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หนี้นอกระบบโดยกฎหมาย
บทน�ำ

ในสังคมปัจจุบันปัญหาหนี้นอกระบบนั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ
ที่ส�ำคัญประการหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สืบเนื่องมาจากสภาพปัญหาความยากจน
ประชาชนส่วนใหญ่ตอ้ งประสบกับปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินกู้หรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระบบได้ แต่ด้วยความจ�ำเป็น
ที่จะต้องหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันและครอบครัว ไม่ว่าจะส�ำหรับเพื่อการ
ด�ำรงชีพ การประกอบอาชีพหรือการน�ำเงินมาช�ำระหนีส้ นิ ทีจ่ ำ� เป็นเร่งด่วน ฯลฯ ก็ตาม
ประชาชนเหล่านี้จึงจ�ำเป็นที่จะต้องขอกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งเป็นการ
กูย้ มื เงินทีไ่ ม่มรี ปู แบบแน่นอนโดยเป็นไปตามความตกลงของผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้กตู้ กลงกันเอง
และจากการทีธ่ รุ กิจเงินกูน้ อกระบบเป็นแหล่งเงินกูท้ งี่ า่ ย สะดวก รวดเร็ว ไม่มขี นั้ ตอน
ยุ่งยาก จึงท�ำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการด�ำรงชีพ
ต่างหันมากูย้ มื เงินนอกระบบกันมากขึน้ ท�ำให้บรรดานายทุนทีม่ เี งินทุนให้กยู้ มื ได้อาศัย
ช่องทางดังกล่าวในการประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินนอกระบบ โดยอาศัยความได้เปรียบ
และมีอ�ำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เหนือกว่าเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้
ผู้กู้ยืมเงินต่าง ๆ นานา เช่น การเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
ดังที่ปรากฏเป็นข่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ดังนั้น คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอน�ำเสนอเรื่อง
“มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยกฎหมาย” ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้มีโอกาสรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางและมาตรการ
ต่าง ๆ ที่รัฐให้ความคุ้มครองผู้ใช้บริการเงินกู้นอกระบบ ดังนี้
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๑. ความเป็นมาและสภาพปัญหา

เมื่อกล่าวถึง “หนี้นอกระบบ” มักจะหมายถึง หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน
กันเองในระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยไม่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งในทาง
ปฏิบัตินั้นหนี้นอกระบบมักจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้
กล่าวคือ มีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี หรือร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน ซึ่ง
เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนด (ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี) โดยที่เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน ทั้งยังรวมถึงหนี้ที่เกิดจากมูลหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหนี้ที่กฎหมาย
บัญญัติไว้เกี่ยวกับสิ่งของหรือวัตถุว่าผู้ใดมีไว้เป็นความผิด เช่น หนี้ที่เกิดจากการพนัน
หรือหนี้ที่เกิดจากยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึง
แหล่งการเงินทีเ่ กิดขึน้ ตามความจ�ำเป็นและสภาพแวดล้อม ทีไ่ ม่มี
ระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่มีการติดตามและควบคุมจากทางราชการ
เนื่องจากเงื่อนไขการกู้และข้อตกลงต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจ
ระหว่ า งผู ้ กู ้ แ ละผู ้ ใ ห้ กู ้ ลั ก ษณะที่ เ ด่ น ชั ด คื อ ไม่ มี ห ลั ก ทรั พ ย์
ค�้ำประกันและอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินหรือสูงกว่าที่
กฎหมายก�ำหนด โดยอาจเป็นการคิดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้ารวมกับ
เงินต้น แล้วเขียนในสัญญากู้ไม่ตรงกับเงินที่ลูกหนี้ได้รับ และใน
การติดตามทวงถามหนี้นั้น เจ้าหนี้บางรายอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ในการติดตามทวงหนี้
เพื่อกดดันลูกหนี้ให้ได้รับความอับอาย เกิดความกลัว โดยการข่มขู่ จนอาจถึงขั้น
ประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สิน ดังที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง
นอกจากนี้นับวันธุรกิจเงินกู้นอกระบบนั้นได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
มีรูปแบบวิธีการด�ำเนินการที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และเป็นการประกอบธุรกิจที่
มีลักษณะฉ้อฉลและเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้เป็นอย่างมาก ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอก
ระบบพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการท�ำนิติกรรมในลักษณะอื่นที่ให้ผลประโยชน์
ตอบแทนในท�ำนองเดียวกันกับสัญญากู้ยืม ที่ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย หรือ
มีอตั ราดอกเบีย้ สูงกว่าสัญญากูย้ มื เงิน หรือใช้ถอ้ ยค�ำอืน่ แทนค�ำว่าดอกเบีย้ ในการเรียก
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงิน และโดยที่ปัจจุบันไม่มีกฎหมายที่ใช้กำ� กับ
ดูแลการประกอบธุรกิจประเภทนีโ้ ดยเฉพาะจึงท�ำให้การประกอบธุรกิจเงินกูน้ อกระบบ
สามารถท�ำได้อย่างเสรี ผู้ประกอบธุรกิจท�ำตามอ�ำเภอใจและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
โดยจะก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการกูเ้ งินเพียงฝ่ายเดียว ไม่วา่ จะเป็นการเรียก
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด การติดตามทวงถามหนี้ในลักษณะที่
รุนแรงหรือไม่เป็นธรรม ส่งผลให้ประชาชนเป็นจ�ำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจาก
การประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าวนี้ และมีแนวโน้มทีจ่ ะทวีความรุนแรงเพิม่ มากขึน้
ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและก�ำกับดูแลการ
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ประกอบธุรกิจประเภทนี้ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจาก
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ธุ ร กิ จ เงิ น กู ้ น อกระบบมี แ นวทางที่ มี
ประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบให้มีปริมาณ
ลดน้อยลงและไม่กอ่ ปัญหาความเดือดร้อนให้กบั ประชาชน จึงควรมีกฎหมายทีใ่ ช้กำ� กับ
ดูแลการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบขึ้นเป็นการเฉพาะ และก�ำหนดให้มีหน่วยงาน
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกู้เงินนอกระบบ ตลอดจนการ
สนับสนุนให้รัฐมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ต่อไป

๒ รูปแบบและประเภทของเจ้าหนี้นอกระบบ

๒.๑ รูปแบบของหนี้นอกระบบ
		 โดยทั่วไปอาจแบ่งประเภทของหนี้นอกระบบออกเป็น ๒ รูปแบบ
ตามระยะเวลาการช�ำระหนี้ คือ หนีร้ ะยะสัน้ (หนีร้ ายวัน) และหนีร้ ะยะยาว (หนีร้ ายเดือน
/รายปี) ซึ่งแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนี้
		 (๑) หนี้ระยะสั้นหรือหนี้รายวัน แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่
			 (๑.๑)	  หนี้เงินสด ทอง หรือสินค้าอื่น ๆ เป็นหนี้เงินกู้ที่มีการ
เก็บดอกเบี้ยเป็นรายวัน โดยบวกทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมไว้ด้วยกัน ส่วนใหญ่คิด
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๒๐ ต่อการให้กยู้ มื ๑ ครัง้ โดยจะมีระบบการจัดเก็บหนีท้ แี่ ตกต่าง
กันไปและถ้าลูกหนี้ผิดนัดก็จะมีการคิดค่าปรับโดยการเพิ่มดอกเบี้ยในวันที่ขาดส่ง
หรือเพิ่มค่าทวงถาม เป็นต้น อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง การกู้ยืมด้วยเงินสด
เครื่องใช้ไฟฟ้า และทอง  แล้ว จะเห็นได้ว่าการให้กู้ยืมนั้นจะมีความยุ่งยากต่างกัน
โดยการให้กู้เป็นทองนั้นจะมีความยุ่งยากมากกว่า เพราะผู้ให้กู้จะต้องไปตรวจสอบ
ถ่ายภาพที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ก่อนจึงจะปล่อยกู้ให้
			 (๑.๒)	  หนีเ้ งินกูใ้ นลักษณะ “ดอกลอย” คือ เงินกูท้ มี่ กี ารเก็บ
ดอกเบีย้ ทุกวันจนกว่าจะน�ำเงินต้นมาคืนเป็นก้อน ซึง่ อัตราดอกเบีย้ เงินกูจ้ ะอยูท่ รี่ อ้ ยละ
๕-๒๐ ต่อวัน เช่น ให้กู้ยืมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๖.๒๕ ต่อวัน
จ�ำนวน ๒๔ วัน เท่ากับร้อยละ ๑๕๐ เก็บดอกเบี้ยวันละ ๕๐๐ บาท โดยคิดจ�ำนวน
๒๔ วัน รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท รวมกับเงินต้นอีก ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้าลูกหนีส้ ามารถ
ช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนดจะต้องใช้หนี้รวมทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท แต่ถ้าไม่สามารถ
ช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนดก็ต้องช�ำระเฉพาะดอกเบี้ยต่อไป
		 (๒) หนีร้ ะยะยาว (หนีร้ ายเดือน/รายปี) เป็นการปล่อยกูร้ ะยะยาว
มากกว่า ๑ เดือนขึ้นไป และเก็บดอกเบี้ยรายเดือน จนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้คืน
ถ้าเจ้าหนี้เป็นญาติหรือเพื่อน จะคิดอัตราดอกเบี้ยต�่ำหรือไม่คิดดอกเบี้ยเลย หรือคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปี ส่วนมากการกู้เงินไม่ค่อยมีการก�ำหนดระยะเวลาที่
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ชัดเจน ในกรณีที่ยอดเงินสูงมาก จะมีการใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกัน เช่น โฉนดที่ดิน แต่
ถ้าเจ้าหนี้ที่เป็นนายทุนจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่ร้อยละ ๕-๒๐ บาท ต่อครั้ง ในกรณี
ที่มีการกู้ยืมวงเงินไม่มากนัก อาจใช้บุคคลค�้ำประกันได้ แต่ในกรณีที่วงเงินสูง ต้องใช้
หลักทรัพย์ค�้ำประกัน โดยมีการท�ำสัญญาเงินกู้ชัดเจน เงินกู้ประเภทนี้มักมีปัญหาใน
เรื่อง “ดอกลอย” กล่าวคือ ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถช�ำระหนี้ทั้งหมดได้ในคราวเดียวกัน
ลูกหนี้ก็จะต้องช�ำระดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะมีเงินต้นมาคืนด้วย และในกรณีที่มีการ
ผิดนัดช�ำระหนี้จะถูกคิดดอกเบี้ยทบต้นทบดอก ท�ำให้ยอดหนี้สูงขึ้น
๒.๒ ประเภทของเจ้าหนี้นอกระบบ
		 เมือ่ พิจารณาประเภทของเจ้าหนีน้ อกระบบแล้ว จะพบว่าเจ้าหนีเ้ งินกู้
นอกระบบนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน ที่สำ� คัญได้แก่
		 (๑) เจ้าหนี้ที่อยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์
ของลูกหนี้ ได้แก่ เจ้าหนี้ที่เป็นญาติหรือคนรู้จัก กลุ่มที่ให้อัตรา
ดอกเบีย้ ต�ำ่ หรือไม่คดิ ดอกเบีย้ เลย หรือคิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ
๑๐ ส่วนมากจะเป็นการกู้เงินที่ไม่ค่อยมีการก�ำหนดระยะเวลากู้
ทีช่ ดั เจนแน่นอน และในกรณีทยี่ อดเงินสูงมากจะมีการใช้หลักทรัพย์
ค�้ำประกันการกู้ด้วย
		 (๒) เจ้า หนี้ที่เป็นนายทุนเงินกู้ ซึ่งจะมีทั้ง
นายทุนในพืน้ ทีแ่ ละนายทุนทีม่ าจากพืน้ ทีอ่ นื่ เจ้าหนีท้ เี่ ป็นนายทุน
ในพื้นที่คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่ร้อยละ ๕-๒๐ บาทต่อครั้ง ในกรณีที่กู้ยืมวงเงิน
ไม่มากนัก อาจใช้บคุ คลค�ำ้ ประกัน แต่ในกรณีทกี่ มู้ วี งเงินสูง ต้องใช้หลักทรัพย์คำ�้ ประกัน
โดยมีการท�ำสัญญาเงินกู้ชัดเจน เงินกู้ประเภทนี้มักมีปัญหาในเรื่อง “ดอกลอย”
นอกจากนี้ หลายกรณียงั ประสบปัญหาในกรณีทมี่ กี ารท�ำสัญญาขายฝาก หรือจ�ำนอง
ทรัพย์สนิ เมือ่ ลูกหนีไ้ ม่สามารถช�ำระหนีไ้ ด้ ท�ำให้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นประกันต้องเปลีย่ นมือ
หรือถูกยึดทรัพย์ในที่สุด แต่กรณีที่เป็นนายทุนนอกพื้นที่ โดยทั่วไปจะท�ำการปล่อย
เงินกู้ผ่านตัวแทนที่เป็นตัวกลาง ลูกหนี้จึงไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าหนี้ตัวจริง
เพราะติดต่อผ่านตัวแทนของเจ้าหนี้ และจะมี แก๊งหมวกกันน็อก เป็นตัวกลางท�ำหน้าที่
ติดต่อ จ่ายเงินและรับช�ำระหนี้ถึงที่
		 (๓) แขกให้กยู้ มื เงิน โดยเจ้าหนีป้ ระเภทนีจ้ ะมีเชือ้ ชาติหรือสัญชาติ
อินเดียหรือบังคลาเทศ ซึ่งคนไทยมักจะเรียกว่า “แขก” หรือ “อาบัง” ซึ่งเดิมจะ
ประกอบอาชีพเป็นผู้ขายสินค้าเงินผ่อน ตามหมู่บ้าน และเก็บหอมรอมริบจนร�่ำรวย
แล้วผันตัวเองจากการเป็นผู้ขายสินค้าเงินผ่อนมาเป็นผู้ให้กู้แทนการขายสินค้า
โดยทั่วไปแขกให้กู้ยืมเงินจะปล่อยเงินกู้ให้เฉพาะคนที่ไว้วางใจเท่านั้น โดยดูจาก
พฤติกรรมของลูกหนีเ้ ดิมทีต่ นเองเคยขายสินค้าให้ โดยทัว่ ไปการคิดอัตราดอกเบีย้ ของ
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แขกให้กยู้ มื เงิน จะไม่ตา่ งจากแก๊งหมวกกันน็อก คือ ร้อยละ ๒๐ โดยคิดจ�ำนวน ๒๔ วัน
แต่แขกให้กู้ยืมเงินมีความเป็นมิตรกับลูกหนี้มากกว่า
		 (๔) กลุ่มนายทุนปล่อยเงินกู้ในตลาด กลุ่มนี้จะมีการรวมตัวเป็น
กลุ่มแม่ค้าที่ปล่อยกู้เงินภายในตลาด ซึ่งจะมีทั้งระบบการให้เงินกู้และการให้ออมไป
พร้อมกัน คล้ายกับกองทุนหมู่บ้าน
		 (๕) เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าของกิจการสินค้า โดยเฉพาะสินค้าทางการ
เกษตรประเภท ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น โดยการให้ลูกหนี้ซื้อสินค้าเงินเชื่อ
จากนั้นจึงมาช�ำระหนี้ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
๓-๕ ต่อฤดูกาล เจ้าหนี้ในลักษณะนี้ด�ำเนินการในลักษณะคล้าย “การตกเขียว”
ผลผลิตทางการเกษตรหรือ “เกษตรพันธสัญญา” ซึ่งถ้าฤดูกาลใดประสบปัญหา
ทางการเกษตร ลูกหนี้จะตกอยู่ในสภาวะเสียเปรียบอย่างมาก

๓. สาเหตุของหนี้นอกระบบ

ดั ง ที่ ท ราบกั น โดยทั่ ว ไปว่ า ประเทศไทยก� ำ ลั ง เผชิ ญ กั บ ปั ญ หาวิ ก ฤต
เศรษฐกิจของโลกที่อยู่ในภาวะตกต�่ำ ท�ำให้ประเทศต้องเผชิญกับความยากล�ำบาก
เข้าสู่วงจรแห่งความตกต�่ำทางเศรษฐกิจเหมือนดังประเทศอื่น ๆ ส่งผลโดยตรงต่อ
ความต้องการโดยรวมของสินค้าและบริการในประเทศแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การลงทุน การบริโภค รายได้ ภาษีของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการส่งออก
และการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งส่งผลให้ผู้คนตกงานเป็นจ�ำนวนมาก
จากสภาพปัญหาวิกฤติดังกล่าวล้วนส่งผลให้คนไทยถูกปลดออกจากงานและต้อง
ประสบกับปัญหาหนี้สินเนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอส�ำหรับซื้อปัจจัยสี่ เช่น อาหาร
เสื้อผ้า เครื่องใช้จ�ำเป็น ยารักษาโรค เพื่อใช้ในการด�ำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว
บางคนก็ต้องลักขโมยเพื่อประทังชีวิต และที่แย่ไปกว่านั้น คือ บางคนยังยึดติดกับ
ลัทธิบริโภคนิยม เลือกใช้แต่สินค้าแบรนด์เนม สินค้าฟุ่มเฟือย เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้
ล้วนส่งผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบและความยากจนที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและ
ชนบท โดยสามารถแยกสาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้นอกระบบได้ ดังนี้
(๑) ปัจจัยเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม สภาพเศรษฐกิจเปลีย่ นไป ท�ำให้
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของคนในสังคมลดลง เงินมีความจ�ำเป็นมากยิ่งขึ้น
ประกอบกับนโยบายของรัฐที่เน้นการบริโภคนิยมและประชานิยม เป็นส่วนหนึ่งที่
กระตุ้นให้ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และในบางกรณีมีการกู้เงินไปใช้ในทางที่
ไม่ตรงกับเป้าหมาย
(๒) ระบบการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงิน
จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สถาบันการเงินจ�ำเป็นที่จะต้องเรียกให้
ลูกหนีห้ าหลักทรัพย์มาค�ำ้ ประกัน หากเกิดกรณีทลี่ กู หนีไ้ ม่สามารถช�ำระหนีไ้ ด้ สถาบัน
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การเงินจะบังคับเอากับทรัพย์สินที่ลูกหนี้น�ำมาเป็นหลักประกัน สถาบันการเงินจึงไม่
อนุมัติการกู้ยืมที่ปราศจากหลักประกัน จึงท�ำให้ประชาชนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
หรือไม่สามารถหาผูค้ ำ�้ ประกันได้ ไม่สามารถเข้าสูก่ ารกูย้ มื เงินในระบบได้ ประกอบกับ
รูปแบบของการให้สนิ เชือ่ ของธนาคารพาณิชย์ไม่สอดคล้องกับการใช้เงินของประชาชน
ระดับล่าง ทั้งในเรื่องวงเงินที่ให้กู้ ระยะเวลาการช�ำระหนี้ ซึ่งลูกหนี้นอกระบบนั้น
เป็นกลุ่มที่มีการกู้เงินบ่อยครั้ง และวงเงินไม่สูงนัก นอกจากนี้ ข้อก�ำหนดของสถาบัน
การเงินยังมีส่วนให้ลูกหนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ เนื่องจากการก�ำหนด
คุณสมบัติในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น ขาดเอกสารส�ำคัญในการขอกู้
ขาดหลักทรัพย์หรือบุคคลค�ำ้ ประกัน เหตุผลในการกู้ไม่เข้าเกณฑ์
การให้กู้ของแหล่งทุนในระบบ มีประวัติการช�ำระหนี้ไม่ดี ท�ำให้
ไม่สามารถขอกูเ้ งินได้ นอกจากนี้ กระบวนการในการกูเ้ งินในระบบ
มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ต้องมีการจัดเตรียมเอกสาร ต่าง ๆ
มากมาย กระบวนการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการได้เงินมาต้องใช้
เวลานาน ลูกหนีม้ กั จะกังวล และรูส้ กึ ไม่สะดวก และขาดเจ้าหน้าที่
ทีค่ อยให้คำ� แนะน�ำช่วยเหลือผูท้ จี่ ะขอกูถ้ งึ การด�ำเนินงานขัน้ ตอน
ต่าง ๆ ในขณะที่การกู้จากแหล่งเงินกู้นอกระบบมีความสะดวก
และคล่องตัวมากกว่า มีความเป็นมิตรกับผู้กู้มากกว่า และได้เงินเร็วกว่าการกู้เงิน
ในระบบท�ำให้ลูกหนี้บางส่วนเลือกความสะดวก สบายโดยการกู้นอกระบบ ทั้ง ๆ
ที่สามารถกู้เงินในระบบได้ ตลอดจนลูกหนี้กู้เต็มวงเงินที่แหล่งเงินทุนในระบบก�ำหนด
ไว้แล้ว
(๓) ปัจจัยระดับปัจเจกบุคคล ได้แก่ ลักษณะนิสัยส่วนตัวของลูกหนี้
เช่น ความฟุ่มเฟือย การใช้เงินเกินความสามารถที่ตนหามาได้ ขาดวินัยทางการเงิน
ไม่มีการวางแผนการใช้เงิน ท�ำให้ไม่สามารถจัดระบบควบคุมการใช้จ่ายของตนเองได้
เน้นการบริโภคนิยม ลูกหนี้บางส่วนมีแนวความคิดและค่านิยมที่ยึดติดกับวัตถุนิยม
นอกจากนี้ยังขาดความรู้ในการเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แหล่งเงินกู้นอกระบบ
การไม่คิดถึงผลเสียที่เกิดจากการเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งลูกหนี้เงินกู้นอกระบบเป็น
จ�ำนวนมากไม่ทราบและขาดการตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบจากการเป็นหนี้
นอกระบบ ไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น เห็นแต่ประโยชน์ระยะสั้น
มากกว่าผลเสียในระยะยาว รวมทั้งความต้องการใช้เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ
เช่น การลงทุนในกิจการค้าขายที่มีความต้องการใช้เงินหมุนเวียนเพื่อท�ำการค้า
การไปท�ำงานต่างประเทศ การท�ำธุรกิจส่วนตัวโดยเฉพาะอาชีพอิสระ หรือกิจการ
ทางการเกษตร เช่น กู้เงินมาเพื่อใช้ในการซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรือสิ่งของจ�ำเป็นใน
การท�ำการเกษตรอืน่ ๆ เป็นต้น จึงยอมผ่อนดอกเบีย้ รายวันในอัตราสูง เพราะการขาด
แหล่งเงินทุนหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนอื่น ๆ ได้
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(๔) เหตุฉุกเฉิน ความจ�ำเป็นเร่งด่วนและเหตุฉุกเฉินของลูกหนี้ท่ีไม่
สามารถกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบได้ เช่น การเจ็บป่วยของตัวลูกหนี้และคนใน
ครอบครัวหรือญาติพี่น้อง ท�ำให้มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงิน แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายลดค่า
ใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล โดยมีระบบสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชน
แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาคนเจ็บป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น
ยังมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่การด�ำเนินการของรัฐไม่ครอบคลุม หรือในกรณีเหตุอื่น ๆ
เช่น ค่าเทอมลูกช่วงเปิดเทอม บ้านประสบปัญหาน�ำ้ ท่วม หรือไฟไหม้ เป็นต้น

๔. มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบโดยกฎหมาย		

จะเห็นได้ว่าเดิมทีนั้น ธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ผู้ประกอบธุรกิจและผู้กู้จะมี
นิติสัมพันธ์กันตามสัญญากู้ โดยผู้กู้ได้รับเงินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญากู้ ส่วนผู้ให้กู้
นอกจากจะได้รับการใช้คืนต้นเงินแล้วยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้กู้
ในรูปของดอกเบี้ย หากการกู้เงินดังกล่าวมิใช่เป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ในการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยจะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๖๕๔ ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญา
ก�ำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี” แต่บทบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการในทางแพ่งเท่านัน้ และแม้พระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้
เกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ จะก�ำหนดลักษณะการกระท�ำใด ๆ ทีถ่ อื เป็นการกระท�ำ
ความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนด และต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
เมื่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕
ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนด ท�ำให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอก
ระบบหลีกเลี่ยงผลการบังคับใช้ของกฎหมายโดยการท�ำนิติกรรมอื่นนอกจากการ
กู้เงินซึ่งไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา หรือการน�ำดอกเบี้ย
ที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนดไปรวมกับต้นเงินในสัญญากู้ ซึ่งจะท�ำให้สัญญากู้
ไม่ตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ เฉพาะดอกเบี้ยที่เกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนดเท่านั้นที่ตกเป็น
โมฆะ หนี้ เ งิ น ต้ น และดอกเบี้ ย ในส่ ว นที่ ไ ม่ เ กิ น ที่ ก ฎหมายก� ำ หนดยั ง คงสมบู ร ณ์
จึงเป็นการหลีกเลี่ยงผลการบังคับใช้กฎหมายอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบ
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบมิได้ท�ำสัญญาในรูปแบบของสัญญากู้เงินอีกต่อไป เนื่องจาก
ผลการบังคับใช้ของกฎหมายที่ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท�ำให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เงินกู้นอกระบบไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
ก�ำหนดได้ ดังนี้ จึงหลีกเลี่ยงไปท�ำนิติกรรมในลักษณะอื่นที่ให้ประโยชน์ตอบแทน
ท�ำนองเดียวกับสัญญากู้ยืมเงินแต่ไม่มีข้อห้ามในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยหรือมี

ม.ค. - ก.พ. ๖๐

จุลนิติ

155

มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยกฎหมาย

อัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าสัญญากู้ยืม เพื่อปิดบังหรืออ�ำพรางนิติกรรมการกู้ยืมเงิน
ที่มีข้อจ�ำกัดในเรื่องอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายาม
แก้ไขมาโดยตลอด ในปัจจุบนั รัฐบาลซึง่ มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้พยายามวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มโทษ
ทางอาญาแก่ผู้ที่ปล่อยเงินกู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี และเสนอแก้
ปัญหาหนี้นอกระบบโดยการก�ำหนดให้เจ้าหนี้ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อผู้กู้รายย่อย
หรือ Pico Finance โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓๖ ต่อปี อีกทั้งกระทรวงยุติธรรม
ก็ ไ ด้ เ สนอให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ห ้ า มเรี ย กดอกเบี้ ย เกิ น อั ต รา
พุทธศักราช ๒๔๗๕ เพือ่ เพิม่ โทษทางอาญาแก่ผกู้ ระท�ำความผิดที่
ให้กู้เงินโดยเรียกดอกเบีย้ เกินอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนด เพราะเห็นว่า
พระราชบัญญัตินี้ไ ด้ ใ ช้ บั ง คั บ มาเป็ น ระยะเวลายาวนานซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีแนวคิด
ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประการหนึ่งคือ การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เพื่อให้
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาการกู ้ ยื ม เงิ น นอกระบบที่ มี ก ารคิ ด อั ต รา
ดอกเบี้ ย เกิ น กว่ า ที่ ก ฎหมายก� ำ หนด โดยรั ฐ บาลได้ เ สนอ
“ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....” เพื่อให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพจิ ารณา และสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
นี้เสร็จสิ้นแล้ว โดยในวาระที่สาม ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ และ
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงถือว่า
“พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐” เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วมี ห ลั ก การและเหตุ ผ ลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เนื้ อ หา
พระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕ ทีใ่ ช้บงั คับมาเป็นเวลานาน
ท�ำให้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับ
การให้กู้ยืมเงินที่มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราหรือการเรียกเอาประโยชน์อย่างอื่น
นอกจากดอกเบีย้ ยังเกิดขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนดไว้ดังนี้   

156

จุลนิติ

ม.ค. - ก.พ. ๖๐

สารพันปัญหากฎหมาย

มาตรา ๔ บัญญัตวิ า่ “บุคคลใดให้บคุ คลอืน่ กูย้ มื เงินหรือกระท�ำการใด ๆ
อันมีลักษณะเป็นการอ�ำพรางการให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
(๑) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนดไว้
(๒) ก�ำหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจ�ำนวนเงินกู้หรือเรื่องอื่น ๆ
ไว้ในหลักฐานการกู้ยืมหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตราที่กฎหมายก�ำหนด หรือ
(๓) ก�ำหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่นนอกจากดอกเบี้ย
ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือโดยวิธีการใด ๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับ
นั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงิน”
มาตรา ๕ “บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิเรียกร้องจากบุคคลอื่นโดยรู้ว่าเป็นสิทธิ
ที่ได้มาจากการกระท�ำความผิดตามมาตรา ๔ และใช้สิทธินั้นหรือพยายามถือเอา
ประโยชน์แห่งสิทธินั้น ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔”
ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
ใช้บังคับแล้ว หากบุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระท�ำการใด ๆ อันมีลักษณะ
เป็นการอ�ำพรางการให้กู้ยืมเงินโดยมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนด
ก็จะมีความผิดอาญาและต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ ซึง่ อาจเป็นมาตรการหนึง่ ในการแก้ไขปัญหาการกูย้ มื เงินนอกระบบ
ได้ในระดับหนึ่ง

บทสรุป

โดยที่ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย
และมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลก็ได้พยายาม
หามาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกูย้ มื เงินนอกระบบทีม่ กี าร
คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้มี
รายได้น้อยที่มีความจ�ำเป็นต้องกู้เงินนอกระบบมาใช้จ่ายในครอบครัวไม่ให้ถูกเจ้าหนี้
หรือผูป้ ระกอบธุรกิจเงินกูน้ อกระบบเรียกดอกเบีย้ เงินกูย้ มื เกินอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนด
โดยการปรับปรุงพระราชบัญญัติการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕
ทีใ่ ช้บงั คับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัตทิ ไี่ ม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั ที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอก
ระบบคิดดอกเบีย้ เกินกว่าอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนด หรือการเรียกเอาประโยชน์อย่างอืน่
นอกจากดอกเบีย้ อันเป็นการเอาเปรียบลูกหนีผ้ กู้ ใู้ ห้ได้รบั ความยากล�ำบากในการใช้เงินต้น
และดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น
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แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกฎหมายออกมาเพื่อควบคุมผู้ให้กู้ยืมไม่ให้เรียก
ดอกเบีย้ เงินกูเ้ กินอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนด ก็เป็นแต่เพียงมาตรการหนึง่ ทีร่ ฐั จะให้ความ
ช่วยเหลือได้ในเบือ้ งต้นเท่านัน้ อย่างไรก็ดี เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึน้ ในระยะยาว
และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน ผูก้ ยู้ มื เองก็ตอ้ งปรับเปลีย่ นพฤติกรรมตนเองไม่ใช้
จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย ไม่ยึดติดกับการบริโภคนิยม หรือวัตถุนิยมมากจนเกินไป
จนท�ำให้ตนเองต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน เพราะล�ำพังแต่มาตรการที่
รัฐให้ความคุ้มครองนั้นคงไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงต้องเริ่มจาก
ตนเองโดยการวางแผนการใช้จ่ายเงินและต้องมีระเบียบวินัยทางการเงิน โดยยึด
แนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือทางสายกลางในการด�ำเนินชีวิตเพื่อไม่ให้
ตนเองต้องเข้าสู่วงเวียนการเป็นลูกหนี้เงินกู้นอกระบบอีกต่อไป
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