 
ต่างหันมากูย้มืเงินนอกระบบกันมากขึน้ ท�าให้บรรดานายทนุทีม่เีงนิทนุให้กู้ยมืได้อาศัย
ช่องทางดังกล่าวในการประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ โดยอาศัยความได้เปรียบ
และมีอ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เหนือกว่าเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ 
ผู้กู้ยืมเงินต่าง ๆ นานา เช่น การเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายก�าหนด  
ดังที่ปรากฏเป็นข่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ดังนั้น คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอน�าเสนอเรื่อง 
“มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยกฎหมาย” ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านได้มีโอกาสรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางและมาตรการ 
ต่าง ๆ ที่รัฐให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการเงินกู้นอกระบบ ดังนี้

มำตรกำรและแนวทำงแก้ไขปัญหำ 
หนี้นอกระบบโดยกฎหมำย 
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๑. ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ
 เมื่อกล่าวถึง “หนี้นอกระบบ” มักจะหมายถึง หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน

กันเองในระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยไม่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งในทาง
ปฏิบัตินั้นหนี้นอกระบบมักจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูงกว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้ 
กล่าวคือ มีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี หรือร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน ซึ่ง
เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด (ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี) โดยที่เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน ทั้งยังรวมถึงหนี้ที่เกิดจากมูลหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหนี้ที่กฎหมาย
บัญญัติไว้เกี่ยวกับสิ่งของหรือวัตถุว่าผู้ใดมีไว้เป็นความผิด เช่น หนี้ที่เกิดจากการพนัน
หรือหนี้ที่เกิดจากยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึง
แหล่งการเงนิทีเ่กดิขึน้ตามความจ�าเป็นและสภาพแวดล้อม ทีไ่ม่มี
ระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่มีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ 
เนื่องจากเงื่อนไขการกู้และข้อตกลงต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจ
ระหว่างผู ้กู ้และผู ้ให้กู ้ ลักษณะที่เด่นชัดคือไม่มีหลักทรัพย์ 
ค�้าประกันและอัตราดอกเบ้ียสูงกว่าสถาบันการเงินหรือสูงกว่าที่
กฎหมายก�าหนด โดยอาจเป็นการคิดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้ารวมกับ
เงินต้น แล้วเขียนในสัญญากู้ไม่ตรงกับเงินที่ลูกหนี้ได้รับ และใน
การติดตามทวงถามหนี้นั้น เจ้าหนี้บางรายอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ในการติดตามทวงหนี้ 
เพื่อกดดันลูกหนี้ให้ได้รับความอับอาย เกิดความกลัว โดยการข่มขู่ จนอาจถึงข้ัน
ประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สิน ดังที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง  

 นอกจากนี้นับวันธุรกิจเงินกู้นอกระบบนั้นได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
มีรูปแบบวิธีการด�าเนินการที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และเป็นการประกอบธุรกิจที่
มีลักษณะฉ้อฉลและเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้เป็นอย่างมาก ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอก
ระบบพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการท�านิติกรรมในลักษณะอื่นที่ให้ผลประโยชน์
ตอบแทนในท�านองเดียวกันกับสัญญากู้ยืม ที่ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย หรือ
มีอัตราดอกเบ้ียสงูกว่าสญัญากูย้มืเงนิ หรอืใช้ถ้อยค�าอ่ืนแทนค�าว่าดอกเบีย้ ในการเรยีก
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงิน และโดยที่ปัจจุบันไม่มีกฎหมายที่ใช้ก�ากับ
ดแูลการประกอบธรุกจิประเภทนีโ้ดยเฉพาะจึงท�าให้การประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
สามารถท�าได้อย่างเสรี ผู้ประกอบธุรกิจท�าตามอ�าเภอใจและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย 
โดยจะก�าหนดหลักเกณฑ์และเงือ่นไขในการกู้เงนิเพยีงฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเรยีก
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด การติดตามทวงถามหนี้ในลักษณะที่
รุนแรงหรือไม่เป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนเป็นจ�านวนมากได้รับความเดือดร้อนจาก
การประกอบธรุกจิในลกัษณะดงักล่าวนี ้ และมแีนวโน้มทีจ่ะทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ 
ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบและก�ากับดูแลการ
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ประกอบธุรกิจประเภทนี้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจาก
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

 ดังนั้น เพื่อให้การก�ากับดูแลให้ธุรกิจเงินกู ้นอกระบบมีแนวทางที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบให้มีปริมาณ 
ลดน้อยลงและไม่ก่อปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงควรมกีฎหมายทีใ่ช้ก�ากบั
ดูแลการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบขึ้นเป็นการเฉพาะ และก�าหนดให้มีหน่วยงาน
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกู้เงินนอกระบบ ตลอดจนการ
สนับสนุนให้รัฐมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ต่อไป

๒ รูปแบบและประเภทของเจ้ำหนี้นอกระบบ
 ๒.๑	 รูปแบบของหนี้นอกระบบ
  โดยทั่วไปอาจแบ่งประเภทของหนี้นอกระบบออกเป็น ๒ รูปแบบ

ตามระยะเวลาการช�าระหนี ้คอื หนีร้ะยะสัน้ (หนีร้ายวนั) และหนีร้ะยะยาว (หนีร้ายเดอืน 
/รายปี) ซึ่งแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนี้

  (๑)	 หนี้ระยะสั้นหรือหนี้รายวัน	แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ 
    (๑.๑)  หนี้เงินสด	ทอง	หรือสินค้าอื่น	ๆ 	เป็นหนี้เงินกู้ที่มีการ

เก็บดอกเบี้ยเป็นรายวัน โดยบวกทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมไว้ด้วยกัน ส่วนใหญ่คิด
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ ๒๐ ต่อการให้กูย้มื ๑ ครัง้ โดยจะมรีะบบการจัดเกบ็หน้ีทีแ่ตกต่าง 
กันไปและถ้าลูกหน้ีผิดนัดก็จะมีการคิดค่าปรับโดยการเพิ่มดอกเบี้ยในวันที่ขาดส่ง 
หรือเพิ่มค่าทวงถาม เป็นต้น อย่างไรก็ด ีเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง การกู้ยืมด้วยเงินสด 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และทอง  แล้ว จะเห็นได้ว่าการให้กู้ยืมน้ันจะมีความยุ่งยากต่างกัน 
โดยการให้กู้เป็นทองน้ันจะมีความยุ่งยากมากกว่า เพราะผู้ให้กู้จะต้องไปตรวจสอบ 
ถ่ายภาพที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ก่อนจึงจะปล่อยกู้ให ้

    (๑.๒)  หนีเ้งนิกูใ้นลักษณะ	“ดอกลอย”	คอื เงนิกูท้ีมี่การเกบ็
ดอกเบีย้ทกุวนัจนกว่าจะน�าเงนิต้นมาคนืเป็นก้อน ซึง่อตัราดอกเบีย้เงนิกูจ้ะอยูท่ีร้่อยละ 
๕-๒๐ ต่อวัน เช่น ให้กู้ยืมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๖.๒๕ ต่อวัน 
จ�านวน ๒๔ วัน เท่ากับร้อยละ ๑๕๐ เก็บดอกเบี้ยวันละ ๕๐๐ บาท โดยคิดจ�านวน 
๒๔ วนั รวมเป็นเงนิ ๑๒,๐๐๐ บาท รวมกับเงนิต้นอีก ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้าลกูหนีส้ามารถ
ช�าระหนี้ได้ตามก�าหนดจะต้องใช้หน้ีรวมทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท แต่ถ้าไม่สามารถ 
ช�าระหนี้ได้ตามก�าหนดก็ต้องช�าระเฉพาะดอกเบี้ยต่อไป 

   (๒)	 หนีร้ะยะยาว (หนีร้ายเดือน/รายปี)	เป็นการปล่อยกู้ระยะยาว
มากกว่า ๑ เดือนขึ้นไป และเก็บดอกเบี้ยรายเดือน จนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้คืน 
ถ้าเจ้าหนี้เป็นญาติหรือเพื่อน จะคิดอัตราดอกเบี้ยต�่าหรือไม่คิดดอกเบี้ยเลย หรือคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปี ส่วนมากการกู้เงินไม่ค่อยมีการก�าหนดระยะเวลาที่
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ชัดเจน ในกรณีที่ยอดเงินสูงมาก จะมีการใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน เช่น โฉนดที่ดิน แต่
ถ้าเจ้าหนี้ที่เป็นนายทุนจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่ร้อยละ ๕-๒๐ บาท ต่อครั้ง ในกรณี
ที่มีการกู้ยืมวงเงินไม่มากนัก อาจใช้บุคคลค�้าประกันได้ แต่ในกรณีที่วงเงินสูง ต้องใช้
หลักทรัพย์ค�้าประกัน โดยมีการท�าสัญญาเงินกู้ชัดเจน เงินกู้ประเภทนี้มักมีปัญหาใน
เรื่อง “ดอกลอย” กล่าวคือ ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถช�าระหนี้ทั้งหมดได้ในคราวเดียวกัน 
ลูกหนี้ก็จะต้องช�าระดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะมีเงินต้นมาคืนด้วย และในกรณีที่มีการ
ผิดนัดช�าระหนี้จะถูกคิดดอกเบี้ยทบต้นทบดอก ท�าให้ยอดหนี้สูงขึ้น 

 ๒.๒ ประเภทของเจ้าหนี้นอกระบบ	
   เม่ือพิจารณาประเภทของเจ้าหนีน้อกระบบแล้ว จะพบว่าเจ้าหนีเ้งนิกู้ 

นอกระบบนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน ที่ส�าคัญได้แก่ 
   (๑) เจ้าหนี้ที่อยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์

ของลูกหนี้	 ได้แก่ เจ้าหนี้ที่เป็นญาติหรือคนรู้จัก กลุ่มที่ให้อัตรา
ดอกเบีย้ต�า่หรอืไม่คดิดอกเบีย้เลย หรอืคดิดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 
๑๐ ส่วนมากจะเป็นการกู้เงินที่ไม่ค่อยมีการก�าหนดระยะเวลากู้ 
ทีช่ดัเจนแน่นอน และในกรณทีีย่อดเงนิสงูมากจะมกีารใช้หลกัทรพัย์ 
ค�้าประกันการกู้ด้วย 

  (๒) เจ้าหนี้ที่เป็นนายทุนเงินกู ้	 ซึ่งจะมีทั้ง
นายทนุในพ้ืนทีแ่ละนายทนุท่ีมาจากพ้ืนทีอ่ื่น เจ้าหน้ีทีเ่ป็นนายทนุ
ในพื้นที่คิดดอกเบี้ยเงินกู ้ตั้งแต่ร้อยละ ๕-๒๐ บาทต่อครั้ง ในกรณีที่กู ้ยืมวงเงิน 
ไม่มากนกั อาจใช้บคุคลค�า้ประกัน แต่ในกรณทีีกู้่มวีงเงนิสงู ต้องใช้หลกัทรพัย์ค�า้ประกัน 
โดยมีการท�าสัญญาเงินกู้ชัดเจน เงินกู้ประเภทนี้มักมีปัญหาในเรื่อง “ดอกลอย” 
นอกจากนี ้หลายกรณยีงัประสบปัญหาในกรณทีีม่กีารท�าสญัญาขายฝาก หรอืจ�านอง
ทรัพย์สนิ เม่ือลูกหนีไ้ม่สามารถช�าระหน้ีได้ ท�าให้ทรัพย์สนิทีเ่ป็นประกันต้องเปลีย่นมอื 
หรือถูกยึดทรัพย์ในที่สุด แต่กรณีที่เป็นนายทุนนอกพื้นที่	 โดยทั่วไปจะท�าการปล่อย
เงินกู้ผ่านตัวแทนที่เป็นตัวกลาง ลูกหนี้จึงไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าหนี้ตัวจริง 
เพราะตดิต่อผ่านตวัแทนของเจ้าหนี ้และจะม ีแก๊งหมวกกันนอ็ก	เป็นตัวกลางท�าหน้าที่
ติดต่อ จ่ายเงินและรับช�าระหนี้ถึงที่  

   (๓) แขกให้กูยื้มเงิน	โดยเจ้าหน้ีประเภทน้ีจะมเีชือ้ชาติหรอืสญัชาติ
อินเดียหรือบังคลาเทศ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกว่า “แขก” หรือ “อาบัง” ซึ่งเดิมจะ
ประกอบอาชีพเป็นผู้ขายสินค้าเงินผ่อน ตามหมู่บ้าน และเก็บหอมรอมริบจนร�่ารวย
แล้วผันตัวเองจากการเป็นผู ้ขายสินค้าเงินผ่อนมาเป็นผู ้ให้กู ้แทนการขายสินค้า  
โดยทั่วไปแขกให้กู้ยืมเงินจะปล่อยเงินกู้ให้เฉพาะคนท่ีไว้วางใจเท่านั้น โดยดูจาก
พฤตกิรรมของลูกหนีเ้ดิมทีต่นเองเคยขายสนิค้าให้ โดยทัว่ไปการคดิอัตราดอกเบีย้ของ
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แขกให้กูย้มืเงิน จะไม่ต่างจากแก๊งหมวกกนันอ็ก คอื ร้อยละ ๒๐ โดยคดิจ�านวน ๒๔ วัน 
แต่แขกให้กู้ยืมเงินมีความเป็นมิตรกับลูกหนี้มากกว่า 

   (๔)  กลุ่มนายทุนปล่อยเงินกู้ในตลาด	 กลุ่มนี้จะมีการรวมตัวเป็น 
กลุ่มแม่ค้าที่ปล่อยกู้เงินภายในตลาด ซึ่งจะมีทั้งระบบการให้เงินกู้และการให้ออมไป
พร้อมกัน คล้ายกับกองทุนหมู่บ้าน 

   (๕) เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าของกิจการสินค้า	 โดยเฉพาะสินค้าทางการ
เกษตรประเภท ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น โดยการให้ลูกหนี้ซื้อสินค้าเงินเชื่อ 
จากนั้นจึงมาช�าระหนี้ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
๓-๕ ต่อฤดูกาล เจ้าหน้ีในลักษณะน้ีด�าเนินการในลักษณะคล้าย “การตกเขียว” 
ผลผลิตทางการเกษตรหรือ “เกษตรพันธสัญญา” ซึ่งถ้าฤดูกาลใดประสบปัญหา
ทางการเกษตร ลูกหนี้จะตกอยู่ในสภาวะเสียเปรียบอย่างมาก 

   

๓. สำเหตุของหนี้นอกระบบ 
 ดังที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าประเทศไทยก�าลังเผชิญกับปัญหาวิกฤต

เศรษฐกิจของโลกที่อยู่ในภาวะตกต�่า ท�าให้ประเทศต้องเผชิญกับความยากล�าบาก
เข้าสู่วงจรแห่งความตกต�่าทางเศรษฐกิจเหมือนดังประเทศอื่น ๆ  ส่งผลโดยตรงต่อ
ความต้องการโดยรวมของสินค้าและบริการในประเทศแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การลงทุน การบริโภค รายได้ ภาษีของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการส่งออก
และการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งส่งผลให้ผู้คนตกงานเป็นจ�านวนมาก 
จากสภาพปัญหาวิกฤติดังกล่าวล้วนส่งผลให้คนไทยถูกปลดออกจากงานและต้อง
ประสบกับปัญหาหนี้สินเนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอส�าหรับซื้อปัจจัยสี่ เช่น อาหาร 
เสื้อผ้า เครื่องใช้จ�าเป็น ยารักษาโรค เพื่อใช้ในการด�ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว 
บางคนก็ต้องลักขโมยเพื่อประทังชีวิต และที่แย่ไปกว่านั้น คือ บางคนยังยึดติดกับ
ลัทธิบริโภคนิยม เลือกใช้แต่สินค้าแบรนด์เนม สินค้าฟุ่มเฟือย เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้
ล้วนส่งผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบและความยากจนท่ีเกิดขึ้นท้ังในเมืองและ
ชนบท	โดยสามารถแยกสาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้นอกระบบได ้ดังนี้ 

  (๑) ปัจจยัเชงิโครงสร้างเศรษฐกจิสงัคม	สภาพเศรษฐกจิเปลีย่นไป ท�าให้
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของคนในสังคมลดลง เงินมีความจ�าเป็นมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับนโยบายของรัฐที่เน้นการบริโภคนิยมและประชานิยม เป็นส่วนหนึ่งที่
กระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และในบางกรณีมีการกู้เงินไปใช้ในทางที่ 
ไม่ตรงกับเป้าหมาย 

  (๒) ระบบการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน	 เนื่องจากสถาบันการเงิน
จะต้องมีการบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น สถาบันการเงินจ�าเป็นที่จะต้องเรียกให ้
ลูกหนีห้าหลักทรพัย์มาค�า้ประกัน หากเกิดกรณทีีล่กูหน้ีไม่สามารถช�าระหน้ีได้ สถาบนั
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การเงินจะบังคับเอากับทรัพย์สินท่ีลูกหนี้น�ามาเป็นหลักประกัน สถาบันการเงินจึงไม่
อนุมัติการกู้ยืมที่ปราศจากหลักประกัน จึงท�าให้ประชาชนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค�า้ประกัน
หรอืไม่สามารถหาผู้ค�า้ประกนัได้ ไม่สามารถเข้าสูก่ารกูย้มืเงนิในระบบได้ ประกอบกับ
รปูแบบของการให้สนิเชือ่ของธนาคารพาณชิย์ไม่สอดคล้องกับการใช้เงนิของประชาชน
ระดับล่าง ทั้งในเรื่องวงเงินที่ให้กู้ ระยะเวลาการช�าระหน้ี ซึ่งลูกหน้ีนอกระบบน้ัน 
เป็นกลุ่มที่มีการกู้เงินบ่อยครั้ง และวงเงินไม่สูงนัก นอกจากนี้ ข้อก�าหนดของสถาบัน
การเงินยังมีส่วนให้ลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ เนื่องจากการก�าหนด
คุณสมบัติในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น ขาดเอกสารส�าคัญในการขอกู้  
ขาดหลักทรัพย์หรือบุคคลค�า้ประกัน เหตุผลในการกู้ไม่เข้าเกณฑ์
การให้กู้ของแหล่งทุนในระบบ มีประวัติการช�าระหนี้ไม่ดี ท�าให้ 
ไม่สามารถขอกู้เงนิได้ นอกจากนี ้กระบวนการในการกูเ้งินในระบบ 
มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ต้องมีการจัดเตรียมเอกสาร ต่าง ๆ 
มากมาย กระบวนการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการได้เงินมาต้องใช้
เวลานาน ลกูหนีมั้กจะกงัวล และรูส้กึไม่สะดวก และขาดเจ้าหน้าที่
ทีค่อยให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือผู้ทีจ่ะขอกูถึ้งการด�าเนินงานขัน้ตอน
ต่าง ๆ ในขณะที่การกู้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบมีความสะดวก 
และคล่องตัวมากกว่า มีความเป็นมิตรกับผู้กู้มากกว่า และได้เงินเร็วกว่าการกู้เงิน 
ในระบบท�าให้ลูกหนี้บางส่วนเลือกความสะดวก สบายโดยการกู้นอกระบบ ทั้ง ๆ  
ที่สามารถกู้เงินในระบบได้ ตลอดจนลูกหนี้กู้เต็มวงเงินที่แหล่งเงินทุนในระบบก�าหนด
ไว้แล้ว 

	 (๓)	 ปัจจัยระดับปัจเจกบุคคล	 ได้แก่ ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหน้ี  
เช่น ความฟุ่มเฟือย การใช้เงินเกินความสามารถที่ตนหามาได้ ขาดวินัยทางการเงิน 
ไม่มีการวางแผนการใช้เงิน ท�าให้ไม่สามารถจัดระบบควบคุมการใช้จ่ายของตนเองได้ 
เน้นการบริโภคนิยม ลูกหนี้บางส่วนมีแนวความคิดและค่านิยมที่ยึดติดกับวัตถุนิยม 
นอกจากนี้ยังขาดความรู้ในการเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แหล่งเงินกู้นอกระบบ  
การไม่คิดถึงผลเสียที่เกิดจากการเป็นหน้ีนอกระบบ ซึ่งลูกหน้ีเงินกู้นอกระบบเป็น
จ�านวนมากไม่ทราบและขาดการตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบจากการเป็นหน้ี 
นอกระบบ ไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น เห็นแต่ประโยชน์ระยะสั้น
มากกว่าผลเสียในระยะยาว รวมทั้งความต้องการใช้เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ  
เช่น การลงทุนในกิจการค้าขายที่มีความต้องการใช้เงินหมุนเวียนเพื่อท�าการค้า  
การไปท�างานต่างประเทศ การท�าธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะอาชีพอิสระ หรือกิจการ
ทางการเกษตร เช่น กู้เงินมาเพื่อใช้ในการซ้ือปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือสิ่งของจ�าเป็นใน 
การท�าการเกษตรอืน่ ๆ  เป็นต้น จงึยอมผ่อนดอกเบีย้รายวนัในอตัราสงู เพราะการขาด
แหล่งเงินทุนหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนอื่น ๆ ได้
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  (๔) เหตุฉุกเฉิน ความจ�าเป็นเร่งด่วนและเหตุฉุกเฉินของลูกหน้ีที่ไม่
สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบได้ เช่น การเจ็บป่วยของตัวลูกหน้ีและคนใน
ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องใช้เงิน แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายลดค่า
ใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล โดยมรีะบบสวสัดกิารในการรกัษาพยาบาลให้แก่ประชาชน 
แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาคนเจ็บป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น 
ยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่การด�าเนินการของรัฐไม่ครอบคลุม หรือในกรณีเหตุอื่น ๆ 
เช่น ค่าเทอมลูกช่วงเปิดเทอม บ้านประสบปัญหาน�้าท่วม หรือไฟไหม้ เป็นต้น 

๔. มำตรกำรและแนวทำงแก้ไขปัญหำหนีน้อกระบบโดยกฎหมำย  
 จะเห็นได้ว่าเดิมทีนั้น ธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ผู้ประกอบธุรกิจและผู้กู้จะมี
นิติสัมพันธ์กันตามสัญญากู้ โดยผู้กู ้ได้รับเงินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญากู้ ส่วนผู้ให้กู้
นอกจากจะได้รับการใช้คืนต้นเงินแล้วยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้กู้ 
ในรูปของดอกเบี้ย หากการกู้เงินดังกล่าวมิใช่เป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  
ในการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยจะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๖๕๔ ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญา
ก�าหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี” แต่บทบัญญัติ 
ดงักล่าวเป็นเพยีงมาตรการในทางแพ่งเท่านัน้ และแม้พระราชบญัญัตห้ิามเรยีกดอกเบีย้
เกนิอตัรา พทุธศกัราช ๒๔๗๕ จะก�าหนดลกัษณะการกระท�าใด ๆ  ทีถ่อืเป็นการกระท�า
ความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด และต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

 เมื่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด ท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอก
ระบบหลีกเลี่ยงผลการบังคับใช้ของกฎหมายโดยการท�านิติกรรมอื่นนอกจากการ 
กู้เงินซึ่งไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา หรือการน�าดอกเบี้ย
ที่เกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายก�าหนดไปรวมกับต้นเงินในสัญญากู้ ซ่ึงจะท�าให้สัญญากู้ 
ไม่ตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ เฉพาะดอกเบี้ยท่ีเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนดเท่านั้นที่ตกเป็น
โมฆะ หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในส่วนที่ไม่เกินที่กฎหมายก�าหนดยังคงสมบูรณ์  
จึงเป็นการหลีกเลี่ยงผลการบังคับใช้กฎหมายอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบ
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบมิได้ท�าสัญญาในรูปแบบของสัญญากู้เงินอีกต่อไป	 เนื่องจาก
ผลการบังคับใช้ของกฎหมายที่ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เงินกู้นอกระบบไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
ก�าหนดได้	 ดังนี้	 จึงหลีกเลี่ยงไปท�านิติกรรมในลักษณะอื่นที่ให้ประโยชน์ตอบแทน
ท�านองเดียวกับสัญญากู้ยืมเงินแต่ไม่มีข้อห้ามในเร่ืองของอัตราดอกเบี้ยหรือมี
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อัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าสัญญากู้ยืม	 เพื่อปิดบังหรืออ�าพรางนิติกรรมการกู้ยืมเงิน
ที่มีข้อจ�ากัดในเรื่องอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด	

 การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายาม
แก้ไขมาโดยตลอด ในปัจจบุนัรฐับาลซึง่มี พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  
ได้พยายามวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มโทษ
ทางอาญาแก่ผู้ที่ปล่อยเงินกู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี และเสนอแก้
ปัญหาหนี้นอกระบบโดยการก�าหนดให้เจ้าหน้ีปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อผู้กู้รายย่อย  
หรือ Pico Finance โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓๖ ต่อปี อีกทั้งกระทรวงยุติธรรม
ก็ได้เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  
พทุธศักราช ๒๔๗๕ เพือ่เพิม่โทษทางอาญาแก่ผูก้ระท�าความผดิที่
ให้กู้เงินโดยเรียกดอกเบีย้เกนิอตัราทีก่ฎหมายก�าหนด เพราะเหน็ว่า
พระราชบัญญัตินี้ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลายาวนานซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีแนวคิด
ในการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบประการหน่ึงคือ การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาการกู ้ยืมเงินนอกระบบที่มีการคิดอัตรา
ดอกเบ้ียเกินกว ่าที่กฎหมายก�าหนด โดยรัฐบาลได ้ เสนอ  
“ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	พ.ศ.	 ....” เพื่อให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาตพิิจารณา และสภานติิบญัญติัแห่งชาตไิด้พจิารณาร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว
นี้เสร็จสิ้นแล้ว โดยในวาระที่สาม ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ และ 
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงถือว่า  
“พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	พ.ศ.	๒๕๖๐” เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

  พระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการและเหตุผลเพื่อปรับปรุงเนื้อหา 
พระราชบญัญติัห้ามเรยีกดอกเบ้ียเกนิอัตรา พทุธศกัราช ๒๔๗๕ ทีใ่ช้บงัคบัมาเป็นเวลานาน 
ท�าให้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับ
การให้กู้ยืมเงินท่ีมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราหรือการเรียกเอาประโยชน์อย่างอื่น
นอกจากดอกเบีย้ยงัเกิดขึน้เป็นจ�านวนมาก จึงสมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรยีก 
ดอกเบี้ยเกินอัตรา ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

 ส�าหรับสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	
พ.ศ.	๒๕๖๐	ก�าหนดไว้ดังนี้			
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  มาตรา	๔	บญัญตัว่ิา “บคุคลใดให้บคุคลอืน่กูย้มืเงนิหรอืกระท�าการใด ๆ  
อันมีลักษณะเป็นการอ�าพรางการให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ 
ทั้งจ�าทั้งปรับ

 (๑) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนดไว้ 
 (๒) ก�าหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจ�านวนเงินกู้หรือเรื่องอื่น ๆ 

ไว้ในหลักฐานการกู้ยืมหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตราที่กฎหมายก�าหนด หรือ

 (๓) ก�าหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย 
ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือโดยวิธีการใด ๆ  จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับ
นั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน”

 มาตรา	๕ “บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิเรียกร้องจากบุคคลอื่นโดยรู้ว่าเป็นสิทธิ
ที่ได้มาจากการกระท�าความผิดตามมาตรา ๔ และใช้สิทธิน้ันหรือพยายามถือเอา
ประโยชน์แห่งสิทธินั้น ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔” 

 ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
ใช้บังคับแล้ว หากบุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระท�าการใด ๆ อันมีลักษณะ
เป็นการอ�าพรางการให้กู้ยืมเงินโดยมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด  
กจ็ะมคีวามผิดอาญาและต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรอืปรบัไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
หรอืทัง้จ�าท้ังปรบั ซ่ึงอาจเป็นมาตรการหน่ึงในการแก้ไขปัญหาการกู้ยมืเงนินอกระบบ 
ได้ในระดับหนึ่ง

บทสรุป   
โดยที่ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย 

และมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลก็ได้พยายาม
หามาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกู้ยมืเงนินอกระบบทีม่กีาร
คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้มี
รายได้น้อยที่มีความจ�าเป็นต้องกู้เงินนอกระบบมาใช้จ่ายในครอบครัวไม่ให้ถูกเจ้าหนี้
หรอืผูป้ระกอบธรุกิจเงนิกู้นอกระบบเรียกดอกเบีย้เงนิกู้ยมืเกินอัตราทีก่ฎหมายก�าหนด 
โดยการปรับปรุงพระราชบัญญัติการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
ทีใ่ช้บงัคบัมาเป็นเวลานานและมบีทบญัญตัทิีไ่ม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจบุนัที่
เปล่ียนแปลงไป เพื่อเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอก
ระบบคดิดอกเบีย้เกินกว่าอัตราทีก่ฎหมายก�าหนด หรอืการเรยีกเอาประโยชน์อย่างอืน่
นอกจากดอกเบีย้อนัเป็นการเอาเปรยีบลกูหนีผู้กู้ใ้ห้ได้รบัความยากล�าบากในการใช้เงนิต้น 
และดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น 
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 แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมายออกมาเพื่อควบคุมผู้ให้กู้ยืมไม่ให้เรียก
ดอกเบีย้เงินกูเ้กนิอตัราทีก่ฎหมายก�าหนด ก็เป็นแต่เพยีงมาตรการหน่ึงทีร่ฐัจะให้ความ
ช่วยเหลือได้ในเบือ้งต้นเท่านัน้ อย่างไรก็ด ีเพือ่ไม่ให้เกิดปัญหาดงักล่าวขึน้ในระยะยาว
และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนื ผูกู้้ยมืเองก็ต้องปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตนเองไม่ใช้
จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย ไม่ยึดติดกับการบริโภคนิยม หรือวัตถุนิยมมากจนเกินไป
จนท�าให้ตนเองต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวัน เพราะล�าพังแต่มาตรการที่
รัฐให้ความคุ้มครองนั้นคงไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงต้องเริ่มจาก
ตนเองโดยการวางแผนการใช้จ่ายเงินและต้องมีระเบียบวินัยทางการเงิน โดยยึด
แนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือทางสายกลางในการด�าเนินชีวิตเพื่อไม่ให้
ตนเองต้องเข้าสู่วงเวียนการเป็นลูกหนี้เงินกู้นอกระบบอีกต่อไป
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• วชัรพงษ ์อนิสกลุ “ปญัหาและอปุสรรคในการบงัคับใชก้ฎหมายเกีย่วกับการให้กู้ยืมนอก
ระบบ” เอกสารการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

• สรุางคร์ตัน ์จ�าเนยีรพล. “หนีน้อกระบบกบัความเปน็ธรรมทางสงัคม” สถาบนัวจัิยสงัคม 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย, สืบคน้จาก www.cusri.chula.ac.th/backup/download/cluster6.pdf 
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐.

• พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐


