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บทคัดย่อ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการ

ก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบ เน่ืองจากบุคคลส่วนใหญ่ต้องประสบปัญหารายจ่ายมากกว่ารายได้ 
แต่มีข้อจ ากัดที่ท าให้ไม่สามารถขอกู้เงินหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระบบ  แต่ด้วย 
ความจ าเป็นที่จะต้องหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ประกอบอาชีพหรือน ามาช าระหนี้สิน 
อย่างเร่งด่วน จึงต้องขอกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งเป็นการให้กู้ยืมเงินที่ไม่มีรูปแบบ
แน่นอน เป็นไปตามความตกลงของผู้กู้และผู้ให้กู้  และจากการที่ธุรกิจเงินกู้นอกระบบเป็นแหล่ง
เงินกู้ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก แม้ว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการเงิน
ของชุมชน แต่ทว่าในปัจจุบัน ธุรกิจกู้เงินนอกระบบมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีรูปแบบและ
วิธีการด า เนินการที่ เปลี่ยนไปจากเดิมและเป็นการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะฉ้อฉลและ  
เอารัดเอาเปรียบลูกหนี้เป็นอย่างมาก 

จากการศึกษาพบว่าผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบพยายามหลีกเลี่ยงผลบังคับใช้ของ
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 โดยท านิติกรรมในลักษณะอ่ืน 
ที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนในท านองเดียวกับสัญญากู้  แต่ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหรือ 
มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสัญญากู้ยืมเงิน หรือใช้ถ้อยค าอ่ืนแทนค าว่าดอกเบี้ยในการเรียกผลประโยชน์
ตอบแทนจากการให้กู้เงิน และเนื่องจากในปัจจุบันไม่มีกฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
โดยเฉพาะ จึงท าให้การประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบสามารถท าได้อย่างเสรี  ผู้ประกอบธุรกิจ 
ท าตามอ าเภอใจและไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกู้เพียงฝ่ายเดียว 
ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่ากฎหมายก าหนด  การติดตามทวงถามหนี้ 
ในลักษณะรุนแรงหรือไม่เป็นธรรม ส่งผลให้มีประชาชนจ านวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ
ประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ประกอบกับ
ในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับดูแลการประกอบธุรกิจตลอดจน 
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ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบอย่างชัดเจนและ  
เป็นรูปธรรม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา หรือ ญ่ีปุ่น 
ต่างมีการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบ เช่น มีการก าหนดคุณสมบัติ เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมาตรการลงโทษ มีหน่วยงานรัฐท าหน้าที่ก ากับดูแล
การประกอบธุรกิจ มีระบบการรับและตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน เป็นต้น  

ดังนั้น เพื่อให้สามารถก ากับดูแลให้ธุรกิจเงินนอกระบบอยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นและ
แก้ไขปัญหาจากการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบให้ลดน้อยลง  จึงขอเสนอแนะให้บัญญัติ
กฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยก าหนดขอบเขต
ของการบังคับใช้กฎหมาย ค านิยาม หลักเกณฑ์และรายละเอียดซึ่งเป็นสาระส าคัญของการเข้าท า
สัญญา ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจพร้อมบทลงโทษ และก าหนดให้มี
หน่วยงานท าหน้าที่ก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาที่ เกิดจากการกู้ เงินนอกระบบ นอกจากนั้น  
ควรก าหนดให้คดีธุรกิจเงินกู้นอกระบบเป็นคดีผู้บริโภค เพื่อให้สามารถน าวิธีพิจารณาความตาม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับแก่ธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ตลอดจน
สนับสนุนให้รัฐมีมาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาธุรกิจเงินกู้นอกระบบด้านอ่ืน ๆ ต่อไป  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thesis research were to study and analyze the legal measures to 
supervise loan shark businesses. A substantial number of people have encountered with the 
problems about having more expenditures than incomes, but they controversially have  
a limitation about being unable to request for loans or credits from financial institutions. Since 
they have considerable demands on money for their costs of living, works, or immediate 
disbursements, they need to borrow money from loan sharks. This kind of loans does not have the 
exact pattern which is based upon the agreement between the borrowers and the lenders. As the 
loan shark businesses are the source of loans which are simple, speedy, uncomplicated, and 
sometimes they are beneficial to the economic and financial system of the community; however, 
the mentioned business has expanded rapidly with the format and method of operation has 
changed from the original and has became extremely fraudulent and exploitative to the debtors.  

The study found that the loan sharks attempted to avoid the enforcement of the 
Interest Rate Control Act, B.E. 2475 (1932) by making other juristic acts in which they would 
receive benefits in the same way as the loan contract. However, there is no prohibition on interest 
rates, or having higher interests than those in loan contract, or express in other words instead of 
interests for their benefits from loan. Nowadays, there is no law governing to such business 
specifically, therefore they can be freely managed, the loan sharks are capable of running such 
business willfully and not afraid of the law. The entrepreneurs determine their own rules and 
conditions for loan; for instance, usurious interests, and harsh and unfair debt collections. As a 
result, a significant number of people have suffered from this kind of business and the situation 
tends to be more severe. Furthermore, at present, there is no agency that monitors and supervises 
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this kind of business as well as providing assistance for debtors who have problems as a result of 
such business explicitly and tangibly. Compared with other countries, such as the Republic of 
Singapore, the United States of America, and Japan, they have their measures to control and 
alleviate the problems of loan shark business; for example, the specification on qualifications, 
terms and rules of the business, as well as punitive measures, a government agency to regulate the 
business, having a system to receive and investigate complaints, and so on.  

In order to regulate the loan shark business to be in the direction that it should be and 
ease the problems, it is highly recommended that the legislation which governs this kind of 
business more specifically should be enacted. This act should prescribe terms of enforcement, 
definition, criteria and details providing the essence of the contract, qualifications and conditions 
of the entrepreneurs, as well as the punishments. The organization responsible for overseeing this 
kind of business and alleviating loan shark problems should be founded as well. Moreover, the 
cases relating to loan shark should be stipulated as the consumer case in order to enforce the said 
cases in accordance with The Consumer Case Procedure Act B.E. 2551 (2008), together with 
other government’s measures to resolve such problems.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ซึ่งท่านกรุณาสละเวลารับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ตลอดจน 
ให้ค าแนะน าและช่วยตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการศึกษาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้กับผู้เขียน  
จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ที่กรุณารับเป็นประธานสอบ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ และ อาจารย์สัตยะพล สัจจเดชะ ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้  ซึ่งท่านทั้งหลายได้ให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ จนท าให้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ที่เอ้ือเฟื้อข้อมูลและ 
ให้ค าแนะน าในการศึกษาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ และขอขอบพระคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ กลุ่มป้องปราม
การเงินนอกระบบ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตลอดจนทุกท่านที่ผู้เขียนมิได้กล่าวนาม ณ ที่นี้ ซึ่งเป็น
ก าลังใจและให้ความช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้เสมอมา 

และสุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณปู่ คุณย่า เรือโทช่วง นางเสงี่ยม เพาะผล 
และบิดา พลเรือโทปารีส เพาะผล ที่อุปการะเลี้ยงดูเป็นแบบอย่างที่ดี  และให้การสนับสนุน
การศึกษาตลอดมา 

อนึ่ง ปัญหาหนี้นอกระบบในปัจจุบัน เป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต
ของประชาชน หลายครอบครัวต้องประสบปัญหาจนไม่มีทางออก ซึ่งช่วงเวลาหนึ่งผู้เขียนได้เคย 
มีโอกาสท างานด้านป้องกันและปราบปรามการเงินนอกระบบ ท าให้มีโอกาสได้รับทราบปัญหา
และความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ท าให้ผู้เขียนไตร่ตรองและตระหนักได้ว่า 
ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาส าคัญที่กระทบต่อประชาชนในชาติเป็นอย่างมาก อันเป็นที่มาที่ 
ท าให้ผู้ เขียนมีความแน่วแน่ที่จะท าการศึกษาวิทยานิพนธ์เล่มนี้  และหากวิทยานิพนธ์เล่มนี้  
มีคุณประโยชน์แม้จะเพียงบางส่วนหรือเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ 
ผู้เขียนก็ขออุทิศเป็นกตเวทิตาแก่บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านของ
ผู้เขียน ตลอดจนนักวิชาการเจ้าของผลงานทุกเร่ืองทุกเล่มที่ผู้เขียนได้อาศัยเป็นข้อมูลอ้างอิง สุดท้ายนี้ 
หากวิทยานิพนธ์เล่มนี้มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด  ผู้เขียนขออภัยและน้อมรับไว้ 
แต่เพียงผู้เดียว 

เยาวนารถ เพาะผล 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ 

บุคคลแต่ละคนมีภาระต้องใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่ปัจจัยสี่ อันได้แก่ 
อาหาร เคร่ืองนุ่มห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ในการประกอบอาชีพก็มักจะอาศัยเคร่ืองทุ่นแรงใน
การประกอบอาชีพแทนการใช้แรงงานเหมือนดังเช่นอดีต ประกอบกับสภาพสังคมที่ก้าวเข้าสู่ 
ยุควัตถุนิยม ท าให้บุคคลต้องแสวงหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ นอกเหนือจากปัจจัยสี่ ไม่ว่าจะเป็น 
อุปกรณ์สื่อสาร ยานพาหนะ เพื่อใช้สนองตอบความต้องการของตนเองและครอบครัว แต่ทว่าการที่
จะได้มาซึ่งสิ่งของต่าง ๆ จ าต้องอาศัยเงินตราในการซื้อ แลกเปลี่ยน หรือหามาด้วยประการใด ๆ ซึ่ง 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังเผชิญปัญหาสภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพมีอัตราสูง สินค้าข้าวของ
เคร่ืองใช้ผลิตภัณฑ์มีราคาแพง ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศหาได้ใช้จ่ายภายในวงเงินที่ตนมีอยู่
หรือตามความสามารถในการช าระหนี้ได้ จึงต้องประสบปัญหารายจ่ายมากกว่ารายได้ แต่ด้วยความ
จ าเป็น ท าให้บุคคลเหล่านั้นต้องกู้ยืมเงินเพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ประชาชนบางรายก็มีการ
กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนหรือประกอบธุรกิจ แต่ประสบปัญหาในการด าเนินธุรกิจ ท าให้เป็นหนี้สิน 
ประชาชนบางรายก็มีพฤติกรรมในการกู้ยืมเงินแหล่งเงินกู้หนึ่งไปใช้คืนอีกแหล่งเงินกู้หนึ่งที่ 
ครบก าหนดเวลาช าระหนี้แล้ว หรือที่เรียกว่า “หมุนหนี้” จึงกล่าวได้ว่า สาเหตุที่บุคคลต้องท าการกู้ยืม
เงินก็เพื่อน ามาใช้จ่ายในครัวเรือน ลงทุนประกอบอาชีพ ตลอดจนช าระหนี้สินทั้งของตนเองและ
ครอบครัว โดยผลจากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่าหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่มี
หนี้สินคือ จ านวน 241,760 บาท1  

เมื่อประชาชนมีความจ าเป็นต้องใช้เงินจึงต้องขอกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์หรือ
สถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งเงินกู้ในระบบ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ จะให้กู้ยืมเงิน
หรือที่เรียกว่า “การปล่อยสินเชื่อ” แก่บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือว่าจะสามารถใช้คืนเงินที่กู้ยืมได้ 
ดังนั้น ธนาคารจึงก าหนดหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติทางการเงินของผู้กู้ไว้ในระดับที่สูง เช่น มีฐานะ
มั่นคง มีรายได้ประจ า นอกจากนั้น ขั้นตอนในการด าเนินการขอกู้ยืมเงินที่ต้องใช้ระยะเวลา

                                                           
1  ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). หนี้สินครัวเรือน: ผลกระทบระดับประเทศ. สืบคน้ 3 มกราคม 

2557, จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news/news_58.jsp 
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พอสมควร เร่ิมตั้งแต่การยื่นเร่ืองขอกู้เงิน ผู้กู้จ าต้องมีเอกสารเพื่อยืนยันตัวบุคคล ฐานะ รายได้  
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงความสามารถในการช าระหนี้ตลอดจนเป็นหลักประกันในการ
ช าระหนี ้และในการกู้ยืมที่มีวงเงินสูงบางราย อาจจะต้องมีบุคคลที่น่าเชื่อถือมีฐานะทางการเงินที่ดี
เข้ามาท าหน้าที่ค้ าประกัน หรืออาจต้องน าทรัพย์มาเป็นหลักประกันการช าระหนี้  เช่น บ้าน ที่ดิน 
พันธบัตร เป็นต้น ส่วนการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
ประวัติการกู้ยืมเงินของผู้กู้  ที่เรียกว่า “เครดิตบูโร” ในกรณีที่เอกสาร คุณสมบัติของลูกหนี้เป็นไป
ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขแล้ว ธนาคารหรือสถาบันการเงินก็อาจต้องใช้ระยะเวลาในการอนุมัติ
สินเชื่อดังกล่าว แต่หากลูกหนี้ส่งมอบเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือในรายที่มีประวัติการผิดนัด
ช าระหนี้หรือช าระหนี้ไม่ตรงเวลาที่ก าหนด ก็อาจจะประสบปัญหาได้2 

อย่างไรก็ตาม มิใช่ว่าบุคคลทุกคนที่จะสามารถขอกู้ยืมเงินจากแหล่งสินเชื่อในระบบได้ 
ในความเป็นจริง ยังคงมีประชาชนจ านวนมากที่มีปัญหาในการเข้าถึงสินเชื่อการเงินในระบบ เช่น  
มีรายได้ต่ า ไม่มีหลักประกัน มีเครดิตไม่เพียงพอกับการขอสินเชื่อจากธนาคาร ขาดความรู้ในการ
เข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบ ไม่มีข้อมูลทางการเงินหรือประวัติทางการเงินกับสถาบันการเงินใด ๆ 
และหากจะต้องท าเร่ืองกู้ เงินจากแหล่งเงินกู้ในระบบ ก็อาจเกิดความท้อแท้  เนื่องจากติดที่
กฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะคนที่มีความรู้น้อย การกรอกแบบฟอร์มหรือใบสมัคร 
ในการกู้เงินในระบบก็เป็นเร่ืองที่ท าได้ยาก บางรายมีประวัติทางการเงินไม่ดี มีจ านวนเงินกู้เต็ม
วงเงินกู้ บางรายเป็นการกู้ยืมเงินจ านวนเล็กน้อย ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับการขอกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน จึงเห็นได้ว่า ลูกหนี้มีปัญหาบางประการหรือมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
จากสถาบันการเงินประกอบกับสินเชื่อการเงินในระบบมีเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินจ านวนมากและ
ต้องใช้ระยะเวลาในการขอสินเชื่อนานพอสมควร แต่ด้วยความจ าเป็นของผู้กู้ที่จ าต้องหาเงินมาใช้
จ่ายในชีวิตประจ าวันหรือน ามาช าระหนี้สินอย่างรีบด่วน จึงต้องการหาแหล่งเงินกู้นอกระบบ  
ซึ่งมีขั้นตอนในการขอกู้ยืมเงินนอกระบบที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ผู้กู้ยืมไม่จ าต้องกรอกแบบฟอร์ม 
ไม่ต้องมีประวัติทางการเงิน ไม่จ าเป็นต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการค้ าประกัน ส าหรับ
ประชาชนที่มีการศึกษาน้อยก็ใช้วิธีแปะโป้ง (ประทับลายนิ้วมือ) แทน ไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐาน
จ านวนมากซึ่งต่างกับการกู้ยืมเงินในระบบจากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ และยังท าให้ได้
เงินมาใช้ตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแล้ว บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบอาชีพ
นายทุนเงินกู้นอกระบบจะใช้วิธีให้กู้ยืมถึงภูมิล าเนาหรือสถานประกอบการงานด้วย จึงเห็นได้ว่า 

                                                           
2  จาก “ปัญหาหนีน้อกระบบในสังคมไทย,” โดย ไผทชิต เอกจริยกร. (2011, Jan.-Mar.), The Journal of 

The Royal Institute of Thailand volumn, 36(1), 16-17. 
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ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้นอกระบบได้ง่ายกว่าการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายรับรอง  

ทั้งนี้ ในการกู้เงินนอกระบบ ผู้ประกอบธุรกิจมักจะก าหนดเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินแต่
เพียงฝ่ายเดียว และเนื่องจากการกู้เงินนอกระบบไม่มีหลักประกันดั่งเช่นธนาคารหรือสถาบัน
การเงินที่มักจะเรียกร้องจากผู้กู้ยืม ผู้ให้กู้จึงมีความเสี่ยงในการให้กู้ยืมเงิน ดังนั้น เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์และให้คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ผู้ให้กู้จึงมักจะเรียกค่าตอบแทนใน
รูปของดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก และเมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบหรือ
ตัวแทนก็จะด าเนินการบังคับให้ผู้กู้ยืมช าระหนี้ได้ด้วยวิธีการนอกกฎหมาย เพราะรู้ว่าหากน าคดีไป
ฟ้องศาลผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ให้กู้ก็อาจจะไม่ได้รับการช าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วน
ตามจ านวนที่ตกลงกันไว้ และในปัจจุบันการกู้ เงินนอกระบบมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและ 
แพร่ระบาดไปทั่วประเทศ โดยมีรูปแบบและวิธีการด าเนินการที่เปลี่ยนไปจากเดิม ลูกหนี้ที่เป็นหนี้
นอกระบบจึงตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบแก่เจ้าหน้ีนอกระบบอย่างมาก เช่น การถูกเรียกดอกเบี้ยจาก
เจ้าหนี้นอกระบบในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายก าหนดมาก การระบุจ านวนเงินในสัญญาเงินกู้สูงกว่า
ความเป็นจริง เป็นต้น นอกจากนั้น เจ้าหนี้นอกระบบบางรายหรือตัวแทนก็มักใช้วิธีการติดตาม 
ทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อลูกหนี้  รวมถึงการสร้างความร าคาญให้แก่บุคคลที่
สามที่ไม่ใช่ลูกหนี้  เช่น การใช้วาจาและภาษาที่ เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรง  
การคุกคาม การใช้ก าลังหรือท าให้เสียชื่อเสียง รวมถึงการให้ข้อมูลเท็จเพื่อให้ลูกหนี้และผู้อ่ืนเข้าใจผิด 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม รัฐได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบ จึงจัดท าโครงการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอก
ระบบเข้าเป็นหนี้ในระบบ โดยจัดให้ผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบมาลงทะเบียน ซึ่งพบว่ามีประชาชน 
มาลงทะเบียนเข้าโครงการแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบจ านวนถึง 1,195,481 ราย คิดเป็นมูลหนี้สูงถึง 
122,859,308,158.76 บาท3 นอกจากนั้น กระทรวงการคลังยังได้จัดตั้งศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหา
หนี้สินภาคประชาชนขึ้น เพื่อท าหน้าที่รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเสียหายจาก
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบและส่งเร่ืองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ส่วนมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ในปัจจุบัน ได้แก่ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าใน
สัญญาก าหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี” ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืม และพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 
                                                           

3  ไทยรัฐ. สืบค้น 17 พฤศจิกายน 2556, จาก http://www.thairath.co.th/content/eco/65645 
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ซึ่งก าหนดลักษณะของการกระท าความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและบทลงโทษไว้ ทั้งนี้
กฎหมายทั้งสองฉบับ มิได้มีบทบัญญัติที่ใช้ในการควบคุมหรือก ากับดูแลการประกอบธุรกิจเงินกู้
นอกระบบไว้เป็นการเฉพาะ จึงท าให้การประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบสามารถท าได้อย่างเสรี 
ปราศจากการควบคุมและก ากับดูแลจากภาครัฐ และเนื่องจากกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
มุ่งหมายใช้บังคับเฉพาะนิติกรรมการกู้ยืมเงินที่มีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้
เท่านั้น จึงท าให้มีผู้ประกอบธุรกิจจ านวนมากที่หลีกเลี่ยงไปท านิติกรรมในลักษณะอ่ืนที่ ให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนในท านองเดียวกับสัญญากู้ แต่ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกว่าสัญญากู้ยืมเงิน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า “ดอกเบี้ย” ไปใช้ถ้อยค าอ่ืนแทนที่ให้
ผลประโยชน์ตอบแทนในท านองเดียวกับดอกเบี้ย เพื่อหลีกเลี่ยงผลบังคับของกฎหมายห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา นอกจากนั้น ยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขในการติดตามทวงถามหนี้ไว้เป็นการเฉพาะ ตลอดจนให้อ านาจหน่วยงานของรัฐในการ
ด าเนินคดีหรือออกมาตรการบังคับทางปกครอง 

เนื่องจากหนี้สินในภาคครัวเรือนมีอัตราสูงและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ แต่ยังคง 
มีประชาชนจ านวนมากที่ไม่อาจเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือ “หนี้ในระบบ” ได ้ 
จึงต้องแก้ปัญหาทางการเงินด้วยการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ ทั้งที่ทราบว่าจะท าให้ตนต้องตกอยู่
ในภาวะจ ายอมที่ต้องเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบในหลายประการก็ตาม  จึงท าให้
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบขยายตัวอย่างกว้างขวาง แต่การประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบนั้น มีหลาย
รูปแบบ บางรูปแบบอาจจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของชุมชนและของประเทศ 
เช่น กรณีการกู้ยืมเงินในเหตุฉุกเฉินหรือเพื่อประกอบสัมมาอาชีพตามปกติ  และหากการให้กู้เงิน
นอกระบบนั้นเป็นการกู้ยืมที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีการเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม มีการทวง
ถามหนี้โดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ธุรกิจเงินกู้นอกระบบก็จะมีความส าคัญและจ าเป็นมาก  
แต่ในบางรูปแบบเป็นการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบที่ฉ้อฉลและเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ เช่น 
กรณีการให้กู้เงินโดยค านวณผลประโยชน์ตอบแทนในรูปดอกเบี้ยที่สูงเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 
การรวมอัตราดอกเบี้ยที่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดเข้ากับต้นเงินโดยมีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยง
กฎหมาย ตลอดจนพฤติการณ์ในการติดตามหนี้ที่มิชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ก็ย่อมจะ
ก่อให้เกิดผลเสียหายทั้งต่อตัวลูกหนี้ ครอบครัว และในที่สุดต่อระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติ 

จึงเห็นได้ว่า มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับ
วิวัฒนาการที่ก้าวหน้าในทางธุรกิจ ไม่มีกฎหมายส าหรับก ากับดูแลดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนไม่สามารถคุ้มครองประโยชน์ของ
ลูกหนี้ให้รอดพ้นจากการประกอบธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบได้  ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
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ในภายหลัง อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงมาตรการของรัฐในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเห็นสมควรบัญญัติกฎหมายขึ้นโดยเฉพาะเพื่อก ากับ
ดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบและเพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบที่มีลักษณะเป็นการ
ฉ้อฉลและเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ มีพฤติการณ์ในการติดตามหนี้ที่มิชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็น
ธรรม รวมทั้งเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบด้วย 
แต่ทั้งนี้ ในการพิจารณาบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจ าเป็นต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาทฤษฎีทางกฎหมายในการเข้าท าสัญญา ความจ าเป็น สาเหตุ ลักษณะ รูปแบบของ
เงินกู้นอกระบบและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบ 

2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบของประเทศไทย
เปรียบเทียบต่างประเทศ 

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบ 
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบและน ามาปรับใช้กับ 

ประเทศไทยต่อไป 
 

1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบยังคงมีความจ าเป็นส าหรับประชาชนผู้ซึ่งเดือดร้อนมีความ

จ าเป็นต้องหาแหล่งเงินกู้เพื่อน ามาใช้ในครัวเรือนแต่ไม่อาจเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบได้ ทั้งนี้ 
กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าในทางธุรกิจ ไม่มีกฎหมายส าหรับ
ก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบซึ่งมีลักษณะเฉพาะได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ไม่สามารถคุ้มครองประโยชน์ของลูกหนี้ให้รอดพ้นจากการประกอบธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบได้  
แต่เนื่องจากปัญหาเงินกู้นอกระบบเป็นปัญหาส าคัญที่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้กู้และเป็นภาระแก่
รัฐในการขจัดปัญหาเสมอมา และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ จึงจ าเป็นต้อง
ท าการศึกษาเพื่อหาแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมเหมือนดังเช่นในบางประเทศซึ่งมีกฎหมายที่
ใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหากประเทศไทยได้บัญญัติกฎหมายขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้
นอกระบบตลอดจนมีมาตรการที่เหมาะสมและชัดเจน ก็คาดหวังว่าจะสามารถก ากับดูแลให้ธุรกิจ
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เงินกู้นอกระบบให้อยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นและปัญหาที่ เกิดจากการกู้ เงินนอกระบบก็จะ  
ลดน้อยลง 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงแนวคิดของการกู้เงินนอกระบบและมาตรการของรัฐใน
การแก้ไขปัญหาธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเงินกู้นอกระบบของประเทศไทยเปรียบเทียบ
กับบทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ และแนวทางในการก ากับดูแล
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบเพื่อน ามาปรับใช้กับประเทศไทยต่อไป 

 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

ด าเนินการศึกษาโดยการค้นคว้าวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากตัวบทกฎหมาย ค าอธิบาย ต าราทางวิชาการ 
บทความของนักกฎหมาย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และค าพิพากษาฎีกา  
แล้วน ามาจัดเรียบเรียงเป็นความเรียงร้อยแก้วต่อไป 

 
1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงทฤษฎีทางกฎหมายในการเข้าท าสัญญา  ความจ าเป็น สาเหตุ ลักษณะ 
รูปแบบของเงินกู้นอกระบบและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบ 

2. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบของประเทศ
ไทยเปรียบเทียบต่างประเทศ 

3. ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบ  
4. ท าให้ทราบถึงแนวทางในการก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบและน ามาปรับใช้กับ  

ประเทศไทยต่อไป 
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1.7  นิยำมศัพท์ 
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งศึกษาถึงธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ซึ่งเป็นกรณีที่มิได้มีกฎหมาย

บัญญัติค านิยามหรือความหมายไว้เป็นการเฉพาะ และเป็นกรณีที่ไม่อาจเข้าใจความหมายได้
โดยทั่วไป ผู้เขียนจึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนดนิยามศัพท์ขึ้น  เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้มีความเข้าใจ
ความหมายที่ถูกต้องและชัดเจน ดังนี ้

1. ดอกเบี้ย หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งได้รับตอบแทน
จากการให้กู้ยืมเงินหรือท านิติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะท านองเดียวกับการกู้ยืมเงิน  

2. เงินกู้นอกระบบ หมายความว่า การให้กู้ยืมเงินหรือการท านิติกรรมอ่ืนใดที่มีลักษณะ
ท านองเดียวกับการกู้ยืมเงินที่มิได้กระท ากับสถาบันการเงินตามที่กฎหมายบัญญัติ  ท าให้ได้รับ
ผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงินนั้น ซึ่งไม่มีกฎหมายและหน่วยงานของรัฐควบคุมหรือก ากับดูแล
เป็นการเฉพาะ 

3. ธุรกิจเงินกู้นอกระบบ หมายความว่า การให้กู้ยืมเงินหรือการท านิติกรรมอ่ืนใดที่มี
ลักษณะท านองเดียวกับการกู้ยืมเงินที่มิได้กระท ากับสถาบันการเงินตามที่กฎหมายบัญญัติ  
ท าให้ได้รับผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงินนั้น ในลักษณะเป็นธุรกิจหรือในทางการค้าพาณิชย์ ซึ่ง
ไม่มีกฎหมายและหน่วยงานของรัฐควบคุมหรือก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ 
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ทฤษฎทีางกฎหมายในการเข้าท าสัญญา ความจ าเป็น สาเหต ุลักษณะ รูปแบบ
ของเงินกู้นอกระบบและนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบ 

 
ในบทนี้จะได้ท ำกำรศึกษำถึงทฤษฎีกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ควำมจ ำเป็น สำเหตุของกำร

กู้ยืมเงิน และลักษณะของหนี้โดยแบ่งออกเป็นหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ ซึ่งวิทยำนิพนธ์เล่มนี้ 
มุ่งที่จะศึกษำถึงหลักกำรของธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ตั้งแต่สำเหตุและลักษณะของธุรกิจเงินกู้ 
นอกระบบ ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นตลอดจนผลกระทบที่เกิดจำกธุรกิจเงินกู้นอกระบบ และ
เนื่องจำกในปัจจุบันกำรกู้เงินนอกระบบมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วและแพร่ระบำดมำก โดยมี
รูปแบบและวิธีกำรด ำเนินกำรที่เปลี่ยนไปจำกเดิม จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องท ำกำรศึกษำถึงรูปแบบ
ในกำรท ำนิติกรรมเงินกู้นอกระบบ นอกจำกนั้น ยังได้ท ำกำรศึกษำแนวนโยบำยของรัฐในกำรแก้ไข
ปัญหำเงินกู้นอกระบบ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นพื้นฐำนในกำรที่จะศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยในบทต่อไป 

 
2.1  ทฤษฎีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ในกำรกู้เงินนอกระบบเป็นกำรท ำนิติกรรมอย่ำงหนึ่ง ซึ่งมีทฤษฎีกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และเป็นพื้นฐำนในกำรเข้ำท ำนิติกรรมสัญญำในหลำยประกำร  ในหัวข้อนี้  จึงท ำกำรศึกษำ 
หลักควำมศักดิ์สิทธิ์ของกำรแสดงเจตนำ หลักเสรีภำพในกำรท ำสัญญำ หลักอรรถประโยชน์ และ
หลักกำรว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม ดังนี ้

2.1.1  หลักควำมศักดิ์สิทธิ์ของกำรแสดงเจตนำ (Autonomy of will) 
ในรำวศตวรรษที่ 17 – 19 เร่ิมมีแนวคิดของลัทธิเสรีนิยม (Liberalism) ซึ่งเห็นว่ำมนุษย์

มีเหตุผล จึงควรปล่อยให้เอกชนมีเสรีภำพทั้งทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับ
ควำมคิดของลัทธิปัจเจกนิยม (Individualism) ที่ เชื่อว่ำปัจเจกชนหรือเอกชนมีคุณค่ำในตัวเอง  
มีควำมสำมำรถใช้เหตุผลตัดสินใจได้ (Rational Being) จึงสำมำรถปกป้องผลประโยชน์ของตนเองได้ 
(Self-Interest Protection) และจะตัดสินใจกระท ำกำรที่ตนเห็นว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตน 
(Maximum Benefit) ดังนั้น เจตนำของบุคคลจึงมีอิสระและศักดิ์สิทธิ์  เป็นหลักพื้นฐำนที่บุคคล 
ทุกคนมีอยู่ตำมธรรมชำติ ซึ่งรัฐจะต้องรับรองเสรีภำพส่วนบุคคล จะต้องไม่ท ำลำยสิทธิอันพื้นฐำน
ของบุคคล เว้นแต่ในบำงเร่ืองที่เป็นกรณีอันสมควร จึงจะมีข้อจ ำกัดเสรีภำพได้  นอกจำกนั้น 
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เสรีภำพของบุคคลจะถูกจ ำกัดได้ก็ด้วยควำมสมัครใจของบุคคลเท่ำนั้น ทั้งนี้ แต่ละบุคคลจะไม่ถูก
ผูกพันในหนี้ใดที่เขำไม่ได้ตกลงยินยอมด้วย และในทำงกลับกัน หนี้ที่เกิดขึ้นจำกเจตนำของบุคคล
นี้จะผูกมัดบังคับแก่ผู้ที่ตกลงนั้น4 

ทฤษฎีเร่ืองควำมศักดิ์สิทธิ์แห่งกำรแสดงเจตนำเป็นเคร่ืองมือในกำรก่อให้เกิดสัญญำที่มี
ผลบังคับระหว่ำงคู่สัญญำโดยกำรแสดงเจตนำของคู่สัญญำเอง ทั้งนี้ เพรำะกฎหมำยที่มีอยู่อำจ 
ไม่เพียงพอและไม่เหมำะสมในอันที่จะปรับกับปัญหำหลำยกรณีที่ เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 
นอกจำกนี้ยังมีเหตุผลอีกว่ำ ควรจะปล่อยให้เอกชนมีควำมคิดริเร่ิมในกำรก ำหนดและบังคับตำม
สิทธิของพวกเขำ อย่ำงไรก็ตำม หลักเร่ืองควำมศักดิ์สิทธิ์แห่งกำรแสดงเจตนำนี้เป็น “ทฤษฎี” ที่พบ
อยู่ในระบบประมวลกฎหมำย (Civil Law) มำกกว่ำในระบบจำรีตประเพณี (Common Law) ระบบ
ประมวลกฎหมำยยอมรับยอมรับทฤษฎีเร่ืองควำมยินยอมในสัญญำ ดังจะเห็นได้จำกภำษิตกฎหมำย
ที่ว่ำ “สัญญำที่มีผลสมบูรณ์ย่อมบังคับได้” หรือ “สัญญำต้องเป็นสัญญำ (Pacta Sunt Servanda)” 
ควำมเห็นนี้ตรงกับหลักกฎหมำยที่ว่ำ “สัญญำจะก่อให้เกิดหนี้ทำงกฎหมำยได้ต้องมำจำกควำม
ยินยอมของคู่กรณี” กล่ำวโดยสรุปหลักกำรข้ำงต้นนี้มีหลักเกณฑ์ว่ำ  “บุคคลต้องมีอิสระในกำร 
ท ำสัญญำตำมที่เขำต้องกำรโดยปรำศจำกกำรแทรกแซง”5 

หลักควำมศักดิ์สิทธิ์ของกำรแสดงเจตนำ จึงเป็นหลักที่ให้ควำมสัมพันธ์แก่เจตนำ โดย 
มีแนวควำมคิดว่ำบุคคลทุกคนมีอิสระที่จะผูกมัดตัวเองต่อผู้อ่ืนตำมที่ตนต้องกำร เจตนำจึงเป็นตัว
ก่อให้เกิดสัญญำเป็นตัวก ำหนดเนื้อหำของข้อสัญญำ และเป็นตัวก ำหนดกฎเกณฑ์ที่จะให้สัญญำมี
ผลบังคับแก่คู่สัญญำตลอดจนปัญหำกำรตีควำมสัญญำ ดังนี ้

2.1.1.1  “เจตนำ” ตัวก่อให้เกิดสัญญำ ในกำรตกลงยินยอมร่วมกันที่จะผูกพันกันตำม
สัญญำเป็นสิ่งจ ำเป็น เพื่อที่จะให้เกิดสัญญำขึ้น ซึ่งจะต้องมีกำรแสดงเจตนำออกมำให้ปรำกฏ
ภำยนอกว่ำมีควำมต้องกำรเช่นไร ไม่ว่ำด้วยท่ำทำง วำจำ หรือลำยลักษณ์อักษร เจตนำจะต้อง
ประกอบด้วยควำมยินยอมสมัครใจที่บุคคลแสดงออกมำ  ซึ่งจะต้องไม่มีควำมผิดพลำดหรือ 
ควำมบกพร่องของเจตนำ 

                                                           
4  จำก กฎหมายสัญญา สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรม  (น. 12-16), 

โดย ดำรำพร ถิระวัฒน์, 2542, กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.  
5  จำก กฎหมายว่าด้วยสัญญา (น. 81-82), โดย ไชยยศ เหมะรัชต, 2539, กรุงเทพฯ: จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย.  
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2.1.1.2  “เจตนำ” ตัวก ำหนดเนื้อหำของสัญญำ คู่สัญญำมีเสรีภำพที่จะตกลงท ำสัญญำ 
ที่ตนสมัครใจเข้ำผูกพันโดยสำมำรถก ำหนดเนื้อหำของข้อตกลงต่ำง  ๆ ไว้ในสัญญำเท่ำที่เห็นว่ำ
เหมำะสม แม้ว่ำประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์จะก ำหนดหลักเกณฑ์พื้นฐำนในกำรท ำสัญญำ  
ไว้บ้ำง 

2.1.1.3  “เจตนำ” ตัวก ำหนดผลของสัญญำ เมื่อสัญญำเกิดขึ้นแล้ว สัญญำมีผลผูกพัน
คู่สัญญำตำมที่ตกลงกัน คู่สัญญำจะต้องปฏิบัติกำรช ำระหนี้ตำมข้อผูกพันดังกล่ำว ซึ่งควำมผูกพัน
ตำมสัญญำที่ได้ตกลงกันนี้จะไม่ถูกกระทบด้วยกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยใหม่ กล่ำวคือ แม้จะมี
กำรบัญญัติกฎหมำยใหม่ออกใช้บังคับ ซึ่งอำจมีหลักเกณฑ์จ ำกัดหรือขัดกับสัญญำที่ได้เกิดขึ้นก่อน 
ก็ตำม สัญญำนั้นยังมีผลผูกพันตำมเจตนำของคู่สัญญำที่ก่อให้เกิดขึ้น โดยอำศัยหลักควำมศักดิ์สิทธิ์
ของเจตนำ แต่อย่ำงไรก็ตำม มีกรณีข้อยกเว้น ถ้ำกฎหมำยใหม่นั้นเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักควำม
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน สัญญำนั้นจะถูกบังคับตำมกฎหมำยใหม่ที่ออกมำ
ภำยหลังที่สัญญำได้เกิดขึ้นแล้วด้วย6  

2.1.2  หลักเสรีภำพในกำรท ำสัญญำ (Freedom of contract) 
ในคริสต์ศตวรรษที่  18 มีระบบเศรษฐกิจแบบกำรค้ำเสรี Laissez – faire Laissez –

passer คือ หลักที่ว่ำบุคคลทุกคนจะต้องมีเสรีภำพ เว้นแต่ในบำงกรณีที่เป็นกำรสมควรที่จะวำง
ข้อจ ำกัดเสรีภำพ กฎเกณฑ์ที่ดีที่สุดที่สังคมควรจะมีคือ กฎเกณฑ์ที่คู่สัญญำมีควำมเท่ำเทียมกันเป็นผู้
ตกลงกันเอง โดยถือว่ำกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันได้นั้นเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งที่ เกิดจำกเจตนำที่ให้  
ใช้บังคับแก่กรณีของตนโดยเฉพำะ ซึ่งจะเป็นกฎเกณฑ์ที่จะก่อให้เกิดควำมยุติธรรมแก่เอกชน
ด้วยกันเอง  

หลักเร่ืองเสรีภำพในกำรท ำสัญญำ คือ หลักกำรที่บุคคลย่อมมีเสรีภำพเต็มที่ในกำรท ำ
สัญญำ และเมื่อได้กระท ำลงโดยอิสระและด้วยควำมสมัครใจ หำกสัญญำดังกล่ำวนั้นไม่ขัดต่อหลัก
เร่ืองควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน สัญญำนั้นย่อมมีผล ซึ่งหลักเสรีภำพมีอยู่  2 ควำมหมำย 
ได้แก่ เสรีภำพในกำรที่จะเข้ำมำตกลงท ำสัญญำ หมำยถึง เสรีภำพในกำรเร่ิมต้น ด ำเนินกำร หรือ
ระงับกระบวนกำรในกำรก่อให้เกิดสัญญำ และเสรีภำพที่จะไม่ถูกแทรกแซง เป็นเสรีภำพที่จะไม่ถูก
แทรกแซงภำยหลังจำกที่สัญญำเกิดขึ้นแล้ว7 

                                                           
6  กฎหมายสัญญา สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรม  (น. 1 2 – 16).  

เล่มเดิม. 
7  แหล่งเดิม. 
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2.1.2.1  ลักษณะรูปธรรมของหลักเสรีภำพในกำรเข้ำท ำสัญญำ มีดังนี ้
 ก)  พิจำรณำโดยใช้องค์ประกอบของสัญญำเป็นเกณฑ์  กล่ำวคือ คู่สัญญำ 

มีเสรีภำพที่จะเลือกเข้ำท ำสัญญำกับใครก็ได้ ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล เลือกเป้ำหมำย
หรือวัตถุประสงค์ของสัญญำอย่ำงไรก็ได้ เลือกวิธีกำรหรือแบบในกำรท ำสัญญำ ไม่ว่ำด้วยทำงวำจำ 
กริยำ หรือลำยลักษณ์อักษร และเลือกที่จะคิดตัดสินใจว่ำจะเข้ำท ำสัญญำหรือไม่อย่ำงไร  และ 
มีเสรีภำพในกำรแสดงเจตนำออกมำตำมที่ได้ตัดสินใจไว้ หำกกำรตัดสินใจผิดปกติเนื่องจำกคู่กรณี
อีกฝ่ำยท ำกำรฉ้อฉล ข่มขู ่

 ข)  พิจำรณำโดยใช้ควำมสัมพันธ์กับเนื้อหำของสัญญำเป็นเกณฑ์  กล่ำวคือ 
คู่สัญญำมีเสรีภำพที่จะก ำหนดผลของสัญญำอย่ำงไรก็ได้  แม้เนื้อหำจะแตกต่ำงจำกที่กฎหมำย
ก ำหนดไว้ หำกไม่ใช่กฎหมำยที่เกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 

 ค)  พิจำรณำโดยใช้ผลของสัญญำเป็นเกณฑ์ กล่ำวคือ คู่สัญญำมีเสรีภำพที่จะ
ก ำหนดผลของสัญญำอย่ำงไรก็ได้ และเมื่อก ำหนดไว้แล้ว กฎหมำยก็จะรับรองให้สัญญำมีผลตำมที่
แสดงเจตนำ ตำมหลัก “สัญญำต้องเป็นสัญญำ (Pacta Sunt Servanda)” ซึ่งเป็นหลักที่ทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ตนได้ให้ค ำมั่นสัญญำไว้ และรวมไปถึงจะต้องปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ต่ำง 
ๆ ที่ได้ตกลงกันไว้ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้เสรีภำพต้องอยู่ภำยในกรอบหรือขอบเขตอันสมควร เพื่อมิให้กำร
ใช้เสรีภำพในกำรท ำสัญญำของบุคคลบำงคนต้องไปกระทบหรือก่อควำมเสียหำยแก่บุคคลอ่ืน หรือ
สังคมโดยส่วนรวม  

2.1.2.2  เสรีภำพในกำรท ำสัญญำจึงอำจถูกจ ำกัดขอบเขตในกำรท ำสัญญำได้ ดังนี ้
 ก)  กำรจ ำกัดเสรีภำพในองค์ประกอบของสัญญำ กล่ำวคือ กรณีที่คู่สัญญำเป็น

ผู้ด ำเนินกิจกำรในลักษณะผูกขำด กระท ำกำรฉ้อฉลข่มขู่คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่ง หรือขัดกับกฎหมำยที่
เกี่ยวกับควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน และกรณีสัญญำบำงประเภทไม่เป็นไป
ตำมแบบที่กฎหมำยก ำหนดไว้  

 ข)  กำรจ ำกัดเสรีภำพในเนื้อหำของสัญญำ  
  1)  กำรใช้เสรีภำพของคู่สัญญำที่มีอ ำนำจทำงเศรษฐกิจเหนือกว่ำคู่สัญญำ

อีกฝ่ำยที่มีอ ำนำจทำงเศรษฐกิจด้อยกว่ำที่ไม่มีเสรีภำพในกำรก ำหนดเนื้อหำของสัญญำ 
  2)  กฎหมำยที่จ ำกัดเสรีภำพ เช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยข้อสัญญำที่ 

ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสัญญำ 
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  3)  กฎหมำยเฉพำะ เช่น กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน กฎหมำยก ำหนดรำคำ
ควบคุมส ำหรับสินค้ำบำงประเภท8 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เร่ืองเสรีภำพในกำรท ำสัญญำ ถือเป็นเพียงนโยบำยทำงกฎหมำย ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงเสรีภำพของบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิของเขำตำมที่เขำต้องกำร  และเป็นหลักที่
ให้เสรีภำพอย่ำงสมบูรณ์แก่คู่สัญญำในอันที่จะได้ก ำหนด ชนิด แบบ และเนื้อหำของกิจกำรซึ่งเขำ
ประสงค์จะตกลงกัน และขณะเดียวกันก็เป็นกำรจ ำกัดขอบเขตของรัฐในกำรเข้ำมำแทรกแซงกำร
เข้ำท ำสัญญำของคู่กรณีให้อยู่ในวงจ ำกัดที่สุด9 และเป็นหลักที่อธิบำยว่ำ หนี้ที่เกิดจำกสัญญำจะ 
เป็นหนี้ที่ยุติธรรมส ำหรับคู่สัญญำ เพรำะคู่สัญญำมีเสรีภำพอิสระที่จะตกลงท ำสัญญำหรือไม่ก็ได้ 
ถ้ำอีกฝ่ำยหนึ่งเห็นว่ำมีกำรเอำรัดเอำเปรียบมำกเกินไป หรือหนี้ที่ตนรับภำระไว้มีมำกหนี้ที่อีก 
ฝ่ำยหนึ่งต้องปฏิบัติตอบแทนจนไม่เป็นธรรมแล้ว ก็ไม่จ ำต้องยอมรับเพื่อก่อให้เกิดหนี้  โดยกำร 
ไม่ตกลงท ำสัญญำด้วย10 

2.1.3  หลักอรรถประโยชน์ (Utilitarian) 
หลักอรรถประโยชน์ หรือ ประโยชน์นิยม หรือ สุขนิยม เป็นเร่ืองจริยธรรมทำง

กฎหมำยหรือศำสตร์เกี่ยวกับกำรนิติบัญญัติซึ่งชี้ขำดลักษณะของกฎหมำยที่ควรจะเป็น ซึ่งเชื่อว่ำสิ่ง
ที่จะถือเป็นควำมดีหรือควำมชั่วแท้จริงในโลกนี้อยู่ที่ว่ำสิ่งนั้นสร้ำงควำมทุกข์หรือควำมสุขให้แก่
มนุษย์ กำรกระท ำใด ๆ ที่จะเรียกได้ว่ำถูกต้องหรือดีงำมต้องเป็นกำรกระท ำที่ส ำเร็จประโยชน์ใน
กำรก่อให้เกิดควำมสุขขึ้นมำ ซึ่งควำมสุขก็คือ บรรดำควำมพึงพอใจทั้งมวล ส่วนควำมทุกข์ก็คือ
ควำมเจ็บปวดหรือควำมคับข้องไม่สมหวัง11 ดังนั้น อรรถประโยชน์ จึงเป็นหลักธรรมที่เป็นพื้นฐำน
ของศีลธรรม ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ คือหลักที่ว่ำด้วยควำมสุขของคนจ ำนวนมำกที่สุด หลักนี้ถือว่ำกำร
กระท ำที่ชอบธรรมนั้นคือกำรกระท ำที่ส่งเสริมให้เกิดควำมสุข ควำมสุขคือควำมพอใจไม่มีควำมทุกข์ 

ในทำงเศรษฐศำสตร์ก็มีแนวควำมคิดที่สนับสนุนลัทธิอรรถประโยชน์  กล่ำวคือ 
เศรษฐศำสตร์หรือศำสตร์ที่ศึกษำเกี่ยวกับกำรเลือกหนทำงในกำรใช้ทรัพยำกรซึ่งมีอยู่อย่ำงจ ำกัดเพื่อ
ใช้ในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยเมื่อทรัพยำกรมีอยู่อย่ำงจ ำกัด  
กำรน ำทรัพยำกรมำใช้จึงต้องพินิจพิจำรณำว่ำผลประโยชน์ที่ได้รับกับกำรต้องสูญเสียทรัพยำกรไป
นั้นมีควำมเหมำะสมหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจำรณำดูว่ำผลประโยชน์ที่จะได้รับเกินมูลค่ำของ

                                                           
8  จำก นิติปรัชญา (น. 193), โดย ปรีดี เกษมทรัพย,์ 2548, กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. 
9  กฎหมายว่าด้วยสัญญา (น. 83 – 84). เล่มเดิม. 
10  กฎหมายสัญญา สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรม  (น. 16 – 17).  

เล่มเดิม. 
11  จำก นิติปรัชญา (น. 209), โดย จรัญ โฆษณำนันท์, 2547, กรุงเทพฯ: รำมค ำแหง.  
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ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์อย่ำงสูงสุดหรือไม่ 12 นักปรัชญำชำวอังกฤษท่ำนหนึ่ง ชื่อ  
เจเรมี เบนแธม ได้อธิบำยหลักอรรถประโยชน์ว่ำ “เป็นหลักกำรซึ่งใช้รับรองหรือปฏิเสธกำรกระท ำ
ใด ๆ โดยพิเครำะห์จำกแนวโน้มแห่งผลลัพธ์ ซึ่งปรำกฏเป็นกำรเพิ่มหรือลดควำมสุขของบุคคล 
ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยกำรกระท ำนั้น ๆ ” จึงเป็นกำรก ำหนดให้ผลลัพธ์แห่งควำมสุขคือตัว
ตัดสินควำมถูกต้องหรือควำมดีงำมรวมทั้งเชื่อในเร่ืองควำมสุขหรือผลประโยชน์ของปัจเจกชนเป็น
หลักใหญ ่ 

สิ่งเหล่ำนี้จึงน ำไปสู่ควำมคิดในเชิงปฏิรูปกฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักอรรถประโยชน์ 
กล่ำวคือ กฎหมำยต้องก่อให้เกิดควำมสุขมำกที่สุดแก่บุคคลจ ำนวนมำกที่สุด ซึ่งกำรมุ่งเน้นสร้ำง 
“ประโยชน์สุข” ไม่ว่ำจะเป็นระดับปัจเจกบุคคลหรือระดับสังคมในฐำนะเป้ำหมำยอุดมคติของ
กฎหมำยต้องยอมรับว่ำเป็นสิ่งที่ดี  ทั้งในแง่ปริมำณและคุณภำพ โดยหลักกำรทั่วไปแล้วกำรตรำ
กฎหมำยลิดรอนหรือควบคุมเสรีภำพของเอกชนเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท ำ  แต่มีข้อยกเว้นให้มีกำร
ควบคุมเสรีภำพได้ หำกกำรใช้เสรีภำพจะก่อให้เกิดอันตรำย หรือควำมเสียหำยต่อเอกชนหรือสังคม 
จึงเป็นเหตุผลที่สนับสนุนกำรตรำกฎหมำยขึ้นใช้บังคับควบคุมพฤติกรรมดังกล่ำว ฉะนั้น ในกำร
บัญญัติกฎหมำยเพื่อเป็นหลักประกันควำมสุขที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชน จึงต้องมีเป้ำหมำย คือ 

1. จัดหำปัจจัยส ำหรับกำรด ำรงอยู่  
2. สร้ำงสรรค์ควำมมั่งคั่งสมบูรณ์  
3. ให้ควำมเสมอภำค และ  
4. รักษำควำมมั่นคง  
ทั้งนี้ ในกำรน ำหลักอรรถประโยชน์มำใช้เพื่อปฏิรูปกฎหมำยนั้น ในด้ำนกฎหมำยแพ่ง

และพำณิชย์ ได้มีกำรแก้ไขกฎหมำยให้สิทธิเสรีภำพแก่เอกชนมำกขึ้นในกำรลงทุนท ำกำรค้ำขำย 
ส่วนหลักเสรีภำพในกำรท ำสัญญำได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงแข็งขันในกฎหมำยใหม่เช่นเดียวกับ
เสรีภำพในกำรนับถือศำสนำหรือเสรีภำพในกำรพูด ดังนั้น เมื่อน ำหลักอรรถประโยชน์มำปรับใช้
ในทฤษฎีทำงกฎหมำย จึงย่อมให้ผลลัพธ์ที่เน้นบทบำทของรัฐในกำรออกกฎหมำยที่จะสร้ำงหรือ
ส่งเสริมควำมสุขให้เกิดแก่สังคมอย่ำงมำกที่สุด13 

เมื่อหลักอรรถประโยชน์นิยม มุ่งเสริมสร้ำงควำมสุขให้แก่ เอกชน โดยกำรให้
หลักประกันแก่เสรีภำพส่วนบุคคล เสรีภำพในกำรท ำนิติกรรมสัญญำ สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล
และเสรีภำพอ่ืน ๆ แล้ว ย่อมกล่ำวได้ว่ำ เป็นทฤษฎีปัจเจกชนนิยมที่มุ่งคุ้มครองผลประโยชน์ของ
เอกชน โดยถือว่ำควำมสมบูรณ์พูนสุขของสังคมย่อมขึ้นอยู่กับควำมผำสุกของเอกชนเป็นรำยบุคคล  
                                                           

12  จำก หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (น. 3), โดย วันรักษ์ มิ่งมณีนำคิน, 2543, กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนำพำนิช.  
13  นิติปรัชญา (น. 210-211). เล่มเดิม. 
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2.1.4  หลักกำรว่ำด้วยข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม 
แนวควำมคิดเกี่ยวกับข้อสัญญำไม่เป็นธรรมมีสำเหตุมำจำกควำมแตกต่ำงของอ ำนำจใน

กำรต่อรองที่เลื่อมล้ ำกันเป็นธรรมดำ เพรำะคงยำกมำก หำกกรณีที่เกิดขึ้นคู่สัญญำมีอ ำนำจต่อรองที่
เท่ำเทียมกันอย่ำงแท้จริง แต่ควำมเลื่อมล้ ำของอ ำนำจต่อรองในกรณีท ำสัญญำทั่ว ๆ ไปนั้น จะไม่ถึง
ขนำดที่ท ำให้คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งมีอ ำนำจก ำหนดเงื่อนไขในสัญญำได้ตำมใจชอบ กำรจะตกลงก ำหนด
เงื่อนไขของสัญญำในแต่ละส่วนเป็นอย่ำงไรต้องเกิดจำกกำรเจรจำต่อรองกันระหว่ำงคู่สัญญำ  เพื่อ
ก ำหนดรำยละเอียดของข้อสัญญำในแต่ละขั้น ในบำงข้อคู่สัญญำฝ่ำยนั้นอำจจ ำต้องรับภำระเงื่อนไข
ของสัญญำที่น่ำพึงพอใจและไม่น่ำพึงพอใจเหล่ำนี้  อำจจะเกิดจำกกำรต่อรองแลกเปลี่ยนกันใน
ระหว่ำงสัญญำ โดยหำกคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งยอมรับเงื่อนไขบำงประกำร อีกฝ่ำยหนึ่งอำจจะยอมตกลง
รับภำระอีกประกำรหนึ่งเป็นกำรแลกเปลี่ยน แต่ในสัญญำที่เกิดปัญหำของข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม
นี้ ควำมแตกต่ำงของอ ำนำจต่อรองในกำรท ำสัญญำมีมำกจนกระทั่งคู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งสำมำรถ
ก ำหนดเงื่อนไขของสัญญำได้ตำมต้องกำร ท ำให้อีกฝ่ำยจ ำต้องรับภำระที่เกิดจำกข้อสัญญำที่เกิดขึ้น
แก่อีกฝ่ำยหนักเกินควำมเป็นธรรมหรือรับภำระหนักแต่เพียงฝ่ำยเดียว โดยที่คู่สัญญำที่เป็นผู้ก ำหนด
เงื่อนไขของสัญญำนี้ไม่ต้องรับภำระใด ๆ ที่ควรจะรับผิดชอบของคู่สัญญำฝ่ำยเดียวดังกล่ำวในกำร
ท ำสัญญำ 

ในปัจจุบัน ปัญหำสัญญำที่เกิดขึ้นมีควำมไม่เท่ำเทียมกันในระหว่ำงคู่สัญญำที่ฝ่ำยหนึ่งมี
อ ำนำจทำงเศรษฐกิจ ควำมรู้ทำงเทคโนโลยีที่เหนือกว่ำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นอย่ำงมำก สัญญำจึงเกิดขึ้น
โดยขำดอ ำนำจกำรต่อรองและกำรเจรจำตกลงกันอย่ำงแท้จริง บทบัญญัติในกฎหมำยสัญญำที่ใช้ใน
ปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติชัดแจ้งให้กำรแสดงเจตนำที่ขำดอ ำนำจกำรต่อรองเป็นองค์ประกอบของ
ควำมไม่สมบูรณ์ของกำรแสดงเจตนำ ในกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรแสดงเจตนำย่อมสมบูรณ์เมื่อมี
กำรแสดงโดยใจสมัคร ไม่ส ำคัญผิด หรือถูกข่มขู่  หรือแสดงโดยกลฉ้อฉล กำรแสดงเจตนำนั้น 
มีผลผูกพันตำมกฎหมำยได้  

แต่สภำพของกำรท ำสัญญำในปัจจุบันที่คู่สัญญำฝ่ำยหนึ่งเป็นผู้ประกอบวิชำชีพใช้ควำม
ได้เปรียบก ำหนดข้อสัญญำต่ำง ๆ พิมพ์ไว้ล่วงหน้ำก่อน ที่เรียกว่ำ “สัญญำมำตรฐำน หรือสัญญำ
ส ำเร็จรูป” ซึ่งมีแบบฟอร์มของข้อสัญญำที่ตำยตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้  ข้อสัญญำที่ก ำหนดไว้เป็นข้อ
สัญญำที่ก ำหนดถึงสิทธิและหน้ำที่ตำมสัญญำที่ให้ประโยชน์แก่คู่สัญญำฝ่ำยที่จัดท ำข้อสัญญำไว้
ล่วงหน้ำ ในลักษณะที่ก ำหนดภำระหน้ำที่ของคู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นส่วนใหญ่  หรือก ำหนด 
ข้อสัญญำยกเว้นควำมรับผิดหรือจ ำกัดควำมรับผิดของคู่สัญญำที่เป็นฝ่ำยจัดท ำสัญญำไว้ ในบำงคร้ัง
ข้อสัญญำดังกล่ำว มีลักษณะเป็นข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรม เพรำะเป็นข้อสัญญำที่ขำดควำมสมดุลใน
กำรปฏิบัติกำรช ำระหนี้ตำมสิทธิและหน้ำที่ควำมรับผิดระหว่ำงคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย  
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ลักษณะส ำคัญ ๆ ของข้อสัญญำที่ไม่เป็นธรรมที่จะก ำหนดไว้ในสัญญำมำตรฐำนหรือ
สัญญำส ำเร็จรูป คือ 

1. เป็นข้อสัญญำที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำในสัญญำประเภทหนึ่ง  ๆ จะมีลักษณะเหมือน
เป็นเงื่อนไขทั่วไปของธุรกิจในกำรท ำสัญญำนั้น ๆ ที่ต้องก ำหนดอยู่และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

2. เป็นข้อสัญญำที่พิมพ์ไว้จ ำนวนมำกเป็นแบบฟอร์มในกำรท ำสัญญำ ซึ่งเป็นกำร
ก ำหนดข้อสัญญำตำมควำมต้องกำรและควำมมุ่งหมำยของประเภทธุรกิจนั้น ๆ  

3. ลักษณะของข้อสัญญำมักจะก ำหนดเนื้อหำของสิทธิหน้ำที่ที่แตกต่ำงไปจำก
กฎหมำยสัญญำโดยทั่วไป ซึ่งอำจเรียกว่ำเป็นกำรบิดเบือนบทบัญญัติของกฎหมำย และมีกำรท ำลำย
หลักพื้นฐำนของสัญญำ14 
 
2.2  ความจ าเป็น สาเหตุของการกู้ยืมเงิน และลักษณะของหนี ้

เนื่องจำกในปัจจุบัน บุคคลส่วนใหญ่มีกำรกู้ยืมเงินจำกแหล่งเงินทุนนอกระบบ  
ในหัวข้อนี้ จึงท ำกำรศึกษำควำมจ ำเป็น สำเหตุของกำรกู้ยืมเงิน และลักษณะของหนี้ เพื่อใช้เป็น
พื้นฐำนในกำรศึกษำเกี่ยวกับสำระส ำคัญของเงินกู้นอกระบบในหัวข้อต่อไป 

2.2.1  ควำมจ ำเป็นและสำเหตุของกำรกู้ยืมเงิน 
บุคคลแต่ละคน นอกจำกใช้เงินเพื่อกำรบริโภคประจ ำวันและควำมต้องกำรเงินทุนเพื่อ

กำรลงทุน ในบำงคร้ัง อำจประสบปัญหำควำมเสี่ยงและควำมไม่แน่นอนบำงประกำร  เช่น  
ควำมเจ็บป่วย อุบัติเหตุ เป็นต้น ส ำหรับบุคคลที่ไม่มีเงินเพียงพอต่อกำรใช้จ่ำย ก็จะไปหยิบยืมจำก
คนที่มีเงิน ซึ่งในบำงคร้ังก็มีเงื่อนไขหรืออำจไม่มีเงื่อนไขใน ๆ ให้ยืมเงิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ขอยืมกับผู้ให้ยืมว่ำจะมีมำกน้อยเพียงใด ซึ่งในช่วงแรก ๆ กำรให้ยืมเงินจะ
เป็นกำรให้ยืมในหมู่คนที่ใกล้ชิดกันเท่ำนั้น ในขณะที่ควำมต้องกำรเงินทุนมีมำกขึ้นเร่ือย ๆ แต่ผู้ที่มี
กิจกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำมำซึ่งเงินทุนน้ันมีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะตอบสนองควำมต้องกำรนั้นได้ จึง
ได้มีกำรหำช่องทำงเพื่อให้ได้เงินทุน โดยประกอบกิจกำรจัดหำเงินทุนเพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
ด้วยวิธีกำรรับฝำกเงินจำกประชำชนทั่วไปและให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย  ต่อมำเมื่อมีผู้มำขอยืม
หลำยรำยมำกขึ้น ผู้ให้ยืมจึงได้คิดหำวิธีกำรให้มีผู้รับผิดชอบหรือตัวแทนในกำรทวงถำมหรือตำม

                                                           
14  กฎหมายสัญญา สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรม  (น. 47 – 50).  

เล่มเดิม. 
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เก็บผลตอบแทนในกำรให้ยืมแทนตัวเอง ซึ่งตัวแทนดังกล่ำวได้พัฒนำกำรตำมกฎหมำยที่รัฐก ำหนด
ขึ้นเป็นธุรกิจธนำคำรในเวลำต่อมำ15 

ในปัจจุบัน ประชำกรจ ำนวนมำก มีภำระค่ำใช้จ่ำยสูงในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันและ
เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของตนและครอบครัว เนื่องจำกสภำพสังคมในปัจจุบันที่ก้ำวเข้ำสู่ยุค
วัตถุนิยม ค่ำครองชีพ มีอัตรำสูง สินค้ำข้ำวของเคร่ืองใช้ ผลิตภัณฑ์มีรำคำแพง ประชำชนบำงรำยมี
นิสัยใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย ท ำให้รำยได้ไม่เพียงพอกับรำยจ่ำย ทั้งนี้ เหตุผลที่บุคคลกู้เงินในปัจจุบัน 
มีสำเหตุที่หลำกหลำยมำกกว่ำแต่ก่อน นอกจำกกำรกู้เงินมำเพื่อกำรบริโภคประจ ำวันแล้ว ยังมีกำร 
กู้เงินเพื่อซื้อทรัพย์สิน เช่น บ้ำน ยำนพำหนะ กู้เงินเพื่อใช้ในกำรลงทุนประกอบกิจกำร เป็นต้น แต่
ทว่ำ กำรที่จะได้มำซึ่งสิ่งของต่ำง ๆ จ ำต้องอำศัยเงินตรำในกำรซื้อ แลกเปลี่ยน หรือหำมำด้วย
ประกำรใด ๆ ก็ตำม ซึ่งประชำชนในประเทศส่วนใหญ่หำได้ใช้จ่ำยภำยในวงเงินที่ตนมีอยู่ห รือ 
ตำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ได้ จึงต้องประสบปัญหำรำยจ่ำยมำกกว่ำรำยได้  แต่ด้วยควำม
จ ำเป็น ท ำให้บุคคลเหล่ำนั้นต้องกู้ยืมเงินเพื่อมำใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวันและช ำระหนี้สินทั้งของ
ตนเองและครอบครัว 

2.2.2  ลักษณะของหนี้ 
ตลำดกำรเงิน (Financial market) คือ ศูนย์กลำงกำรกู้ยืมและกำรให้กู้ยืมเงิน โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตลำดเงิน (Money market) ซึ่งเป็นศูนย์กลำงกำรกู้ยืมและให้กู้ยืม 
เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น มีระยะเวลำช ำระคืนไม่เกินหน่ึงปี เช่น กำรกู้ยืมระยะสั้นระหว่ำงธนำคำร 
กำรซื้อลดเช็คกำรเบิกเกินบัญชี รวมทั้งกำรขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน ๆ ส่วนตลำดกำรเงินอีก
ประเภทคือ ตลำดทุน ซึ่งเป็นศูนย์กลำงกำรกู้ยืมและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนระยะยำว ที่มีระยะเวลำ
ช ำระคืนเกินกว่ำหนึ่งปี ทั้งนี้ ตลำดเงินและตลำดทุน อำจแบ่งออกเป็นตลำดในระบบ (Organized 
market) และตลำดนอกระบบ (Unorganized market)16  

เมื่อจ ำแนกตลำดเงิน ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตลำดเงินในระบบ ซึ่งหมำยถึง แหล่ง
กู้ยืมเงินที่ด ำเนินกำรโดยสถำบันกำรเงินที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำย มีระเบียบ กฎเกณฑ์ปฏิบัติอย่ำง
ชัดเจนที่กฎหมำยก ำหนดเกี่ยวกับสถำบันกำรเงินนั้น ๆ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถจะควบคุมดูแล
ได้อย่ำงใกล้ชิด ส่วนอีกประเภทคือ ตลำดเงินนอกระบบ ซึ่งหมำยถึงแหล่งกู้ยืมเงินที่เกิดขึ้นเองจำก
ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของเจ้ำหนี้ – ลูกหนี้ ระเบียบกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงต่ำง ๆ ขึ้นอยู่กับ

                                                           
15  จำก โครงการตลาดการเงินในชนบทไทย 2539 (รำยงำนผลกำรวิจัย) (น. 3), โดย นิพนธ์ พัวพงศกร, 

อัมมำร์ สยำมวำลำ และ พัชนีบูลย ์เจริญบัว, 2541, กรุงเทพฯ: สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำแห่งประเทศไทย.  
16  จำก กฎหมายและความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดการเงิน  (น. 14), โดย  

ทว ีวิริยฑูรย,์ 2527, กรุงเทพฯ: บพิธกำรพิมพ์.  
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ควำมพอใจระหว่ำงผู้ให้กู้กับผู้กู้ ฉะนั้น จึงมีควำมยืดหยุ่นมำกและมักจะปฏิบัติต่อกันโดยไม่เป็นไป
ตำมตัวบทกฎหมำย เงินทุนที่เคลื่อนย้ำยอยู่ในตลำดเงินนอกระบบมักจะถูกโอนจำกผู้ให้กู้ไปสู่ผู้กู้  
โดยไม่ผ่ำนสถำบันกำรเงิน ประกอบกับไม่มีกฎหมำยที่จะอนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรเงินหรือรัฐ
เข้ำไปตรวจสอบควบคุมกำรด ำเนินกำรอย่ำงใกล้ชิดได้17 ในประเทศไทยนั้น ตลำดเงินในระบบจะมี
ควำมสัมพันธ์กับตลำดเงินนอกระบบ ทั้งในด้ำนรับฝำกเงินและบริกำรให้สินเชื่อในรูปแบบต่ำง ๆ 
ซึ่งต้องอำศัยตัวกลำงในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ในตลำดกำรเงินในระบบ ได้แก่ ธนำคำรพำณิชย์ 
บริษัทเงินทุน เป็นต้น ส่วนตัวกลำงตลำดกำรเงินนอกระบบ ได้แก่ พ่อค้ำที่ปล่อยเงินกู้ นำยทุน  
นำยวงแชร์ เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่ำนี้จะระดมเงินจำกสถำบันกำรเงินในระบบแล้วน ำมำปล่อยกู้ใน
ตลำดเงินนอกระบบต่อไป18 และเมื่อพิจำรณำตำมแนวทำงของกำรมีบทบัญญัติของกฎหมำยขึ้นใช้
บังคับแล้ว สำมำรถจ ำแนกหนี้ได้ 2 ประเภท คือ หนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ 

2.2.2.1  หนี้ในระบบ เป็นกำรกู้ยืมเงินที่ถูกต้องตำมกฎหมำยที่ลูกหนี้ท ำกับสถำบัน
กำรเงินหรือธนำคำรที่มีกฎหมำยรับรองและควบคุมอยู่ โดยมีกำรท ำสัญญำกู้ยืมไว้เพื่อเป็นหลักฐำน
กำรกู้ มีจ ำนวนหนี้และอัตรำดอกเบี้ยที่ชัดเจน บุคคลผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหนี้ ลูกหนี้  
ผู้ค้ ำประกัน ฯลฯ จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยและได้รับควำมคุ้มครองจำกกฎหมำย กฎเกณฑ์ กติกำ 
เงื่อนไข และข้อบังคับต่ำง ๆ ของหน้ีในระบบจะมีควำมยุติธรรมไม่มีกำรเอำรัดเอำเปรียบซึ่งกันและ
กัน โดยลูกหนี้จะได้รับเงินตำมที่ระบุในสัญญำ และเจ้ำหนี้ก็เรียกเก็บดอกเบี้ยไม่เกินอัตรำที่
กฎหมำยก ำหนด นอกจำกนั้น เมื่อเกิดปัญหำขึ้น เช่น กำรผิดนัดช ำระหนี้  ก็จะมีขั้นตอนและ
กระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่ชัดเจนตรงไปตรงมำ หำกมีกำรฟ้องคดีแล้วก็จะมีกำร
บังคับจ ำนองหรือขำยทอดตลำดตำมขั้นตอน ทั้งฝ่ำยลูกหนี้และเจ้ำหนี้ก็ได้รับโอกำสที่จะต่อสู้กันใน
ศำลได้อย่ำงเท่ำเทียมกันไม่มีควำมเหลื่อมล้ ำและอยู่ภำยใต้กฎหมำยเหมือนกัน 19 ทั้งนี้ กำรกู้ยืมเงิน
ในระบบมีทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ และมีทั้งกำรกู้ยืมระยะสั้น ระยะปำนกลำง และระยะยำว 
เพื่อน ำไปใช้ให้เหมำะสมกับสภำพกำรด ำเนินงำนของกิจกำร ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

                                                           
17  จำก การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  (น. 23), โดย ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 

และคณะ, 2535, กรุงเทพฯ: คณะกรรมกำรพัฒนำกฎหมำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ.  
18  แหล่งเดิม.  
19  จำก การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอก

ระบบ (น. 6-7), โดย ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง ก, 2554, กรุงเทพฯ: กระทรวงกำรคลัง. 
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 ก)  กำรกู้ยืมเงินกับธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่ส ำคัญที่สุดที่ให้แก่
ลูกค้ำทั่วไปในทุกส่วนภูมิภำคของประเทศ โดยต้องมีหลักประกันกำรกู้ยืม เช่น บัญชีเงินฝำก 
สินทรัพย์ อ่ืน ๆ ได้แก่  ที่ดิน โรงงำน อำคำรพำณิชย์  หรือบุคคลที่ธนำคำรเชื่อถือ  เป็นต้น  
แหล่งเงินทุนจำกธนำคำรพำณิชย์ไม่ว่ำจะเป็นเงินทุนระยะยำว หรือเงินทุนหมุนเวียน ดังต่อไปนี้ 

  1) เงินเบิกเกินบัญชี เป็นกำรให้กู้ยืมแบบเงินเกินบัญชีแก่ลูกค้ำของ
ธนำคำรพำณิชย์ต่ำง ๆ โดยลูกค้ำจะต้องมีบัญชีกระแสรำยวันอยู่กับธนำคำรพำณิชย์นั้น  ๆ และ
ธนำคำรยินยอมให้ผู้ฝำกสั่งจ่ำยเช็คของธนำคำร เพื่อถอนเงินจำกบัญชีเกินจ ำนวนที่ฝำกที่ตนมีอยู่ 
หลังจำกที่ธนำคำรพำณิชย์ได้ตรวจสอบมำตรฐำนเครดิตว่ำอยู่ในเกณฑ์ให้สินเชื่อได้  และได้มีกำร
ท ำสัญญำก ำหนดวงเงินสูงสุดที่จะเบิกเกินบัญชีได้ ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย ก ำหนดระยะเวลำช ำระคืน
เรียบร้อยแล้ว กำรให้กู้ยืมประเภทนี้ได้รับควำมนิยมจำกลูกค้ำทั่วไปเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจอุตสำหกรรมและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่มีกำรหมุนเวียนของเงินเข้ำออกเป็นประจ ำ 
จ ำนวนเงินค่ำดอกเบี้ยส ำหรับเงินเบิกเกินบัญชีค ำนวณจำกยอดค้ำงแต่ละวัน โดยค ำนวณเป็นรำย
เดือน แล้วน ำเข้ำบัญชีลูกหนี้เป็นเงินต้น เมื่อลูกหนี้น ำเงินเข้ำฝำกบัญชียอดหนี้จะลดลงตำมจ ำนวน
เงินที่ฝำกไว้ดอกเบี้ยก็จะลดลงด้วย ลูกหนี้จะสำมำรถถอนเงินออกไปได้อีกเมื่อต้องกำรใช้เงิน  
แต่ยอดเบิกเกินบัญชีในขณะหนึ่งต้องไม่เกินวงเงินที่ธนำคำรพำณิชย์ก ำหนดไว้ตำมสัญญำกรณีนี้   
ผู้กู้จะเป็นลูกหนี้เท่ำกับยอดเฉพำะที่เบิกเกินไปจริงเท่ำนั้น และจ่ำยดอกเบี้ยเฉพำะส่วนที่เป็นหนี้ไป
แต่ละขณะด้วย 

  2)  เงินให้กู้  เป็นกำรให้กู้ยืมเงินก้อนตำมแต่จะตกลงกัน  หลังจำกที่
ธนำคำรพำณิชย์ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยสินเชื่อตรวจสอบฐำนะทำงเครดิตของผู้กู้อย่ำงละเอียด และ 
ได้มีกำรท ำสัญญำก ำหนดวงเงินกู้ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย  ก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระคืน ก ำหนด
หลักประกัน กำรตรวจสอบฐำนะจะต้องท ำอย่ำงรอบคอบกว่ำกำรให้เบิกเกินบัญชี  และวงเงินให้กู้
อำจเป็นจ ำนวนมำก ระยะเวลำกำรให้กู้ยืมเงินทำงธนำคำรพำณิชย์ต้องรับภำระกำรเสี่ยงสูงกว่ำ   
กำรรับเงินกู้กระท ำโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของผู้กู้ที่มีบัญชีเงินฝำกกับธนำคำรพำณิชย์แล้วถอนไป
ภำยหลัง อำจรับแคชเชียร์เช็คหรือเงินสดไป ซึ่งกำรรับเงินทุนทุกวิธีอำจรับเป็นเงินก้อน หรือ 
เต็มจ ำนวนที่ตกลงกันคร้ังเดียว หรือแบ่งรับเป็นส่วนตำมระยะเวลำที่ตกลงกันก็ได้ เมื่อผู้กู้ช ำระคืน
แล้วจะขอเบิกอีกไม่ได้ แม้จะยังไม่ครบก ำหนดเวลำช ำระคืนก็ตำม ในปัจจุบันนี้แหล่งเงินทุนทุก
แห่งไม่สนับสนุนให้กู้ยืมประเภทนี้เนื่องจำกกระแสเงินของผู้กู้มิได้หมุนเวียนกับธนำคำร  คือ  
เมื่อผู้กู้มี เงินจะไม่นิยมช ำระคืนก่อนครบก ำหนดเพรำะจะถอนออกไปอีกไม่ไ ด้ ท ำให้เงิน 
ไม่หมุนเวียนเข้ำธนำคำรกำรช ำระคืนเงินกู้อำจเป็นกำรช ำระคืนทั้งหมดเมื่อครบก ำหนดเวลำหรือ
ผ่อนช ำระเป็นรำยเดือน ส ำหรับดอกเบี้ยธนำคำรพำณิชย์จะเรียกเก็บเต็มจ ำนวนเงินกู้ค ำนวณเป็น  
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รำยเดือน โดยไม่ทบต้นเหมือนกับเบิกเกินบัญชี วันค ำนวณดอกเบี้ยอำจเป็นวันสิ้นเดือนหรือวันใด
วันหน่ึงก็ได้ 

  3)  กำรซื้อลดตั๋วเงิน เป็นกำรให้สินเชื่อโดยมีตั๋วเงินเป็นหลักฐำนกำรเป็น
หนี้โดยธนำคำรพำณิชย์จะคิดส่วนลดตำมอัตรำที่ก ำหนดตำมระยะเวลำที่ธนำคำรพำณิชย์ถือตั๋วเงิน
หักจำกจ ำนวนเงินตำมตั๋วเงินแล้วจ่ำยให้ผู้กู้ยืมตำมยอดคงเหลือ ผู้กู้ยืมตั๋วเงินซึ่งยังไม่ถึงก ำหนด
ช ำระหนี้แต่มีควำมจ ำเป็นทำงด้ำนกำรเงินจึงน ำมำขำยลดที่ธนำคำรพำณิชย์  และเมื่อตั๋วเงิน 
ครบก ำหนดช ำระธนำคำรพำณิชย์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้เงินตำมตั๋ว  ทั้งนี้ ตั๋วเงินที่ธนำคำร
พำณิชย์รับซื้อลด เป็นตรำสำรกำรพำณิชย์ เช่น ตั๋วแลกเงินที่สำมำรถน ำไปขำยในตลำดเงินได้ เช็ค 
ตั๋วสัญญำใช้เงิน20 

 ข)  กำรกู้ผ่ำนสถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่ธนำคำรพำณิชย์  สถำบันกำรเงินเหล่ำนี้ 
จะให้กู้ยืมเช่นเดียวกับธนำคำรพำณิชย์ ยกเว้นกำรกู้เบิกเงินเกินบัญชี และอำจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติม 
ดังต่อไปนี้ 

  1)  สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ คือ สถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อกำรเฉพำะแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขที่แตกต่ำงกันไปตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละสถำบันซึ่ง  
ถือว่ำมีบทบำทที่ส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจมีทั้งหมด  
8 แห่ง ดังนี ้

   (1)  ธนำคำรออมสิน จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติธนำคำรออมสิน 
พ.ศ. 2489 เป็นธนำคำรที่ต้ังขึ้นในสมัยรัชกำลที่ 6 เพื่อส่งเสริมกำรออมทรัพย์และออกสลำกออมสิน
รับฝำกเงินออมสินเพื่อสงเครำะห์ชีวิตและครอบครัว ซื้อหรือขำยพันธบัตรรัฐบำลไทย 

   (2)  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (ธอส.) จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ พ.ศ. 2496 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชำชนที่มีฐำนะปำนกลำง
ให้มีอำคำรหรือที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อำศัย ซึ่งเป็นกำรให้กู้ยืมในระยะยำวอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ 

   (3)  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) จัดตั้งขึ้น
ตำมพระรำชบัญญัติธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร พ.ศ. 2509 มีวัตถุประสงค์ คือ 
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินแก่สมำชิกที่ประกอบอำชีพกำรเกษตรเป็นหลัก เพื่อเกษตรกร
สำมำรถเพิ่มผลผลิต และรำยได้ทำงกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

   (4)  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.) จัดตั้งขึ้น
ตำมพระรำชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม พ.ศ. 2534 เพื่อรับโอนกิจกำร
ของกองทุนประกันสินเชื่อ กำรจัดตั้ง บสย. จะช่วยให้ภำคธุรกิจขนำดย่อมได้รับสินเชื่อจำกสถำบัน
                                                           

20  แหล่งเดิม.  
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กำรเงินมำกที่สุดนอกจำกนี้สถำบันกำรเงินยังมีควำมมั่นใจในกำรให้สินเชื่อกับธุรกิจขนำดย่อมมำก
ที่สุด อีกทั้งเร่งกระจำยสินเชื่อไปยังทั่วประเทศได้เร็วขึ้น ท ำให้กำรพัฒนำภำคธุรกิจอุตสำหกรรม
บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

   (5)  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจอันเป็นกำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรส่งออก กำรน ำเข้ำ และกำรลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งนี้ เพื่อกำรพัฒนำประเทศโดยกำรให้สินเชื่อ ค้ ำประกัน รับประกัน
ควำมเสี่ยง หรือให้บริกำรที่จ ำเป็นอ่ืน 

   (6)  บรรษัทตลำดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย (บตท.) จัดตั้งขึ้นตำมพระ
รำชก ำหนดบรรษัทตลำดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย พ.ศ. 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
ตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัยและกิจกำรอ่ืนที่ส่งเสริมและพัฒนำตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย 

   (7)  ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศ
ไทย (ธพว.) จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นกำรพัฒนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือ 
และสนับสนุน กำรจัดตั้ง กำรด ำเนินงำน กำรขยำยหรือกำรปรับปรุงวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อม โดยกำรให้สินเชื่อค้ ำประกัน ร่วมลงทุน ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ หรือให้บริกำรที่จ ำเป็นอ่ืน 

   (8)  ธนำคำรอิสลำมแห่ งประ เทศไทย  (ธอท.)  จัดตั้ งขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
ทำงกำรเงินที่ไม่ผูกพันกับดอกเบี้ย และประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักกำรของศำสนำอิสลำม 
ซึ่งจะส่งเสริมและสนับสนุนกำรระดมเงินออมและกำรลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ21 

  2)  บริษัทหลักทรัพย์  ให้บริกำรเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหรือแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์ตำมที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำร ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรลงทุนในธุรกิจต่ำง ๆ ตำม
ประเภทของหลักทรัพย์โดยได้รับค่ำบริกำรเป็นผลตอบแทน ให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และรับ
จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ให้แก่ประชำชน เป็นต้น 

  3)  บริษัทเงินทุน เป็นบริษัทที่ให้สินเชื่อทั้งในระยะยำวและระยะสั้นตำม
จุดประสงค์เฉพำะอย่ำง เช่น เพื่อกำรจ ำหน่ำย เพื่อกำรพัฒนำ เพื่อกำรพำณิชย์และบริโภค และ 
เพื่อกำรเคหะ เป็นต้น โดยบริษัทระดมเงินจำกประชำชนทั่วไปในรูปของกำรใช้ตั๋วสัญญำใช้เงินเป็น
หลักประกัน 
                                                           

21  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 
(น.6-7). เล่มเดิม. 
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  4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทจะให้กู้ยืมโดยวิธีใช้อสังหำริมทรัพย์เป็น
หลักประกันในกำรกู้ โดยมีทั้งประเภทไม่ต้องส่งมอบสินทรัพย์นั้นให้และทั้งประเภทที่กรรมสิทธิ์
ในสินทรัพย์ต้องตกเป็นของบริษัท และกำรให้เช่ำซื้ออสังหำริมทรัพย์ที่บริษัทยึดคืนมำจำกลูกค้ำ
หรือผู้เช่ำที่ท ำผิดสัญญำกับบริษัท 

  5)  บริษัทประกันชีวิต เป็นกำรระดมเงินจำกเอกชนหรือบุคคลภำยนอกใน
รูปของเบี้ยประกัน และน ำเบี้ยประกันที่เหลือหลังจำกที่ได้จัดสรรเป็นประกันตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดแล้วไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำง ๆ หรือให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ ำประกันตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด เป็นต้น 

  6)  โรงรับจ ำน ำ หมำยถึง สถำนที่ประกอบกำรรับหรือซื้อสิ่งของโดย
จ่ำยเงินค่ำสิ่งของแต่ละรำยตำมจ ำนวนที่พนักงำนตีรำคำของที่มำจ ำน ำ โดยมีข้อตกลงหรือเข้ำใจกัน
ว่ำจะได้คืนในภำยหลัง22 ทั้งนี้ ปัจจุบัน โรงรับจ ำน ำแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

   1. โรงรับจ ำน ำที่ด ำเนินกำรโดยเอกชน  
   2.  โรงรับจ ำน ำที่ด ำเนินกำรโดยกรมประชำสงเครำะห์ เรียกว่ำ สถำนธ

นำนุเครำะห์ และ  
   3.  โรงรับจ ำน ำที่ด ำเนินกำรโดยเทศบำลหรือกรุงเทพมหำนคร เรียกว่ำ 

สถำนธนำนุบำล 
ซึ่งกำรประกอบธุรกิจโรงรับจ ำน ำดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของรัฐโดย

พระรำชบัญญัติโรงรับจ ำน ำ พ.ศ. 2505  
2.2.2.2  หนี้นอกระบบ เป็นกำรกู้ยืมเงินที่เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นและสภำพแวดล้อม 

ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่มีกำรติดตำมและควบคุมจำกทำงรำชกำร โดยเจ้ำหนี้จะเป็นผู้ก ำหนด
กฎเกณฑ์กติกำเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมควำมพอใจ ซึ่งเจ้ำหนี้นอกระบบบำงรำยก็ประกอบธุรกิจเอำรัด
เอำเปรียบผู้กู้อย่ำงมำก เร่ิมตั้งแต่กำรปล่อยกู้มักจะปล่อยกู้โดยไม่มีสัญญำหรือหลักฐำนใด ๆ แล้วมี
กำรเรียกเก็บเงินเป็นกำรผ่อนช ำระรำยวัน ดอกเบี้ยที่คิดจำกลูกหนี้จะสูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยของหนี้ใน
ระบบมำก ในรำยที่มีกำรท ำสัญญำเงินกู้  เจ้ำหนี้มักจะเป็นผู้ก ำหนดรำยละเอียดโดยอำศัยช่องว่ำง
หรือจุดอ่อนของลูกหนี้ที่ไม่รู้หนังสือและไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย ส่วนลูกหนี้ที่ต้องกำรกู้เงิน
จำกเจ้ำหนี้นอกระบบต้องไว้ใจ เชื่อใจเจ้ำหนี้  โดยกำรลงลำยมือชื่อในสัญญำเงินกู้โดยที่ไม่ได้
ตรวจสอบรำยละเอียดในสัญญำเงินกู้ว่ำถูกต้อง ตรงตำมควำมเป็นจริงหรือไม่ บำงรำยด้วยควำม
เดือดร้อนมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินอำจต้องยอมลงลำยมือชื่อในสัญญำเงินกู้ที่ว่ำงเปล่ำ ซึ่งหำกลูกหนี้

                                                           
22  แหล่งเดิม.  
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ทักท้วงหรือไม่ยินยอม เจ้ำหนี้จะอ้ำงควำมไว้วำงใจ ในที่สุดลูกหนี้ก็มักจะต้องยินยอมกับควำม 
ไม่เป็นธรรมดังกล่ำวของเจ้ำหน้ีนอกระบบ23 

กำรกู้ยืมจำกแหล่งเงินทุนนอกระบบ ได้แก่ กำรให้เงินกู้ยืม กำรให้เงินผ่ำนบัตรเครดิต
หรือบัตรผ่อนสินค้ำ กำรซื้อขำยลดเช็ค เครดิตกำรค้ำ กำรเล่นแชร์24 เป็นต้น ทั้งนี้ จะท ำกำรศึกษำ
รำยละเอียดของกำรกู้ยืมจำกรูปแบบของเงินกู้นอกระบบในหัวข้อต่อไป 
 
2.3  สาเหตุ ลักษณะรูปแบบ และความส าคัญ ความจ าเป็น ตลอดจนผลกระทบของของเงินกู ้
นอกระบบ 

แม้ว่ำธุรกิจเงินกู้นอกระบบบำงประเภทจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ แต่ก็มีธุรกิจเงินกู้
นอกระบบบำงประเภทที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถ้ำปล่อยให้มีกำรด ำเนิน
ธุรกิจต่อไปก็จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงได้  ฉะนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
ท ำกำรศึกษำถึงสำเหตุ ลักษณะและรูปแบบของกำรประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ เพื่อที่จะได้
น ำมำศึกษำวิเครำะห์เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำกับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบต่อไป 

2.3.1  สำเหตุของเงินกู้นอกระบบ 
เนื่องจำกลูกหนี้ที่เป็นหนี้นอกระบบส่วนมำกเป็นผู้ที่ไม่มีควำมรู้หรือไม่สำมำรถกู้ยืม 

ในระบบได้ ท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงแหล่งสินเชื่อกำรเงินในระบบ จึงต้องขอกู้ยืมจำกสินเชื่อ 
นอกระบบแทน ซึ่งกำรเกิดหน้ีนอกระบบอำจเกิดจำกสำเหตุต่ำง ๆ หลำยประกำร ดังนี้ 

2.3.1.1  เกิดจำกปัญหำเศรษฐกิจ 
ลูกหนี้บำงคนมีฐำนะยำกจน มีเงินไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีวิตหรือยำกจน

จำกกำรล้มละลำยของกำรลงทุนในกำรประกอบอำชีพ เช่น ท ำนำแล้วน้ ำท่วม ฝนแล้ง รำคำผลผลิต
ตกต่ ำ ผลตอบแทนไม่คุ้มกับกำรลงทุน เป็นต้น 

2.3.1.2  เกิดจำกตัวลูกหนี้ 
 ก)  ลักษณะนิสัยของลูกหนี้  เนื่องจำกลูกหนี้บำงคนมีลักษณะนิสัยใช้จ่ำย

ฟุ่มเฟือยเกินตัว ไม่สำมำรถหำรำยได้ให้เพียงพอกับรำยจ่ำย เมื่อมีรำยได้เพิ่มขึ้นก็ก่อหนี้เพิ่มขึ้น เช่น 
ซื้อรถ ซื้อบ้ำนรำคำแพง กินอยู่หรูหรำเกินฐำนะ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้อำจเกิดจำกกำรพัฒนำ
ของเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วซึ่งผู้ผลิตจะมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลำดอยู่เสมอ  จึงเป็น
สำเหตุหนึ่งให้ประชำชนมีกำรใช้เคร่ืองอุปโภค บริโภคในกำรอ ำนำยควำมสะดวกมำกขึ้น ลูกหนี้
บำงคนเมื่อก่อหนี้ขึ้นแทนที่จะหำทำงช ำระหนี้  กลับก่อหนี้เพิ่มโดยกู้หนี้ใหม่เพื่อช ำระหนี้เก่ำหรือ 
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ที่เรียกว่ำ “หมุนหนี้” คือ ลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจำกแหล่งเงินกู้หนึ่งไปใช้คืนแหล่งกู้ยืมอีกแห่งหนึ่ง 
ที่เร่งรัดมำกกว่ำ กลำยเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจนยำกจะช ำระให้หมดได้ 

 ข)  ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้ำสู่กำรกู้ยืมเงินในระบบ  
ในกำรเข้ำสู่กำรกู้ยืมเงินในระบบนั้น สถำบันกำรเงินจ ำเป็นที่จะต้องเรียกเอกสำร

หลักฐำนต่ำง ๆ จำกลูกหนี้จ ำนวนมำกเพื่อประกอบกำรวิเครำะห์สินเชื่อว่ำลูกหนี้มีควำมสำมำรถที่
จะช ำระหนี้ได้หรือไม่ สถำบันกำรเงินควรอนุมัติหรือไม่ ซึ่งเอกสำรต่ำง ๆ เหล่ำนั้น จะแบ่งเป็น  
4 ประเภทหลัก ๆ ดังนี ้ 

1)  เอกสำรที่เกี่ยวกับผู้ขอกู้ เช่น ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส ส ำเนำบัญชีเงินฝำกของธนำคำร ย้อนหลัก 6 เดือน ส ำเนำบัตรประจ ำตัว 
ผู้เสียภำษี และหลักฐำนกำรช ำระภำษี เป็นต้น 

2)  เอกสำรที่เกี่ยวกับผู้ค้ ำประกัน เช่น ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส เป็นต้น 

3)  เอกสำรที่เกี่ยวกับฐำนะกำรด ำเนินกำรของบริษัทผู้กู้ เช่น ส ำเนำใบอนุญำตประกอบ
กิจกำร ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือทะเบียนพำณิชย์ แผนธุรกิจหรือโครงกำร แผนที่แสดงที่ตั้งของ
สถำนประกอบกำรและทรัพย์สินทั้งหมด จดหมำยจำกผู้ขอกู้และเจ้ำของทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อยืนยัน
ว่ำทรัพย์สินที่น ำมำเป็นหลักประกันให้ธนำคำรนั้น ไม่มีภำระผูกพันใด ๆ ทั้งที่มีอยู่แล้ว และจะมี
ต่อไปในอนำคต เป็นต้น 

4)  เอกสำรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่น ำมำเป็นหลักประกัน  เช่น ส ำเนำเอกสำรสิทธิ 
ในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เป็นต้น 

5)  เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรขอสินเชื่ออำจมีจ ำนวนมำกกว่ำดังที่กล่ำวมำ
ซึ่งขึ้นอยู่กับสถำบันกำรเงินแต่ละแห่งและประเภทสินเชื่อด้วย ซึ่งก็เป็นสำเหตุประกำรหนึ่งที่ผู้กู้ 
ไม่สำมำรถเข้ำสู่กำรกู้ยืมในระบบได้  

2.3.1.3  เกิดจำกสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นวัตถุนิยม ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีกำร
พัฒนำอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ประชำชนหลำยประเทศเปลี่ยนแปลงแนวควำมคิดและค่ำนิยมในกำร 
ยึดติดกับวัตถุมำกขึ้น รวมทั้งกำรโฆษณำที่เกินควำมเป็นจริงก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มีกำรบริโภค
ผลิตภัณฑ์นั้นมำกยิ่งขึ้นตำมไปด้วย ในปัจจุบันจะพบว่ำผลิตภัณฑ์ด้ำนเสริมควำมงำม เคร่ืองแต่ง
กำย เคร่ืองประดับ ฯลฯ จะได้รับส่วนแบ่งในตลำดอยู่ในอันดับต้น ๆ อยู่เสมอ 

2.3.1.4  เกิดจำกระบบของสถำบันกำรเงิน เนื่องจำกกำรกู้ยืมเงินในระบบนั้น สถำบัน
กำรเงินจ ำเป็นที่จะต้องเรียกให้ลูกหนี้หำหลักทรัพย์มำค้ ำประกัน หำกเกิดกรณีที่ลูกหนี้ไม่สำมำรถ
ช ำระหนี้ได ้สถำบันกำรเงินเหล่ำนั้นจะบังคับกับทรัพย์สินที่ลูกหนี้น ำมำเป็นหลักประกัน เนื่องจำก
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สถำบันกำรเงินจะต้องมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นได้  มิฉะนั้นหำกลูกหนี้ไม่สำมำรถช ำระ
หนี้ได้โดยไม่มีหลักทรัพย์มำค้ ำประกัน สถำบันกำรเงินจะไม่ได้รับช ำระหนี้ ซึ่งก็จะเกิดควำมเสี่ยง
ต่อกำรด ำเนินกำรของสถำบันกำรเงินนั้น ๆ สถำบันกำรเงินจึงไม่อนุมัติกำรกู้ยืมที่ปรำศจำก
หลักประกัน จึงท ำให้ประชำชนที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ ำประกันหรือไม่สำมำรถหำผู้ค้ ำประกันได้  
ไม่สำมำรถเข้ำสู่กำรกู้ยืมเงินในระบบได้ 

2.3.1.5  เกิดจำกกำรที่ประชำชนไม่ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเพียงพอ ไม่ได้รับกำรส่งเสริม
พัฒนำ ท ำให้ไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนกำรเงิน ขำดกำรวำงแผนกำรใช้เงิน รวมทั้งไม่มีวินัยทำงกำรเงิน 
หรือไม่สำมำรถจัดกำรบริหำรหนี้จนท ำให้เกิดปัญหำด้ำนกำรเงินในครอบครัวได้25 

2.3.2  ลักษณะของเงินกู้นอกระบบ 
จำกที่ได้ศึกษำมำแล้วว่ำ “กำรกู้ยืมเงินนอกระบบ” หมำยถึง กำรกู้ยืมเงินจำกแหล่งกู้ยืม

เงินที่เกิดขึ้นเองตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของสิ่งแวดล้อม ระเบียบกฎเกณฑ์หรือข้อตกลง
ต่ำง ๆ ขึ้นอยู่กับควำมพอใจของนำยทุน (ผู้ให้กู้) กับลูกค้ำ (ผู้กู้) จึงมีควำมหลำกหลำย แตกต่ำง  
ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนไม่เป็นไปตำมตัวบทกฎหมำย ดังนั้นเงินทุนที่เคลื่อนย้ำยในตลำดนอกระบบ
จึงเป็นกำรโอนจำกผู้ให้กู้ไปยังผู้กู้โดยไม่ผ่ำนสถำบันกำรเงิน ประกอบกับไม่มีกฎหมำยก ำหนดให้
ตลำดเงินนอกระบบเป็นสถำบันกำรเงิน ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรเงินหรือหน่วยงำนของรัฐไม่อำจ
เข้ำไปควบคุมหรือตรวจสอบกำรด ำเนินกำรอย่ำงใกล้ชิดได้  ซึ่งลักษณะที่ส ำคัญของกำรกู้ยืมเงิน
นอกระบบโดยทั่วไป ได้แก่ 

2.3.2.1  ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบจะไม่มีกำรแสดงสถำนะทำงกำรเงินอย่ำง 
ชัดแจ้ง เน่ืองจำกกฎหมำยก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินของตลำดเงินในระบบต้องประกำศ
ให้ทรำบถึงสถำนะทำงกำรเงินอย่ำงชัดแจ้ง โดยผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ธนำคำรพำณิชย์ สถำบัน
กำรเงินต่ำง ๆ จะต้องจดแจ้งบัญชีแสดงหนี้สินและสินทรัพย์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตำมควำมเป็น
จริงต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย ส่วนกำรให้กู้ยืมเงินนอกระบบนั้น ไม่มีกฎหมำยบังคับให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจต้องประกำศให้ทรำบถึงสถำนะทำงกำรเงิน ดังนั้น จึงเป็นกำรยำกที่จะหำข้อมูล
เกี่ยวกับปริมำณหรือแหล่งสินเชื่อที่แน่นอน 

2.3.2.2  ขนำดของตลำดกำรเงินนอกระบบขึ้นอยู่กับสภำวะเศรษฐกิจ โดยจะแตกต่ำง
กันตำมสภำพเศรษฐกิจของประเทศ กล่ำวคือ ถ้ำเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนำหรือก ำลังพัฒนำ เช่น 
ประเทศไทย ตลำดเงินนอกระบบจะมีควำมส ำคัญมำก ในทำงตรงข้ำมในประเทศที่พัฒนำแล้วจะมี
ตลำดเงินนอกระบบน้อยและเล็กกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับตลำดเงินในระบบ  ทั้งนี้  เนื่องจำก
ประชำชนโดยทั่วไปรู้จักใช้สถำบันกำรเงินในระบบและรู้ถึงวิธีกำรที่จะขอกู้เงินจำกสถำบันกำรเงิน 
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รวมทั้งสถำบันกำรเงินกู้มีจ ำนวนมำกไม่เป็นธุรกิจค่อนข้ำงจะจ ำกัดเหมือนที่เป็นอยู่ในประเทศไทย 
กล่ำวคือ มีกำรประกอบกิจกำรแข่งขันอย่ำงเสรีโดยทั่วไป จะเห็นได้ว่ำ ในประเทศไทยตลำดเงิน
นอกระบบในชนบทที่มีธุรกิจกำรค้ำขนำดเล็ก จะมีควำมส ำคัญมำกกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับในเมือง
ซึ่งมีธุรกิจกำรค้ำขนำดใหญ่ และมีสถำบันกำรเงินต้ังอยู่จ ำนวนมำก26  

2.3.2.3  กำรกู้เงินนอกระบบไม่มีขั้นตอนยุ่งยำก และไม่มีรูปแบบที่แน่นอน โดยที่
ลักษณะพิเศษของกำรกู้เงินนอกระบบ คือ ผู้ที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงิน สำมำรถขอกู้ได้ง่ำย สะดวก 
รวดเร็ว ไม่มีขั้นตอน ระเบียบ ที่ยุ่งยำก เช่น กำรขอกู้จำกสถำบันกำรเงิน แม้ว่ำดอกเบี้ยจะสูงก็ตำม 
นอกจำกนั้น ยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตำยตัว ซึ่งเป็นไปตำมควำมตกลงของผู้กู้และผู้ให้กู้  แต่โดย
ส่วนใหญ่ผู้ให้กู้จะเป็นผู้ก ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรกู้ 

2.3.2.4  กำรกู้เงินจำกแหล่งเงินกู้นอกระบบ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน นอกจำก
ขั้นตอนในกำรกู้เงินจะไม่ยุ่งยำกแล้ว กำรกู้เงินนอกระบบจะอำศัยควำมไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่ต้องมี
กำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงินและทรัพย์สิน จึงไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในกำรค้ ำประกันเงินกู้  

2.3.2.5  ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรเงินกู้นอกระบบได้ง่ำย สะดวกสบำย เนื่องจำก
สถำบันกำรเงินที่มีอยู่มักจะกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่ ๆ ไม่กระจำยทั่วไปในเขตชนบท ส่วนกำร
ให้กู้ยืมเงินนอกระบบนั้น  ผู้ที่ต้องกำรใช้ เงินสำมำรถเข้ำถึงบริกำรเงินกู้นอกระบบได้ง่ำย 
สะดวกสบำย เนื่องจำกธุรกิจเงินกู้นอกระบบ มีหลำยแห่ง โดยเฉพำะในแหล่งชุมชน ย่ำนตลำด
กำรค้ำ ซึ่งปัจจุบัน สำมำรถพบเห็นใบปลิวโฆษณำจ ำนวนมำก ตำมเสำไฟฟ้ำ ตู้โทรศัพท์ ป้ำยรถ
ประจ ำทำง เชิญชวนให้มำใช้บริกำรเงินกู้นอกระบบ อีกทั้งธุรกิจเงินกู้นอกระบบจะให้บริกำร
ตลอดเวลำ ไม่มีวันหยุดหรือปิดท ำกำร 

2.3.2.6  กำรช ำระหนี้มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถผ่อนผันได้มำกกว่ำตลำดเงินในระบบ 
เนื่องจำกกำรกู้เงินนอกระบบอำศัยควำมไว้เนื้อเชื่อใจกัน ท ำให้ผู้กู้อำจขอผ่อนผันก ำหนดเวลำใน
กำรช ำระหนี้ได้ ต่ำงจำกกำรกู้เงินจำกตลำดกำรเงินในระบบ ที่มีก ำหนดระยะเวลำช ำระเงินตรงตำม
สัญญำ หำกต้องกำรผ่อนผันหรือจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกำรกู้หรือช ำระเงิน  จะต้องผ่ำน
กระบวนกำรที่ยุ่งยำกหลำยขั้นตอน และใช้ระยะเวลำนำน 

                                                           
26  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (น. 26). เล่มเดิม. 
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2.3.2.7  ธุรกิจเงินกู้นอกระบบเป็นธุรกิจที่ไม่ผ่ำนสถำบันตัวกลำงของรัฐ ดังนั้น จึงเป็น
ธุรกิจที่ขำดกำรก ำกับดูแลดูแลจำกหน่วยงำนภำครัฐและท ำให้ไม่อำจทรำบปริมำณเงินที่หมุนเวียน
ในตลำดกำรเงินนอกระบบได้27 

2.3.3  รูปแบบของเงินกู้นอกระบบ 
ในปัจจุบัน กำรกู้ เงินนอกระบบมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วและแพร่ระบำดไป  

ทั่วประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้กู้ยืมเงินในชุมชน อำศัยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน หรือผู้ที่มีอิทธิพล
กว้ำงขวำงในท้องถิ่น หรือในรูปแบบธุรกิจเงินกู้นอกระบบตำมโฆษณำเงินด่วนบนสิ่งพิมพ์ 
อินเทอร์เน็ต หรือป้ำยประกำศที่ติดในที่สำธำรณะต่ำง ๆ ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
มักจะเป็นผู้ก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในกำรเข้ำท ำสัญญำกู้เพียงฝ่ำยเดียว ซึ่งมีลักษณะเอำรัดเอำ
เปรียบและไม่เป็นธรรมแก่ผู้กู้เป็นอย่ำงมำก ได้แก่ กำรท ำสัญญำกู้เกินควำมเป็นจริงโดยระบุจ ำนวน
เงินในสัญญำกู้เกินกว่ำจ ำนวนเงินที่ได้รับมอบ เช่น กู้ยืมเงินและลูกหนี้ได้รับเงินไป 20,000 บำท  
แต่มีกำรระบุในสัญญำ 30,000 บำท และยังมีกำรคิดดอกเบี้ยจำกเงิน 30,000 บำทด้วย หรือกำรแจ้ง
อัตรำดอกเบี้ยที่น้อยกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ของสถำบันกำรเงินเพื่อจูงใจให้กู้  แต่ไม่ได้แจ้ง
ก ำหนดเวลำที่ใช้ค ำนวณ เช่น ให้กู้ดอกร้อยละ 2 แต่เป็นอัตรำต่อเดือน ดังนั้น เมื่อค ำนวณเป็นรำยปี 
ผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 24 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่สูงมำกและเกินกว่ำอัตรำที่
กฎหมำยก ำหนด หรือกรณีมีกำรค ำนวณดอกเบี้ยในอัตรำคงที่  โดยค ำนวณจำกเงินต้นที่กู้ยืม 
ทั้งจ ำนวน แม้ว่ำลูกหนี้จะทยอยจ่ำยเงินคืนทุกเดือน ก็ยังท ำให้ต้องช ำระดอกเบี้ยในอัตรำที่สูงกว่ำ
กำรคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้ ธุรกิจเงินกู้นอกระบบในปัจจุบันมีรูปแบบและวิธีกำร
ด ำเนินกำรที่เปลี่ยนไปจำกเดิม ซึ่งจะได้ศึกษำดังต่อไปนี้  

2.3.3.1  กำรท ำนิติกรรมในรูปแบบสัญญำกู้ เงิน เป็นกำรให้กู้ยืมในรูปของบุคคล  
กลุ่มบุคคล หรือบริษัทจ ำกัด ซึ่งอำจเป็นกำรตกลงด้วยวำจำหรือท ำเป็นหนังสือสัญญำ บำงกรณีมี
กำรระบุอัตรำดอกเบี้ยซึ่งเกินอัตรำที่กฎหมำยก ำหนดหรือระบุเฉพำะดอกเบี้ ยที่ไม่เกินอัตรำที่
กฎหมำยก ำหนดหรืออำจไม่ระบุอัตรำดอกเบี้ยไว้เลยก็ได้  แต่จะท ำกำรตกลงไว้ต่ำงหำก ซึ่งเป็นที่รู้
กันทั้งฝ่ำยผู้ให้กู้และผู้กู้ โดยกำรท ำสัญญำกู้เงินมีรูปแบบ ดังนี ้

                                                           
27  จำก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ: ศึกษากรณีหนี้นอกระบบของผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน

ภายใต้พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต) (น. 17-
19), โดย ณัฐวุฒิ วิทยศักดิ์พันธ,์ 2549, กรุงเทพฯ: คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.  
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 ก)  กรณีผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบด ำเนินธุรกิจโดยไม่มีกำรท ำสัญญำ
กู้ยืมเงินและจะคิดดอกเบี้ยจำกกำรให้กู้ยืมเงินในอัตรำประมำณร้อยละ 3-5 ต่อเดือน  

 ข)  กรณีผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบด ำเนินธุรกิจโดยกำรจัดทีมไปปล่อย
เงินกู้ในย่ำนชุมชนให้กับประชำชนผู้ต้องกำรเงินด่วนในวงเงิน 3,000 – 5,000 บำท โดยที่ผู้กู้ต้อง
จ่ำยดอกเบี้ยรำยวันวันละ 20 บำท คิดเป็นดอกเบี้ยร้อยละ 73 – 223 ต่อปี ส่วนใหญ่จะท ำสัญญำเงินกู้
เป็นลำยลักษณ์อักษรและรวมดอกเบี้ยกับเงินต้นกรอกไว้เป็นจ ำนวนเดียวกันในสัญญำเงินกู้เพื่อ
หลบเลี่ยงกฎหมำย นำยทุนบำงรำยจะยึดบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้กู้ไว้  หำกผู้กู้ผิดนัดไม่ช ำระ
ดอกเบี้ยงวดใดก็จะข่มขู่และท ำร้ำยร่ำงกำย หรือนำยทุนบำงรำยจะถ่ำยรูปทรัพย์สินในบ้ำนของผู้กู้ไว้ 
หำกผู้กู้ผิดนัดช ำระดอกเบี้ยเมื่อใดก็จะเข้ำยึดทรัพย์สินในบ้ำนผู้กู้เพื่อน ำมำช ำระหนี้เงินกู้รวมทั้ง
ดอกเบี้ยทันที 

 ค)  กรณีผู้กู้เป็นผู้ที่มีเงินเดือนมั่นคง ส่วนใหญ่จะท ำสัญญำกู้เงินกันเป็นลำย
ลักษณ์อักษร บำงรำยจะรวมดอกเบี้ยกับเงินต้นโดยกรอกไว้เป็นจ ำนวนเดียวกันในสัญญำกู้เพื่อหลบ
เลี่ยงกฎหมำย ผู้ให้กู้จะยึดบัตร ATM ของผู้กู้ไว้และให้ผู้กู้ผ่อนช ำระเงินกู้ผ่ำนธนำคำร ผู้กู้จะต้องมี 
ผู้กู้รำยอ่ืนเข้ำค้ ำประกันซึ่งกันและกันคือเป็นผู้กู้ทั้งคู่  โดยนำยทุนจะปล่อยเงินกู้ในวงเงิน ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับนำยทุนและผู้กู้จะตกลงกัน โดยจะเรียกดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 5-30 ต่อเดือน ในกำรกู้เงิน
นอกระบบนี้จะมีกำรท ำสัญญำโดยเก็บไว้ที่นำยทุนและผู้กู้คนละฉบับ ระยะเวลำในกำรกู้เงินจะ 
ไม่ก ำหนดไว้ จะท ำสัญญำต่อไปตรำบเท่ำที่สำมำรถจ่ำยดอกเบี้ยได้ ซึ่งกรณีกำรกู้เงินนอกระบบ
ประเภทนี้มีทั้งเงินกู้รำยวัน เงินกู้รำยสัปดำห์ และเงินกู้รำยเดือน28 

 ง)  กำรให้เงินผ่ำนบัตรเครดิตหรือบัตรผ่อนสินค้ำ ซึ่งได้แก่ บัตรเครดิตของ
ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ บัตรผ่อนสินค้ำที่มิใช่สถำบันกำรเงินรวมถึงบัตรห้ำงสรรพสินค้ำ
ต่ำง ๆ ซึ่งบริษัทเจ้ำของบัตรที่ เป็นเจ้ำของเงินจะไม่ใช่คู่สัญญำในกำรกู้ เงินนอกระบบนี้   
แต่ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบจะกระท ำตนเป็นนำยหน้ำโดยกำรให้กู้ยืมเงินแก่ประชำชนที่
สนใจบริกำรเงินด่วนโดยใช้บัตรเป็นเคร่ืองมือและหักค่ำนำยหน้ำ ประมำณร้อยละ 10 – 30 เช่น 

  1)  กรณีให้ผู้ถือบัตรเครดิตหรือบัตรผ่อนสินค้ำไปรูดซื้อสินค้ำภำยใน
วงเงินของบัตรนั้น ซึ่งผู้ให้กู้เงินจะรับซื้อสินค้ำนั้นไว้และมอบเงินสดให้แก่ลูกค้ำที่ต้องกำรกู้ยืมเงิน
โดยมีกำรคิดค่ำใช้จ่ำยประมำณร้อยละ 10 – 15 ส ำหรับสำเหตุที่เจ้ำของบัตรดังกล่ำวไม่ใช้บริกำรกด
เงินสดจำกเคร่ือง ATM เนื่องจำกติดข้อจ ำกัดของบัตรเครดิตต่ำง ๆ เช่น บำงกรณีอำจกดเงินสดได้

                                                           
28  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 

(น. 12). เล่มเดิม. 
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ไม่เต็มจ ำนวนของวงเงินบัตรโดยอำจใช้ได้เพียง 1 ใน 3 ของวงเงินบัตร หรือกรณีบัตรผ่อนสินค้ำที่
ไม่สำมำรถใช้บริกำรกดเงินสดได้ 

  2)  กรณีที่น ำบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้ำในร้ำนค้ำที่ให้บริกำรเงินกู้  โดย
ร้ำนค้ำดังกล่ำวจะรับซื้อคืนสินค้ำดังกล่ำวทันทีและมอบเงินสดให้แก่ผู้ซื้อ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประมำณ
ร้อยละ 10 – 15ของมูลค่ำสินค้ำ 

  3)  กรณีบัตรเครดิตเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ผู้ให้กู้เงินจะให้เจ้ำของบัตร
รูดบัตรในจ ำนวนเงินเล็กน้อย เช่น 100 บำท และให้น ำสลิปที่รูดนั้นเป็นหลักฐำน เพื่อขอท ำบัตร
ผ่อนสินค้ำทั่วไปกับผู้ประกอบกำรประเภท Non-Bank และใช้บัตรผ่อนสินค้ำดังกล่ำวไปซื้อของกับ
ร้ำนค้ำที่ร่วมกับผู้ให้กู้เงินดังกล่ำว โดยจะมีค่ำด ำเนินกำรประมำณร้อยละ 30 ของมูลค่ำสินค้ำ29 

วิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้นนับว่ำเป็นกำรอำศัยช่องว่ำงทำงกฎหมำยและวิธีกำรขอสินเชื่อ 
ในกำรหำผลประโยชน์แก่ตน ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องรับควำมเสี่ยงใด ๆ เพรำะกำร
ก่อหนี้ทั้งหมดควำมเสี่ยงจะตกที่ผู้กู้  

2.3.3.2  กำรท ำนิติกรรมในรูปแบบสัญญำอ่ืน ๆ หมำยถึง กรณีท ำนิติกรรมสัญญำ
ประเภทอ่ืนซึ่งให้ผลประโยชน์แก่ผู้ให้กู้ในท ำนองเดียวกับสัญญำกู้เงิน เพื่อหลีกเลี่ยงผลบังคับใช้
ของพระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พุทธศักรำช 2475 ซึ่งจะได้ศึกษำรำยละเอียดของ
กำรท ำนิติกรรมในรูปแบบอื่น ดังนี ้

 ก)  สัญญำเช่ำซื้อ 
เนื่องจำกผู้บริโภคที่มีรำยได้น้อยสำมำรถเป็นเจ้ำของทรัพย์สินที่มีรำคำสูงได้ด้วยกำร

เช่ำซื้อสินค้ำซึ่งสำมำรถผ่อนช ำระรำคำได้เป็นระยะเวลำนำน ท ำให้กำรเช่ำซื้อเป็นที่นิยมกันมำกใน
สังคม โดยที่กำรเช่ำซื้อสังหำริมทรัพย์นั้น จะมีผลให้ผู้เช่ำซื้อได้รับทรัพย์สินหรือสินค้ำที่เช่ำซื้อไป
ใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยที่เจ้ำของสินค้ำผู้ให้เช่ำซื้อก็ยังมีหลักประกันในกำรที่จะได้รับช ำระรำคำ 
เพรำะกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่ำซื้อนั้นยังไม่โอนไปยังผู้เช่ำซื้อจนกว่ำผู้เช่ำซื้อจะช ำระรำคำ
ครบถ้วนแล้ว  

อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้เช่ำซื้อผิดนัดไม่ช ำระรำคำแล้ว ผู้ให้เช่ำซื้อโดยเฉพำะพ่อค้ำรำยย่อย
อำจจะต้องประสบปัญหำในกำรติดตำมเอำทรัพย์คืนจำกผู้เช่ำซื้อ ดังนั้น เพื่อขจัดปัญหำดังกล่ำว  
จึงได้น ำสถำบันกำรเงินซึ่งโดยส่วนใหญ่มักเป็นบริษัทเงินทุนเข้ำมำในกลไกในทำงธุรกิจให้เช่ำซื้อ 
โดยเจ้ำของสินค้ำจะน ำทรัพย์สินไปโอนขำยให้แก่สถำบันกำรเงิน เมื่อสถำบันกำรเงินเป็นเจ้ำของ
ใหม่แล้วก็จะน ำทรัพย์สินออกให้ผู้เช่ำซื้อท ำกำรเช่ำซื้อต่ออีกทอดหนึ่ง โดยคิดค ำนวณค่ำเช่ำซื้อจำก
รำคำสินค้ำในรำคำตลำดบวกด้วยดอกเบี้ย ซึ่งวิธีกำรดังกล่ำว ท ำให้เจ้ำของสินค้ำได้รับช ำระรำคำ
                                                           

29  แหล่งเดิม.  
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ครบถ้วนจำกสถำบันกำรเงินซึ่งมีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน ส่วนผู้เช่ำซื้อก็จะได้รับประโยชน์จำกกำร
ได้รับทรัพย์สินหรือสินค้ำที่เช่ำซื้อไปใช้ประโยชน์ ส ำหรับสถำบันกำรเงินซึ่งมีกิจกำรหลักเกี่ยวกับ
กำรให้กู้ยืมอยู่แล้วนั้นย่อมได้รับค่ำตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ซึ่งถ้ำพิจำรณำอีกแง่หนึ่งก็เป็นกรณีที่ 
ผู้เช่ำซื้อกู้ยืมเงินในจ ำนวนที่รวมดอกเบี้ยที่สถำบันกำรเงินก ำหนด แล้วน ำเงินไปซื้อสินค้ำแต่ต้อง
โอนกรรมสิทธิ์ในสินค้ำให้แก่สถำบันกำรเงินเพื่อเป็นหลักประกัน โดยที่สถำบันกำรเงินให้ค ำมั่นว่ำ
จะโอนคืนให้เมื่อผู้เช่ำซื้อได้ช ำระเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ ยครบถ้วนแล้ว เมื่อพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
สถำบันกำรเงินได้รับประโยชน์อย่ำงมำก เพรำะสำมำรถให้กู้ยืมเงินในรูปแบบของเช่ำซื้อโดยมี
หลักประกันในทรัพย์สินที่เช่ำซื้อด้วย  พร้อมทั้งค ำนวณอัตรำดอกเบี้ยได้โดยไม่ถูกจ ำกัดด้วย
กฎหมำย เน่ืองจำกถือว่ำเป็นเร่ืองกำรก ำหนดรำคำทรัพย์สินที่เช่ำซื้อ  

จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น บำงกรณีคู่สัญญำมีควำมประสงค์จะเช่ำซื้อทรัพย์สินอย่ำงแท้จริง 
แต่ในบำงกรณีเจตนำของคู่สัญญำประสงค์จะกู้ยืมเงินกันแต่ท ำนิติกรรมสัญญำแฝงมำในรูปของกำร
เช่ำซื้อทรัพย์สิน เช่น นำย ก ต้องกำรกู้เงินจำกบริษัทเงินทุนแห่งหนึ่ง บริษัทเงินทุนก็จะเสนอต่อ
นำย ก ว่ำให้นำย ก โอนทะเบียนรถยนต์ให้บริษัทเงินทุนเป็นเจ้ำของ คล้ำยกับว่ำเป็นกำรท ำกำรซื้อ
ขำยรถยนต์ใช้แล้ว เมื่อโอนทะเบียนรถยนต์แล้ว นำย ก ต้องท ำสัญญำซื้อรถยนต์คันดังกล่ำวจำก
บริษัทเงินทุนอีกทีหนึ่ง เมื่อเป็นเร่ืองกำรเช่ำซื้อแล้ว กำรค ำนวณดอกเบี้ยก็จะไม่ถูกจ ำกัดโดย
กฎหมำยแต่อย่ำงใด30 นอกจำกนั้นแล้ว สถำบันกำรเงินมักจะเป็นผู้ก ำหนดแบบฟอร์มของสัญญำ
และเงื่อนไขต่ำง ๆ ซึ่งผู้เช่ำซื้อปกติซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำย่อมตกอยู่ในภำวะจ ำยอมที่ต้องยอมรับ
เงื่อนไขโดยไม่ทักท้วง เช่น ข้อก ำหนดที่มักจะค ำนวณดอกเบี้ยในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยใน
กรณีท ำสัญญำกู้ยืมอย่ำงมำก ข้อก ำหนดให้ผู้เช่ำซื้อน ำบุคคลภำยนอกมำค้ ำประกันกำรช ำระค่ำเช่ำ
ซื้อ และในกรณีทรัพย์สินที่เช่ำซื้อเป็นรถยนต์จะมีข้อก ำหนดให้ผู้เช่ำซื้อท ำสัญญำประกันภัยรถยนต์
โดยระบุให้สถำบันกำรเงินเป็นผู้รับประโยชน์ด้วย 

 ข)  สัญญำขำยฝำก 
เมื่อบุคคลมีควำมจ ำเป็นทำงกำรเงินและต้องกู้หนี้ยืมสินแล้ว ผู้ให้กู้มักเรียกให้น ำ

ทรัพย์สินหรือบุคคลมำประกันกำรช ำระหนี้ด้วย กล่ำวคือ ให้น ำทรัพย์สินมำจ ำนองหรือจ ำน ำ หรือ
น ำบุคคลมำค้ ำประกัน แต่บ่อยคร้ังที่หลักประกันเหล่ำนี้ไม่ช่วยรับรองว่ำผู้ให้กู้จะได้รับช ำระหนี้  
เพรำะทรัพย์สินยังคงเป็นคงผู้จ ำนองหรือจ ำน ำอยู่ ส่วนผู้ค้ ำประกันก็มีสิทธิเกี่ยงให้ผู้ให้กู้ไปเรียก
ช ำระหนี้จำกผู้กู้เสียก่อนได้ ดังนั้น ผู้ให้กู้จึงมักเรียกให้ผู้กู้น ำทรัพย์สินมำขำยฝำกแทน ทั้งนี้ สัญญำ
ขำยฝำกเป็นสัญญำซื้อขำยประเภทหนึ่ง ซึ่งเมื่อท ำสัญญำขำยฝำกแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขำย
ฝำกโอนไปยังผู้ซื้อฝำกในทันที เพียงแต่ผู้ขำยฝำกอำจไถ่คืนได้ภำยในเวลำที่ก ำหนดในสัญญำหรือ
                                                           

30  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (น. 139-146). เล่มเดิม. 
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ภำยในเวลำที่กฎหมำยก ำหนดไว้ โดยรูปแบบของกำรท ำสัญญำขำยฝำกที่หลีกเลี่ยงกฎหมำย เช่น 
กรณีเจ้ำหนี้เงินกู้ใช้ประโยชน์จำกสัญญำขำยฝำกให้เป็นประโยชน์ส ำหรับตนเอง  โดยเจ้ำหนี้จะให้
ลูกหนี้น ำทรัพย์สินซึ่งอำจจะเป็นที่ดิน บ้ำน มำจดทะเบียนขำยฝำกแล้วจึงจะได้รับเงินตำมจ ำนวนที่
กู้ กำรท ำสัญญำขำยฝำกเช่นน้ีเจ้ำหนี้สำมำรถที่จะคิดดอกเบี้ยจำกเงินที่ให้ลูกหนี้กู้ในอัตรำเท่ำใดก็ได้ 
โดยน ำดอกเบี้ยตำมที่ตกลงไว้มำบวกเข้ำกับต้นเงินก ำหนดเป็นสินไถ่ตำมสัญญำขำยฝำก ท ำให้
เจ้ำหนี้สำมำรถเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรำเท่ำใดก็ได้โดยชอบด้วยกฎหมำย เนื่องจำกกำรก ำหนดสิน
ไถ่ก็ไม่ใช่กำรเรียกดอกเบี้ยเงินกู้จึงไม่ขัดต่อประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำตรำ  654 และ
พระรำชบัญญัติห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พุทธศักรำช 247531 

 ค)  สัญญำจ ำน ำ 
เมื่อบุคคลประสบปัญหำเดือดร้อนด้ำนกำรเงิน แต่มีข้อจ ำกัดไม่สำมำรถไปขอกู้ยืมเงิน

ได้ตำมปกติ ท ำให้ต้องจ ำน ำสิ่งของเพื่อเป็นประกันกำรกู้เงิน เมื่อมีกำรตั้งโรงรับจ ำน ำขึ้นโดยเรียก
เก็บดอกเบี้ยในอัตรำต่ ำ เพื่อช่วยเหลือประชำชนผู้มีรำยได้น้อยที่ประสบปัญหำเฉพำะหน้ำขำด
แคลนเงินใช้ในกำรด ำรงชีพและประกอบอำชีพ ท ำให้มีบุคคลจ ำนวนไม่น้อยที่น ำทรัพย์สินมำจ ำน ำ
กับโรงรับจ ำน ำ แต่ในบำงคร้ังปรำกฏว่ำโรงรับจ ำน ำมีเจตนำที่จะแสวงหำผลก ำไรโดยไม่สุจริต เช่น 

1)  กรณีโรงรับจ ำน ำเรียกเก็บค่ำรักษำของจ ำน ำเพิ่มขึ้นต่ำงหำกจำกดอกเบี้ย เนื่องจำกมี
โรงรับจ ำน ำเอกชนบำงแห่งจะใช้วิธีเรียกเงินเพิ่มเป็นค่ำบริกำรอย่ำงอ่ืน นอกเหนือจำกดอกเบี้ยตำม
อัตรำที่กฎหมำยก ำหนดให้เรียกโดยที่ไม่เขียนลงในตั๋วจ ำน ำ ได้แก่ ค่ำรักษำของจ ำน ำหรือค่ำรับฝำก
สิ่งของ เช่น ตกลงจ ำน ำกันจริง 100 บำท ผู้รับจ ำน ำจะหักเงินเป็นค่ำรักษำของจ ำน ำไว้  5 บำท  
โดยจ่ำยเงินให้ผู้จ ำน ำจริง ๆ เพียง 95 บำท ส่วนในตั๋วจ ำน ำก็เขียนเต็มจ ำนวน 100 บำท ฉะนั้น เมื่อ
ครบก ำหนดไถ่ถอนผู้จ ำน ำจะต้องน ำเงินต้นเต็มตำมรำคำที่เขียนไว้ในตั๋ว  คือ 100 บำท พร้อม
ดอกเบี้ยตำมที่กฎหมำยก ำหนดมำช ำระ กำรกระท ำดังนี้ท ำให้โรงรับจ ำน ำได้เงินค่ำรักษำของจ ำน ำ
เพิ่มขึ้นต่ำงหำกจำกดอกเบี้ยถึงร้อยละ 5 บำท ซึ่งผู้จ ำน ำก็ต้องจ ำยอม เพรำะขณะที่มีกำรจ ำน ำกันเป็น
ตอนที่ผู้จ ำน ำก ำลังอยำกได้เงินจ ำนวนหนึ่งให้เร็วที่สุด และเนื่องจำกตั๋วจ ำน ำระบุเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยที่ไม่ระบุค่ำรักษำของ ท ำให้ผู้จ ำน ำไม่มีหลักฐำนในกำรฟ้องร้องโรงรับจ ำน ำได้ 
นอกจำกนั้น โรงรับจ ำน ำบำงแห่งก็ระบุจ ำนวนเงินรับจ ำน ำในตั๋วรับจ ำน ำไว้สูงเกินกว่ำควำมจริงด้วย  

2)  กรณีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจซื้อขำยทองมีกำรรับจ ำน ำของอันเป็นกำรกระท ำที่
ขัดต่อพระรำชบัญญัติโรงรับจ ำน ำ เน่ืองจำกพระรำชบัญญัติโรงรับจ ำน ำได้ก ำหนดให้ผู้ที่จะรับจ ำน ำ
ต้องมีใบอนุญำตด ำเนินกิจกำรรับจ ำน ำเท่ำนั้นและก ำหนดห้ำมมิให้คิดดอกเบี้ยกำรรับจ ำน ำเกินกว่ำ
                                                           

31  จำก ขายฝาก (น. 76-77), โดย สุนันท์ ชัยชูสอน, 2523, กรุงเทพฯ: คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย.  
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ร้อยละ 2 ต่อเดือน ซึ่งมีร้ำนทองจ ำนวนไม่น้อยที่ลับลอบให้บริกำรรับจ ำน ำ โดยคิดอัตรำดอกเบี้ย
ตั้งแต่ร้อยละ 3-5 บำท ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่สูงมำก เมื่อเทียบกำรให้บริกำรของโรงรับ
จ ำน ำของรัฐหรือแม้แต่โรงรับจ ำน ำของเอกชน แต่ก็มีประชำชนนิยมน ำทองไปจ ำน ำที่ร้ำนทอง 
เนื่องจำกร้ำนทองตีรำคำทองให้สูงกว่ำที่โรงรับจ ำน ำ  ประกอบกับควำมสะดวกในเร่ืองของกำร
เดินทำง โดยเฉพำะร้ำนค้ำทองในต่ำงจังหวัด เนื่องจำกในพื้นที่ต่ำงจังหวัดมีกำรให้บริกำรของ
สถำนธนำนุบำลอยู่น้อยไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน อนึ่ง เนื่องจำกกำรจ ำน ำทองเป็น
กำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย หลักฐำนที่ร้ำนทองออกให้ส่วนใหญ่จึงเป็นไปในลักษณะสัญญำขำยฝำก32  

  ง)  สัญญำขำยลดต๋ัวเงิน 
กำรขำยลดต๋ัวเงิน คือ กำรที่บุคคลหนึ่งน ำต๋ัวเงินซึ่งยังไม่ถึงก ำหนดเวลำช ำระเงินมำขำย

ลด (มำแลกเงินสด) ซึ่งโดยปกติก็จะน ำมำขำยลดให้แก่สถำบันกำรเงินหรือบุคคลธรรมดำ ซึ่งเมื่อมี
ผู้น ำตั๋วเงินมำขอขำยลด ผู้ที่จะรับซื้อลดต้องพิจำรณำถึงวัตถุประสงค์รวมทั้งเหตุที่มีกำรออกตั๋วเงิน
ฉบับนั้น ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้คืนและหลักประกันของบุคคลทุกฝ่ำยที่ผู้รับซื้อลดจะเรียก
เก็บเงินหรือไล่เบี้ย เช่นเดียวกับกำรพิจำรณำในกำรให้กู้ยืมเงินประเภทอ่ืน ๆ นอกจำกนั้นต้อง
ตรวจดูตั๋วเงินว่ำมีควำมสมบูรณ์ตำมกฎหมำยหรือไม่ เมื่อตรวจสอบและมีกำรตกลงในรำยละเอียด
ครบถ้วนแล้ว ผู้รับซื้อตั๋วเงินจะให้ผู้ขำยลดตั๋วเงินลงลำยมือชื่อด้ำนหลังตั๋วเงิน เพื่อให้เกิดควำม
ผูกพันในกำรรับผิด หำกตั๋วเงินฉบับดังกล่ำวเรียกเก็บเงินไม่ได้ แต่หำกเป็นตั๋วเงินที่ผู้ขำยลดเป็นผู้
สั่งจ่ำยเองก็ไม่ต้องท ำกำรสลักหลังแต่อย่ำงใด ซึ่งผู้รับซื้อลดตั๋วเงินจะคิดค่ำตอบแทนในกำรรับซื้อ
ตั๋วเงินนั้น (ซึ่งเป็นที่เข้ำใจกันว่ำ ค่ำตอบแทนนี้คือ ดอกเบี้ย) โดยค ำนวณดอกเบี้ยจำกจ ำนวนเงินที่
ระบุในตั๋วเงินตำมอัตรำดอกเบี้ยที่ตกลงกัน และตำมระยะเวลำตั้งแต่วันที่น ำตั๋วเงินนั้นมำขำยลด
จนถึงวันที่ตั๋วเงินนั้นถึงก ำหนด ซึ่งดอกเบี้ยที่ค ำนวณได้ผู้รับซื้อลดตั๋วเงินจะเรียกเก็บทันที โดย
น ำไปหักจำกจ ำนวนเงินในตั๋วเงินแล้วจึงจ่ำยส่วนที่เหลือให้กับผู้น ำตั๋วเงินมำขำยลด เนื่องจำกได้มี
กำรหักดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้ำแล้วเช่นนี้  ดอกเบี้ยที่หักไว้ก่อนล่วงหน้ำจึงเรียกว่ำ  “ส่วนลด” 
(Discounts) ซึ่งปกติผู้ขำยลดต๋ัวเงินจะได้รับเงินน้อยกว่ำจ ำนวนในตั๋วเงิน ยิ่งตั๋วเงินลงวันที่ล่วงหน้ำ
นำนเท่ำไร ก็ยิ่งขำยได้รำคำถูก เพรำะผู้ซื้อลดตั๋วเงินคิดเอำส่วนที่ลดนั้นเป็นประโยชน์ตอบแทน 
โดยประโยชน์นั้นค ำนวณตำมอัตรำดอกเบี้ยที่ตกลงกันแล้วหักไว้เป็นส่วนลด เมื่อถึงก ำหนด ผู้ซื้อ
จะน ำตั๋วเงินไปขึ้นเงิน ถ้ำขึ้นเงินไม่ได้ก็ไปฟ้องร้องบังคับตำมสัญญำขำยลดตั๋วเงิน เพื่อบังคับใช้เงิน
ตำมที่ระบุไว้พร้อมบวกดอกเบี้ยในระหว่ำงที่ผิดนัดด้วย ผู้ซื้อลดตั๋วเงินจะได้ประโยชน์ตอบแทน 
ในรูปของดอกเบี้ยทั้งก่อนและหลังมีกำรผิดนัด33 
                                                           

32  จำก โรงรับจ าน า (น. 31-32), โดย อรสรวง บุตรนำค, 2541, กรุงเทพฯ: ฐำนกำรพิมพ์.  
33  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (น. 161-165). เล่มเดิม. 

DPU



 32 

เน่ืองจำกกำรที่ผู้รับซื้อเช็คหักเงินไว้ล่วงหน้ำมิใช่กรณีเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำอันจะเป็น
ควำมผิดตำมกฎหมำย จึงท ำให้สัญญำขำยลดเช็คเป็นที่นิยมน ำมำใช้เพื่อหลีกเลี่ยงบทบัญญัติ
กฎหมำยที่จ ำกัดกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ กล่ำวคือ คู่สัญญำมีประสงค์จะท ำสัญญำกู้ยืมเงินแต่เลี่ยง
มำท ำสัญญำขำยลดต๋ัวเงินแทน เน่ืองจำกกำรขำยลดต๋ัวเงินท ำให้เรียกดอกเบี้ยได้สูง หรือกรณีกำรให้
กู้ยืมโดยใช้เช็คลงวันที่ล่วงหน้ำเป็นประกัน โดยผู้กู้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำให้ไว้เป็นประกัน 
ในกำรกู้เงินในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน แล้วน ำเงินออกให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อยกู้ต่อ 
ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3-4 ต่อเดือน34  

ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นเป็นตัวอย่ำงของกำรท ำนิติกรรมสัญญำประเภทอ่ืนซึ่งให้ผล
ประโยชน์แก่ผู้ให้กู้ในท ำนองเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมำย อย่ำงไรก็ดี ในกำรท ำนิติกรรมสัญญำนั้น 
กฎหมำยถือเอำเจตนำแท้จริง คือ กำรกู้ยืมเงิน เมื่อนิติกรรมกำรกู้ยืมเงินถูกอ ำพรำงโดยสัญญำอ่ืน ๆ 
ต้องบังคับตำมนิติกรรมที่ถูกอ ำพรำงคือสัญญำกู้ยืม ส่วนสัญญำที่อ ำพรำงไว้จึงเป็นโมฆะตำมมำตรำ 
155 วรรคสอง ดังนั้น ข้อตกลงเร่ืองอัตรำดอกเบี้ยในสัญญำที่อ ำพรำงไว้จึงเป็นโมฆะเช่นกัน  
ส่วนดอกเบี้ยในสัญญำกู้ยืมก็เป็นโมฆะและมีควำมผิดตำมมำตรำ 3 (ข) แห่งพระรำชบัญญัติห้ำม
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พุทธศักรำช 2475 อีกด้วย 

2.3.4  ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของเงินกู้นอกระบบ 
จำกลักษณะเด่นของธุรกิจกำรเงินนอกระบบ เช่น มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัวสูงมำก 

ผู้เข้ำร่วมในธุรกิจสำมำรถเข้ำและออกจำกวงจรธุรกิจได้ง่ำย ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกับเศรษฐกิจที่เป็น
ทำงกำรอย่ำงมำก อีกทั้งธุรกิจกำรเงินนอกระบบยังเป็นธุรกิจที่ช่วยแก้ปัญหำควำมยำกจน ช่วยใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมของประเทศ ดังนี ้

2.3.4.1  เป็นแหล่งเงินทุนที่ส ำคัญของคนยำกจน เนื่องจำกประชำชนจ ำนวนมำกยังมี
ควำมยำกจนประกอบกับควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐยังไม่ทั่วถึง  กำรขอกู้เงินจำกสถำบันกำรเงิน 
มีขั้นตอนที่ยุ่งยำก ต้องอำศัยหลักทรัพย์ในกำรค้ ำประกัน ท ำให้คนยำกจนเข้ำไม่ถึงแหล่งเงินกู้ใน
ระบบ จึงต้องหันไปพึ่งพำธุรกิจเงินกู้นอกระบบ 

2.3.4.2  ช่วยให้เกิดกำรใช้ เงินเป็นสื่อกลำงในกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำ  จึงเป็นกำร
ก่อให้เกิดกำรพัฒนำทำงด้ำนระบบเศรษฐกิจมำกกว่ำกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำโดยตรง ท ำให้เกิดกำร
ไหลเวียนของเม็ดเงิน ส่งเสริมให้ใช้เงินมำกขึ้น 

2.3.4.3  เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจำกในยำมที่สภำวะเศรษฐกิจมีควำมตึงตัว 
ควำมต้องกำรใช้ทุนยังไม่สอดคล้องหรือไม่สมดุลกัน ประกอบกับสถำบันกำรเงินยังให้บริกำร 
ไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ กำรปล่อยสินเชื่อเป็นไปได้ยำก ดังนั้น ธุรกิจเงินกู้นอกระบบที่เป็นธรรม
                                                           

34  แหล่งเดิม. 

DPU



 33 

ย่อมเข้ำมำค้ ำจุนเศรษฐกิจได้35 ซึ่งในประเทศไทยตลำดกำรเงินนอกระบบมีควำมส ำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจภำคเกษตรกรรมมำกกว่ำอุตสำหกรรม ทั้งนี้ เนื่องจำกในชนบทไม่มีสถำบันกำรเงินที่
อ ำนวยควำมสะดวกได้อย่ำงเพียงพอ มีผู้ประมำณกำรว่ำ กำรกู้เงินนอกระบบมีจ ำนวนเงินทุน
เคลื่อนไหวในปริมำณที่มำกกว่ำกำรกู้เงินในระบบสถำบันกำรเงิน 

2.3.4.4  ช่วยส่งเสริมนโยบำยทำงกำรเงิน เน่ืองจำกนโยบำยกำรเงินที่สถำบันกำรเงินให้
ควำมสนใจค่อนข้ำงน้อย ธุรกิจเงินกู้นอกระบบจะมีส่วนช่วยในกำรส่งเสริมนโยบำยทำงกำรเงิน 
เช่น กำรจัดสรรสินเชื่อสู่ภำคเกษตรกรรม36 

2.3.5  ผลกระทบจำกเงินกู้นอกระบบ 
ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำนี้  เงินกู้นอกระบบมีกำรขยำยตัวเพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกยังไม่มี

กฎหมำยเฉพำะเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบมำบังคับใช้ จะมีก็เพียงแต่ประกำศของ
กระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ ซึ่งมีขอบเขตจ ำกัด และเมื่อเกิดปัญหำขึ้นแล้ว ท ำให้รัฐเข้ำไป
ดูแลรักษำผลประโยชน์ของประชำชนได้ไม่เต็มที่นัก รวมถึงกำรที่รัฐมีกฎระเบียบหรือนโยบำย
จ ำกัดจ ำนวนธนำคำรพำณิชย์ ท ำให้เกิดช่องว่ำงอย่ำงมำกระหว่ำงควำมต้องกำรเงินทุนกับกำร
ให้บริกำรทำงกำรเงินที่สถำบันทำงกำรเงินที่มีอยู่จะพึงให้ได้ ท ำให้ธุรกิจเงินกู้นอกระบบเพิ่มขึ้น
อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งอำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชนได้มำก ตลอดจนก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ ดังนี ้

2.3.5.1  ผลกระทบต่อประชำชนทั่วไป เนื่องจำกมีผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
จ ำนวนมำกที่ด ำเนินธุรกิจในลักษณะเอำรัดเอำเปรียบผู้กู้  เช่น คิดอัตรำดอกเบี้ยสูงเกินกว่ำอัตรำที่
กฎหมำยก ำหนดโดยมีวิธีกำรหลีกเลี่ยงกฎหมำยที่แตกต่ำงกันออกไป และมีวิธีกำรติดตำมทวงถำม
หนี้ด้วยในลักษณะที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน ร ำคำญ เช่น กำรใช้วำจำและข้อควำมที่เป็นกำรข่มขู่ 
คุกคำม หยำบคำย ดูถูก เสียดสี ใช้วิธีกำรติดต่อกับลูกหนี้หรือบุคคลในครอบครัวของลูกหนี้ในเวลำ
ที่ไม่เหมำะสมหรือบ่อยคร้ังจนเกินไป กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือกำรเปิดเผยภำระหนี้สินของ
ลูกหนี้ต่อสำธำรณชน ซึ่งมีเจตนำเพื่อเป็นกำรประจำนและกดดันลูกหนี้ให้ได้รับควำมอับอำยและ
เสื่อมเสียชื่อเสียง กำรใช้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยหลอกลวงลูกหนี้ให้เกิดควำมสับสน หลงผิดใน
กระบวนกำรหรือขั้นตอนตำมกฎหมำยที่แท้จริง เช่น หลอกลวงว่ำเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐหรือ 
เจ้ำพนักงำนบังคับคดี เจ้ำหน้ำที่ศำลยุติธรรม กำรใช้เอกสำรทวงหนี้ เลียนแบบเอกสำรของ

                                                           
35  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ: ศึกษากรณีหนี้นอกระบบของผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน

ภายใต้พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต) (น. 55). 
เล่มเดิม. 

36  แหล่งเดิม. 
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หน่วยงำนรำชกำรหรือศำล หรือด ำเนินกำรยึดทรัพย์สินของลูกหนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
ตลอดจนกำรติดตำมทวงถำมหนี้ที่เป็นกำรคุกคำมต่อชีวิต ร่ำงกำย เสรีภำพ หรือทรัพย์สินของ
ลูกหนี้และครอบครัวของลูกหนี้ในลักษณะที่รุนแรงเกินกว่ำเหตุ เพื่อให้ลูกหนี้เกรงกลัวว่ำจะเกิด 
ภยันอันตรำยแก่ชีวิตหรือร่ำงกำย ตลอดจนเสรีภำพของตนเองหรือครอบครัว จนไม่สำมำรถด ำเนิน
ชีวิตต่อไปได้อย่ำงปกติสุข หรือในบำงคร้ังถึงขั้นท ำร้ำยร่ำงกำย เป็นต้น 

2.3.5.2  ผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจกำรเงินในระบบ เนื่องจำกธุรกิจเงินกู้นอก
ระบบมีผลให้เงินฝำกของสถำบันกำรเงินไหลออกไปสู่นอกระบบ สินเชื่อของสถำบันกำรเงินจึง
ลดลง ส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจกำรเงินในระบบไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่แท้จริง 

2.3.5.3  ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจกำรเงินของประเทศ เนื่องจำกกำรใช้เงินในตลำด
เงินนอกระบบนั้น ส่วนใหญ่หมดไปกับกำรใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย มิได้น ำมำใช้ให้เกิดมูลค่ำเพิ่มในทำง
เศรษฐกิจมำกเท่ำใดนัก อีกทั้ง กำรเงินนอกระบบเป็นตัวแปรที่ท ำให้เกิดผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินกำรนโยบำยทำงเศรษฐกิจของรัฐบำล เนื่องจำกในบำงคร้ังรัฐมีแนวนโยบำยในกำรจ ำกัด
สินเชื่อ เพื่อลดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ เมื่อภำครัฐเข้มงวดในกำรปล่อยสินเชื่อมำกขึ้น ประชำชนก็จะ
หันไปกู้เงินนอกระบบแทน ท ำให้เกิดอุปสรรคต่อนโยบำยทำงกำรเงินและควำมเจริญเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจในประเทศ37 

2.3.5.4  ผลกระทบต่อควำมมั่นคงและเสถียรภำพของรัฐ กรณีที่กำรหมุนเวียนกำรเงิน
นอกระบบมำกเกินไปและควบคุมไม่ถึง ก็อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรบริหำรนโยบำยทำงกำรเงินให้มี
ประสิทธิผลได้ และเมื่อเกิดปัญหำจำกธุรกิจเงินกู้นอกระบบ หน่วยงำนของรัฐต้องเข้ำมำจัดกำร
แก้ไขปัญหำ ตั้งแต่ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิด เยียวยำและให้ควำมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับควำม
เสียหำยพร้อมทั้งจัดหำแหล่งเงินทุนด้วย ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต้องใช้เงินทุน บุคลำกร ปัจจัย
ต่ำง ๆ ในกำรแก้ปัญหำ และหำกเกิดกำรกระท ำควำมผิดจำกธุรกิจเงินกู้นอกระบบหลำยรำยหรือ 
มีปัญหำรุนแรง จะส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงและเสถียรภำพของรัฐ ในที่สุด 
 
2.4  แนวนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบ 

ปัจจุบัน เงินกู้นอกระบบเป็นธุรกิจที่สร้ำงปัญหำให้แก่ประชำชนเป็นอย่ำงมำก และ 
มีแนวโน้มทวีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ในหัวข้อนี้ จึงท ำกำรศึกษำแนวนโยบำยของรัฐในกำร
แก้ไขปัญหำเงินกู้นอกระบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทรำบถึงแนวทำงแก้ไขปัญหำและ 
เป็นพื้นฐำนในกำรวำงมำตรกำรในกำรช่วยเหลือประชำชนซึ่งเป็นลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่ไดัรับ
ควำมเสียหำยต่อไป 
                                                           

37  แหล่งเดิม. 
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2.4.1  แนวนโยบำยของรัฐในกำรแก้ไขปัญหำเงินกู้นอกระบบในอดีต 
เนื่องจำกเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีแนวโน้มจะขยำยตัวได้เพียงเล็กน้อย ดังนั้น ประเทศ

ไทยจะเผชิญกับกำรชะลอตัวของส่งออก กำรลดลงของจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ กำรลดลงของ
รำคำสินค้ำเกษตร และกำรชะลอกำรลงทุนของภำคเอกชน อันจะส่งผลให้ควำมยำกจน ปัญหำ
สังคมและอำชญำกรรมเพิ่มขึ้น ประชำชนที่ยำกจนไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของสถำบัน
กำรเงินได้ จึงก่อให้เกิดกำรกู้ยืมเงินนอกระบบ เป็นสำเหตุให้เกิดกำรติดตำมหนี้และกำรคิดดอกเบี้ย
ที่ไม่เป็นธรรม38  

โดยในปี 2548 ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถเข้ำถึง
กลุ่มผู้บริโภคหรือผู้กู้ได้ง่ำย เนื่องจำกเป็นกำรให้สินเชื่อในวงเงินที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับสินเชื่อของ
สถำบันกำรเงินและผู้ขอสินเชื่อได้รับกำรอนุมัติสินเชื่อง่ำยกว่ำกำรขอสินเชื่อกับสถำบันกำรเงิน แต่
อย่ำงไรก็ดี ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลจะมีกำรเรียกดอกเบี้ยในอัตรำที่สูง  โดยมีกำรก ำหนดทั้งใน
รูปแบบของค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรหรือค่ำธรรมเนียม ดังนั้น ภำครัฐจึงมีแนวคิดที่จะควบคุม
ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน  โดยอำศัยอ ำนำจตำม
ประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ซึ่งเป็นเร่ืองของกำรควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำม
ปลอดภัยหรือผำสุกแห่งสำธำรณชน กระทรวงกำรคลังจึงได้ออกประกำศกระทรวงกำรคลัง เร่ือง 
กิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำมประกำศคณะปฏิวัติฉบับที่  58 (เร่ือง สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำร
ก ำกับ) ซึ่งผู้ที่จะประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับจะต้องได้รับอนุญำตเป็นหนังสือ
จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก่อน โดยให้ยื่นขออนุญำตผ่ำนธนำคำรแห่งประเทศไทย  
ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งช ำระแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท และจะต้องระบุรำยละเอียดค่ำธรรมเนียม 
ดอกเบี้ยและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อันเนื่องจำกสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับให้ชัดเจนครบถ้วนใน
เอกสำรชี้ชวน ใบสมัครและสัญญำตำมแบบที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด39 

ในระยะต่อมำ รัฐบำลจึงมีนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินภำคประชำชน โดยเฉพำะ
ลูกหนี้นอกระบบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้ประชำชนที่เป็นหนี้นอกระบบเข้ำเป็นหนี้ใน
ระบบ ช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยเงินกู้ของประชำชนให้ลดลง ช่วยให้ประชำชนมีเงินเหลือจำก
กำรลดภำระกำรจ่ำยดอกเบี้ยมำออมเงินและเพื่อใช้จ่ำยในส่วนที่จ ำเป็น  โดยเปิดโอกำสให้เข้ำถึง
แหล่งเงินกู้ในระบบสถำบันกำรเงินในเครือข่ำยของรัฐได้ง่ำยขึ้น อันเป็นกำรช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำย 

                                                           
38  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 

(น. 21). เล่มเดิม. 
39  ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่อง กิจกำรที่ต้องขออนุญำตตำมข้อ 5 แห่งประกำศของคณะปฏิวัติ  

ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2548 (เรื่อง สินเช่ือส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ). 
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ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบที่สูงมำกเกินปกติ เพื่อให้มีเงินเหลือเพียงพอส ำหรับใช้จ่ำยที่จ ำเป็นและมี
เงินเหลือออมในที่สุด40 อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็นกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงินและลดกำรเป็นหนี้บน
พื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง รัฐบำลจึงมีนโยบำยที่จะสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรอำสำสมัครให้มีควำมรู้
ในเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินในครัวเรือน เพื่อให้มีหน้ำที่แนะน ำประชำชนใน
ชุมชนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรทำงกำรเงินของตนเองและครอบครัวต่อไป ทั้งนี้ จะได้
ศึกษำรำยละเอียด เป็นล ำดับต่อไป 

2.4.1.1  โครงกำรแก้ไขปัญหำหน้ีสินภำคประชำชน 
โครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินภำคประชำชน มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน

ของประชำชนผู้กู้เงินนอกระบบ ซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยสูงและไม่เป็นธรรม ลดปัญหำกำรท ำร้ำยร่ำงกำย
จำกกำรถูกเร่งรัดหนี้อย่ำงไม่เป็นธรรมจำกเจ้ำหนี้นอกระบบ ซึ่งผู้เข้ำร่วมโครงกำรจะมีโอกำส
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในกำรด ำเนินชีวิตไปในทำงที่ดีขึ้น  สำมำรถเพิ่มโอกำสและช่องทำงให้
ประชำชนเข้ำถึงแหล่งเงินทุนจำกสถำบันกำรเงินในระบบของรัฐ เพิ่มปริมำณกำรให้สินเชื่อใน
ระบบ เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

ในกำรน้ี รัฐบำลได้มอบหมำยให้ กระทรวงกำรคลัง กระทรวงมหำดไทย และกระทรวง
ยุติธรรมร่วมกันผลักดันโครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ  โดยให้กระทรวงกำรคลัง  
เป็นผู้ด ำเนินกำรประสำนธนำคำรในเครือข่ำยของรัฐในกำรเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ
พร้อมข้อเสนอเงินกู้ภำยใต้เงื่อนไขพิเศษ ซึ่งกระทรวงกำรคลังได้มอบหมำยให้ศูนย์อ ำนวยกำร
ปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินภำคประชำชน (ศอก.นส.) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรอ ำนวยกำร
แก้ไขปัญหำหน้ีสินภำคประชำชน (หน้ีนอกระบบ) และได้มอบหมำยให้ธนำคำรในเครือข่ำยของรัฐ 
ทั้ง  6 แห่ง ได้แก่  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  (ธกส.) ธนำคำรออมสิน 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศ
ไทย (ธพว.) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย (ธอท.) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (ธอส.) ไปร่วมกัน
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประชำชนในกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ โดยให้ธกส. และ
ธนำคำรออมสิน เป็นหน่วยงำนรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบ รวมถึงกำรปรับทัศนคติในกำร
ด ำรงชีวิตของผู้ลงทะเบียน พร้อมให้กระทรวงมหำดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงกำรคลัง
เป็นผู้ร่วมด ำเนินกำรในคณะเจรจำประนอมหนี้ในระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ 

                                                           
40  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 

(หน้ำเดิม). เล่มเดิม. 
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ก)  กำรด ำเนินกำร มีระยะเวลำด ำเนินงำน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 
2553 รวมระยะเวลำ 1 ปี โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยคือ ประชำชนผู้มีปัญหำหนี้นอกระบบที่เกิดจำกเหตุ
สุจริตจ ำเป็นภำระหนัก ซึ่งมีมูลหนี้ไม่เกิน 200,000 บำท ซึ่งมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี ้

1) เปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบผ่ำนสำขำของธกส. และธนำคำรออมสิน 
ทั่วประเทศ และศูนย์ลงทะเบียนอีก 12 แห่ง ทั่วประเทศ 

2) ประมวลผล คัดกรองประเภทลูกหนี้ และสรุปยอดลูกหนี้นอกระบบ โดยควำม
ร่วมมือของกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 

3) เจรจำและประนอมหนี้เพื่อน ำลูกหนี้เข้ำสู่ระบบ โดยมีคณะท ำงำนแก้ไขปัญหำ
หนี้สินระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ พร้อมธนำคำรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ด ำเนินกำรเจรจำ 

4) ลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์กำรให้สินเชื่อของภำยใต้โครงกำรนี้ 
สำมำรถเร่ิมเข้ำสู่ระบบในเดือนพฤษภำคม 2553 

5) กรณีลูกหนี้มีคุณสมบัติไม่ผ่ำนหลักเกณฑ์ จะมีกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ
ลูกหนี้กลุ่มนี้อีกคร้ัง หำกยังไม่ส ำเร็จ จะมีโครงกำรฟื้นฟูและพัฒนำอำชีพให้มีควำมเข้มแข็งและ
สำมำรถสร้ำงรำยได้ที่มั่นคงต่อไป โดยควำมร่วมมือระหว่ำง ศอก.นส. ธนำคำรเฉพำะกิจของรัฐ 
คลังจังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข)  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำโอนหนี้ส ำหรับลูกหนี้ เบื้องต้น  โดยพิจำรณำจำกหนี้ 
นอกระบบที่เกิดก่อนวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2552 และมีเงินต้นคงค้ำง ไม่เกิน 200,000 บำท ซึ่งเมื่อ
ผ่ำนกำรเจรจำหนี้ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดแล้ว ธนำคำรที่ร่วมโครงกำรจะพิจำรณำให้เงินกู้ภำยใน
วงเงินไม่เกิน 200,000 บำท ทั้งนี้ ใน 3 ปีแรก มีภำระอัตรำดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี เฉพำะ
ธนำคำรออมสินใช้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อเดือน (ร้อยละ 9 ต่อปี) ตลอดระยะเวลำ
กำรกู้  โดยมีเวลำกำรผ่อนช ำระไม่น้อยกว่ำ  8 ปี เว้นแต่ ผู้กู้สมัครใจท ำสัญญำกู้น้อยกว่ำ  8 ปี  
ก็สำมำรถช ำระหนี้ก่อนก ำหนดได้ โดยมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 

ส ำหรับหลักประกันกำรโอนหนี้ ส ำหรับธนำคำรทั่วไป หำกวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บำท 
ใช้ผู้ค้ ำประกัน 1 คน หำกวงเงินกู้ตั้งแต่  100,001 - 200,000 บำท ใช้ผู้ค้ ำประกัน 2 คน โดย 
ผู้ค้ ำประกันต้องมีรำยได้รวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ เฉพำะกำรกู้กับ ธกส. ที่เกษตรกร
เป็นผู้ค้ ำประกัน วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บำท ใช้ผู้ค้ ำประกัน 2 คน หำกวงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 - 
200,000 บำท และให้ใช้หนังสือรับรองผิดอย่ำงลูกหนี้ร่วมอย่ำงน้อย 5 คน 
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ค) ผลกำรด ำเนินกำร มีประชำชนที่มำลงทะเบียนกับธนำคำรออมสินและ ธกส.  
ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2553 จ ำนวน 1,181,133 รำย จ ำนวน 122,406 ล้ำนบำท41 โดยมีรำยละเอียด 
ดังนี ้

1) มีประชำชนมำลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,201,554 รำย โดยมีผู้ผ่ำนเกณฑ์และได้รับ
กำรพิจำรณำ รวมทั้งสิ้น 1,184,868 รำย มูลหนี้รวม 123,234,419,305.53 บำท 

2) เจรจำส ำเร็จ จ ำนวน 579,268 รำย มูลหนี้ 57,055,759,349.78 บำท มีกำรกู้เงิน 
จ ำนวน 412,794 รำย มูลหนี ้34,921,162,757.12 บำท 

3) เจรจำไม่ส ำเร็จ จ ำนวน 135,858 รำย มูลหนี ้13,973,084,215.36 บำท 
4) ยุติเร่ือง จ ำนวน 463,033 รำย มูลหนี ้46,057,108,399.03 บำท 

ง)  ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำร 
1) กำรลงทะเบียน กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไม่ทั่วถึง ขำดควำมชัดเจนใน

กำรประชำสัมพันธ์เร่ืองของหลักเกณฑ์ ขำดเอกสำรยืนยันกำรกู้ยืม กำรไม่ให้ควำมร่วมมือของ
เจ้ำหนี้และลูกหนี้ในกำรให้ข้อมูล กำรบันทึกข้อมูลลูกหนี้ผิดพลำด กำรขำดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
ของควำมหมำยหนี้นอกระบบ  

2) กำรเจรจำประนอมหนี้ ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ไม่ให้ควำมร่วมมือ ผู้ประนอมหนี้ขำด
ทักษะและควำมรู้ในกำรเจรจำประนอมหนี้  (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรเจรจำที่ไม่มีผู้แทนสถำบัน
กำรเงินเข้ำร่วมด้วย) ไม่มีกำรใช้กฎหมำยเพื่อบังคับเจ้ำหนี้อย่ำงจริงจัง ในกำรเจรจำระดับอ ำเภอขำด
ฐำนข้อมูล เจ้ำหน้ำที่สถำบันกำรเงินไม่ได้เข้ำร่วมกำรเจรจำ  กำรจ ำกัดให้ลูกหนี้หรือเจ้ำหนี้ที่
เกี่ยวข้องเข้ำร่วมในกำรเจรจำเท่ำนั้น ขำดควำมชัดเจนในกำรก ำหนดสถำนที่ส ำหรับเจรจำ ข้อมูลใน
กำรเจรจำไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ ลูกหนี้มีภำระหนี้สินมำกเกินไป ไม่มีสัญญำเงินกู้หรือสัญญำ
เงินกู้ไม่น่ำเชื่อถือ ผู้เข้ำร่วมเจรจำฝ่ำยเจ้ำหน้ีไม่ใช่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจ 

3) กำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อ ผู้ลงทะเบียนบำงรำยไม่ทรำบหลักเกณฑ์กำรให้
ควำมช่วยเหลือของภำครัฐ หลักเกณฑ์ของธนำคำรต่ำงกัน มีกำรรับจ้ำงค้ ำประกันโดยคิดค่ำจ้ำงใน
อัตรำที่สูง กำรแสดงข้อมูลหนี้ไม่ครบถ้วน ผู้ขึ้นทะเบียนขำดควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้  ปัญหำ
ควำมน่ำเชื่อถือของเอกสำรสนับสนุนกำรกู้ยืมเงิน ประวัตกิำรกู้เงินมีปัญหำ 

4) กำรขอโอนลูกหนี้ระหว่ำงธนำคำร ลูกหนี้ได้รับกำรปฏิเสธจำกธนำคำรหนึ่ง 
จะขอโอนไปอีกธนำคำรหนึ่ง42 

                                                           
41  คณะกรรมกำรเพื่ออ ำนวยกำรบริหำรงำนแก้ไขหนี้สินภำคประชำชน. 
42  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 

(น. 22-25). เล่มเดิม. 
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2.4.1.2 โครงกำรบัตรลดหน้ี วินัยด ีมีเงิน 
โครงกำรบัตรลดหน้ี วินัยด ีมีเงิน เป็นโครงกำรต่อเนื่องจำกกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินภำค

ประชำชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้ที่เข้ำมำอยู่ในระบบไม่ต้องกลับไปกู้เงินนอกระบบอีก  
เป็นกำรแก้ปัญหำเจ้ำหนี้นอกระบบอย่ำงยั่งยืน โดยสำมำรถกู้ยืมในระบบแทนในอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงินและสร้ำงโอกำสเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของ
ประชำชนฐำนรำก เพื่อลดปัญหำเจ้ำหน้ีนอกระบบและปัญหำสังคม 

เมื่อลูกหนี้นอกระบบที่เข้ำมำอยู่ในระบบและมีวินัยในกำรช ำระเงิน กระทรวงกำรคลัง
จะจัดให้มีบัตรส ำหรับสมำชิกซึ่งเข้ำร่วมโครงกำรลงทะเบียนหนี้นอกระบบเพื่อใช้ในกำรช ำระเงินกู้
รำยเดือนผ่ำนเคำน์เตอร์ของทุกธนำคำรที่เข้ำร่วมโครงกำร กรณีลูกหนี้จ่ำยผ่อนช ำระเงินกู้รำยเดือน
ตรงตำมก ำหนดเป็นระยะเวลำ 1 ปี ธนำคำรจะมีวงเงินส ำรองฉุกเฉินให้ในเดือนที่  13 โดยจะออก
บัตรเดบิตและใส่วงเงินจ ำนวนคร่ึงหนึ่งของวงเงินที่ช ำระหนี้ไว้  เมื่อลูกหนี้มีควำมจ ำเป็นในกำรใช้
เงินก็สำมำรถน ำบัตรดังกล่ำวไปกดเงินสดจำกตู้เอทีเอ็มของธนำคำรรัฐ 6 แห่ง ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
ได้ร้อยละ 50 ของวงเงินที่ช ำระในปีแรก และยังสำมำรถกดเงินสดได้อีกร้อยละ 50 ของวงเงิน 
ที่ช ำระในแต่ละปี แต่ไม่เกินปีที่ 5 ซึ่งธนำคำรจะคิดอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับอัตรำดอกเบี้ยในโครงกำร
แก้ไขปัญหำหน้ีสินภำคประชำชน หรือร้อยละ 1 ต่อเดือน ซึ่งวงเงินส ำรองฉุกเฉินจะมีจ ำนวนเท่ำกับ
คร่ึงหนึ่งของเงินที่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ช ำระคืนในแต่ละปี และผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถเบิกเงิน
ส ำรองฉุกเฉินด้วยบัตรลดหนี้ได้ไม่เกิน 4 คร้ัง ต่อปี หำกไม่ได้เบิกไปใช้วงเงินดังกล่ำวก็จะไป
สมทบกับวงเงินในปีถัดไป ซึ่งสำมำรถสะสมได้ 4 ปี เงินส ำรองที่เบิกมำใช้ จะถือเป็นหนี้ระหว่ำง
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ กับธนำคำรในอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ นอกจำกนี้ ผู้ถือบัตรยังได้สิทธิกำรประกันชีวิต
กับทำงธนำคำรที่อนุมัติเงินกู้ซึ่งได้จัดให้แก่ลูกหนี้ทุกคนโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย โดยจะท ำประกันภัย
กับบริษัทประกันภัยในวงเงินเท่ำกับสินเชื่อที่ขอ ซึ่งเมื่อลูกหนี้เสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุจน
ทุพพลภำพท ำให้ไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ ทำยำทหรือตัวลูกหนี้จะไม่ต้องช ำระหนี้ส่วนที่เหลือ 

ธนำคำรที่เข้ำร่วมโครงกำรแก้หนี้นอกระบบของรัฐบำล จ ำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ธนำคำร
เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ธนำคำรออมสิน ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำร
พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย และ
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์43 

                                                           
43  กระทรวงการคลัง ข่าวกระทรวงการคลัง. สืบค้น 12 กุมภำพันธ ์2557, จำก 

http://www.mof.go.th/News2010/145.pdf 
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2.4.1.3  โครงกำรอำสำสมัครที่ปรึกษำทำงกำรเงินครัวเรือน  
โครงกำรอำสำสมัครที่ปรึกษำทำงกำรเงินครัวเรือน หรือโครงกำรหมอหนี้ มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรของสถำบันกำรเงินในระบบและแก้ไขปัญหำภำระหนี้  
พร้อมทั้งเป็นกลไกในกำรฟื้นฟูและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมด้ำนกำรออมและสนับสนุนหลักกำร
พัฒนำเชิงพื้นที่ เน้นกำรพึ่งพำตนเองภำยในชุมชน ทั้งนี้ โครงกำรหมอหนี้ จะสร้ำงและพัฒนำ
บุคลำกรอำสำสมัครที่เป็นคนในพื้นที่ที่ได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน โดยให้ชุมชนคัดเลือกผู้ที่มีจิต
อำสำ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ยอมรับนับถือและไว้วำงใจของคนในชุมชน เพื่อมำฝึกอบรม
ควำมรู้ในเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินในครัวเรือน กำรท ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือ 
แนะน ำประชำชนโดยเฉพำะกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มเกษตรกร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
จัดกำรทำงกำรเงิน กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือนของครอบครัว ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และเป็นคนกลำงในกำรสื่อสำรข้อมูลกับหน่วยงำนของรัฐและธนำคำร เพื่อให้เข้ำถึงบริกำรของ
สถำบันกำรเงินในระบบ  

กำรด ำเนินกำร 
1)  ธนำคำรออมสินและธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) จะท ำ

กำรคัดเลือกฝึกอบรม ให้ควำมรู้และก ำกับดูแลติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหมอหนี้  
โดยกำรคัดเลือกจะไม่มีควำมซ้ ำซ้อนระหว่ำง 2 ธนำคำร เนื่องจำกแยกพื้นที่รับผิดชอบตำมบัญชี 1 
ของบัญชีกองทุนหมู่บ้ำน 

2)  ธนำคำรออมสินและ ธกส. จะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม คัดเลือกและ
ประเมินผลหมอหน้ี ส่วนรัฐช่วยเหลือในส่วนเงินช่วยค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน 600 บำท/เดือน/คน  

3)  ธนำคำรออมสินและ ธกส. จะคัดเลือกหมอหนี้จำกผู้ที่คุณสมบัติ 3 ประกำร คือ  
เป็นผู้ที่มีจิตอำสำในชุมชน มีภูมิล ำเนำในพื้นที่ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และมีชื่อเสียงดีเป็นที่ยอมรับของ
คนในชุมชน ส่วนในด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรอบรมหมอหนี้นั้น มีโครงกำรพัฒนำที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน เพื่อไปเป็นผู้ให้ควำมรู้แก่หมอหนี้โดยมีกรอบระยะเวลำกำรอบรมก่อนส่งหมอหนี้ลง
ท ำงำนในพื้นที่ ทั้งสิ้น ประมำณ 3 วัน44 

2.4.2  แนวนโยบำยของรัฐในกำรแก้ไขปัญหำเงินกู้นอกระบบในปัจจุบัน 
ในปัจจุบัน กระทรวงกำรคลังมีแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินอันเกิดจำกธุรกิจ

เงินกู้นอกระบบโดยกำรพัฒนำศักยภำพของประชำชนในกำรหำรำยได้ให้เพียงพอกับรำยจ่ำย  
ให้ประชำชนบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินของตนเองให้เหมำะสม เพื่อให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้
                                                           

44  กระทรวงการคลัง ข่าวกระทรวงการคลัง. สืบค้น 12 กุมภำพันธ ์2557, จำก 
http://www.mof.go.th/News2010/144.pdf 
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ในทำงกำรเงิน รวมทั้งให้ชุมชนเข้ำมำมีบทบำทในกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบผ่ำนองค์กร
กำรเงินชุมชนที่เข้มแข็งและมีศักยภำพ ควบคู่ไปกับกำรให้สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจเป็นช่องทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ นอกจำกนี้กระทรวงกำรคลังจะจัดตั้งหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหำหน้ีนอกระบบในระดับพื้นที่เป็นกำรเฉพำะ  

2.4.2.1  หลักกำรแก้ไขปัญหำหน้ีนอกระบบอย่ำงยั่งยืน ดังนี ้
ก)  ให้ชุมชนเข้ำมำมีบทบำทในกำรแก้ไขปัญหำผ่ำนองค์กรกำรเงินชุมชนที่

เข้มแข็งและมีศักยภำพ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนจัดกำรตนเอง ซึ่งสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจอำจพิจำรณำ
ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินและควำมรู้ในกำรพัฒนำศักยภำพขององค์กรกำรเงินชุมชน  
เพื่อสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำหน้ีนอกระบบ  

ข)  ให้สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรแก้ไขปัญหำหนี้
นอกระบบ เพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

ค)  จัดให้มีกลไกในกำรเจรจำประนอมหนี้ที่เหมำะสมและเป็นธรรม รวมทั้ง
จัดให้มีกระบวนกำรฟื้นฟูและพัฒนำศักยภำพของลูกหนี้  เพื่อให้มีควำมสำมำรถในกำรประกอบ
อำชีพและสำมำรถชำระหนี้ได้ และป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก  

ง)  ในกำรแก้ปัญหำหนี้นอกระบบจะค ำนึงถึงบริบทที่แตกต่ำงระหว่ำงชุมชน
เมืองและชุมชนในเขตชนบทซึ่งชุมชนเมืองจะมีควำมสัมพันธ์ในชุมชนไม่เข้มแข็งเท่ำกับชุมชนใน
เขตชนบท จึงต้องมีทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำที่ครอบคลุมถึงประชำชนทุกกลุ่ม 

ในระยะต่อไป กระทรวงกำรคลังโดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) จะด ำเนินกำร
ประสำนกับสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
คัดเลือกกองทุนสวัสดิกำรชุมชนหรือองค์กรกำรเงินชุมชนที่มีศักยภำพและเข้มแข็งและมีควำม
ประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งของกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในชุมชน เพื่อจัดท ำโครงกำรน ำร่อง
ในกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบในพื้นที่ต่ำง ๆ หำกประสบผลส ำเร็จก็จะใช้เป็นต้นแบบส ำหรับ
ชุมชนอ่ืนต่อไป รวมทั้งให้สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจจัดตั้งจุดให้ค ำปรึกษำปัญหำหนี้นอกระบบ ให้
ครบทุกสำขำทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหำหนี้นอกระบบ โดยจะก ำหนดให้กำรแก้ไข
ปัญหำหนี้นอกระบบเป็นภำรกิจหน่ึงของสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ นอกจำกนี้ จะให้สถำบันกำรเงิน
เฉพำะกิจพิจำรณำให้มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประชำชนใน
ระดับฐำนรำกให้มำกขึ้นและให้สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจขยำยกำรด ำเนินกำรไปยังพื้นที่ที่ห่ำงไกล
เพื่อเพิ่มช่องทำงให้ประชำชนกลุ่มนี้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินมำกขึ้น  

อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้มีหน่วยงำนแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบในระดับพื้นที่เป็นกำร
เฉพำะกระทรวงกำรคลังจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบประจ ำจังหวัด (คนจ.) 
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โดยมีคณะผู้บริหำรกำรคลังประจ ำจังหวัด (คบจ.) เป็นหน่วยงำนหลักรับผิดชอบด ำเนินกำรใน
ต่ำงจังหวัด และสรรพำกรภำค 1 2 และ 3 เป็นหน่วยงำนหลักรับผิดชอบด ำเนินกำรใน
กรุงเทพมหำนคร และมีผู้แทนหน่วยงำนต่ำง ๆ ในพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 
กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนอัยกำร กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  เป็นต้น ซึ่ง คนจ. จะมีหน้ำที่ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนเกี่ยวกับปัญหำหนี้นอกระบบ โดยจะเป็นตัวกลำงในกำรเจรจำประนอมหนี้ระหว่ำง
เจ้ำหนี้นอกระบบและลูกหนี้ให้เกิดควำมเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่ำย รวมถึงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำรหำรำยได้ของลูกหนี้45 

2.4.2.2  กำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจำกเงินกู้นอก
ระบบ กระทรวงกำรคลังจะท ำหน้ำที่รับเร่ืองรำวร้องทุกข์จำกประชำชนที่ไม่ได้รับควำม เป็นธรรม
จำกธุรกิจเงินกู้นอกระบบโดยมอบหมำยให้ส ำนักนโยบำยพัฒนำระบบกำรเงินภำคประชำชน 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ด ำเนินกำร ดังนี้ 

ก) กรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกเจ้ำหนี้เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรำในอัตรำที่เกินกว่ำ
กฎหมำยก ำหนด หรือถูกคุกคำม ข่มขู่จำกเจ้ำหนี้ด้วยวิธีกำรที่รุนแรง จะประสำนงำนให้กองบังคับ
กำรสอบสวนกลำง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือด้ำนควำมปลอดภัยและ
เร่ืองอัตรำดอกเบี้ย 

ข)  กรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกฉ้อโกงที่ดินและทรัพย์สิน จะประสำนงำนให้ศูนย์
ช่วยเหลือลูกหนี้และประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม และศูนย์ด ำรงธรรม
ประจ ำจังหวัด กระทรวงมหำดไทย พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ 

ค)  กรณีที่ผู้ร้องเรียนมิได้เป็นลูกค้ำสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ หำกมีอำชีพเป็น
เกษตรกร จะประสำนงำนให้ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร เป็นผู้พิจำรณำให้ควำม
ช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงิน ส ำหรับอำชีพอื่น ๆ จะมอบหมำยให้ธนำคำรออมสินหรือธนำคำรอิสลำม
แห่งประเทศไทยพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ ทั้งนี้ ในกำรขออนุมัติสินเชื่อ สถำบันกำรเงินเฉพำะ
กิจจะพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือผู้ร้องเรียนเหล่ำนี้  โดยใช้ผลิตภัณฑ์ด้ำนสินเชื่อที่สถำบันกำรเงิน
เหล่ำนั้นมีอยู่ และขึ้นอยู่กับศักยภำพของผู้ร้องเรียน46 

                                                           
45  จำก แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ฉบับที่ 28/2556 วันที่ 2 สิงหาคม 2556, โดย ส ำนักงำน

เศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง ข, กรุงเทพฯ: กระทรวงกำรคลัง. 
46  จำก คู่มือการปฏิบัติงานของส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน  (น. 6-7), โดย 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง ค, 2547, กรุงเทพฯ: กระทรวงกำรคลัง.  
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2.4.2.3  กำรแก้ไขปัญหำเงินกู้นอกระบบในปัจจุบัน 
เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2557 คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้จัดกำรประชุมคร้ังที่ 12  

มีมติ เห็นชอบแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบอย่ำงบูรณำกำรและยั่ งยืนตำมที่
กระทรวงกำรคลังเสนอ มุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำที่สำเหตุด้ำนสินเชื่อและศักยภำพกำรหำรำยได้ โดย
ให้ชุมชนเข้ำมำมีบทบำทในกำรแก้ไขปัญหำควบคู่ไปกับสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ  เช่น ธนำคำร
ออมสิน ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรหรือธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  พร้อม
ก ำหนดให้ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รับเร่ืองร้อง
ทุกข์และร้องเรียนปัญหำหนี้นอกระบบของประชำชนทั้งหมดเพื่อประสำนกับกลไกกำรแก้ไข
ปัญหำที่กระทรวงกำรคลังวำงไว้  ส ำหรับกลไกในกำรเจรจำประนอมหนี้  กำรพัฒนำและฟื้นฟู
ลูกหนี้ กระทรวงกำรคลังจะจัดตั้งคณะอนุกรรมกำรภำยใต้กำรก ำกับของคณะกรรมกำรก ำกับกำร
แก้ไขปัญหำหนี้สินภำคประชำชน ส่วนคณะอนุกรรมกำรไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจ ำ
จังหวัด ส ำนักงำนคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทำงกฎหมำยและกำรบังคับคดีเป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบหลักร่วมกับสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจและจะมีคณะอนุกรรมกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน
แก้ไขปัญหำหน้ีนอกระบบ ซึ่งจะมีผู้แทนจำกกระทรวงแรงงำน และกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจเข้ำร่วมด้วย47 

และเน่ืองจำกมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมในกำรติดตำมทวงถำมหนี้จำกชำวนำ
อย่ำงไม่เป็นธรรมและเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมำย ฉะนั้น คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
จึงได้ออกประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 46/2557 เร่ือง ควำมผิดเกี่ยวกับกำรติดตำม
ทวงถำมหนี้ ขึ้นใช้บังคับ เพื่อเป็นกำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง โดย
ก ำหนดให้ผู้ที่ข่มขืนใจชำวนำให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็น
ทรัพย์สินโดยใช้ก ำลังประทุษร้ำย หรือโดยขู่เข็ญว่ำจะท ำอันตรำต่อชีวิต ร่ำงกำย เสรีภำพ ชื่อเสียง 
หรือทรัพย์สินของชำวนำหรือของบุคคลที่สำม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่ำนั้น ผู้นั้นต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ48  

นอกจำกนั้น กระทรวงกำรคลังอยู่ระหว่ำงเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหนี้  
พ.ศ. .... ขึ้นใช้บังคับ เพื่อมิให้เกิดกำรติดตำมทวงถำมหนี้ที่ไม่เป็นธรรมและเป็นกำรละเมิดสิทธิ
เสรีภำพแก่ประช ำชนต่อไป โดยมีสำระส ำคัญ คือ กำรก ำหนดควำมหมำยของ ผู้ถูกถำมหนี้ ลูกหนี้ 
ผู้ให้สินเชื่อ และก ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถำมหนี้ต้องจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถำมหนี้

                                                           
47  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0205.3/ว2499 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2557. 
48  ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 46/2557 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2557 เรื่อง ควำมผิด

เกี่ยวกับกำรติดตำมทวงถำมหนี้. 
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ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวง ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรก ำกับกำรทวงหนี้ พร้อม
ก ำหนดบทลงโทษผู้ฝ่ำฝืนทั้งโทษทำงอำญำและโทษทำงปกครอง 49 ทั้งนี้ กระทรวงกำรคลังมีกำร
เตรียมกำรที่จะออกมำตรกำรสินเชื่อเพื่อสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนของประชำชนรำยย่อย 
หรือมำตรกำรสินเชื่อ Nano – Finance ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อยสำมำรถ
เข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมำกยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหำภำระดอกเบี้ยจำกกำรกู้ยืมเงินนอกระบบ 
โดยอนุญำตให้นิติบุคคลสำมำรถให้สินเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพแก่ประชำชนรำยย่อยภำยใน
จังหวัดที่ได้จัดตั้งส ำนักงำนใหญ่ตำมที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  โดยผู้ขอกู้เงิน
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดำที่มีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอส ำหรับช ำระหนี้ได้  ในวงเงินรำยละไม่เกิน 
100,000 บำทและมีอัตรำดอกเบี้ยรวมค่ำปรับ และค่ำบริกำรอ่ืนไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ทั้งนี้ 
กระทรวงกำรคลังจะเป็นหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจโดยก ำหนดหลักเกณฑ์คุ้มครอง
ผู้บริโภคในลักษณะเดียวกันกับที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจ  “สินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก ำกับ”  
ถือปฏิบัติ50 

 
 

                                                           
49  ASTV ผู้จัดกำร. (2557). สนช.ผ่านวาระแรก กม.ทวงหนี้ ตั้งกฎเข้ม ชง กมธ.ให้ครอบคลุมหนี้นอกระบบ. 

สืบค้น 29 สิงหำคม 2557, จำก http://www.manager.co.th/politics/viewnews.aspx?NewsID=9570000099153 
50  ไทยโพสต์. (2557). ชงตั้งนาโนไฟแนนซ์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 36%. สืบค้น 12 สิงหำคม 2557, จำก 

http://www.thaipost.net/news/080814/94339  
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บทที ่3 
หลักกฎหมายที่น ามาปรับใช้บังคับกับรูปแบบในการท านิติกรรมเงินกู้นอกระบบ

และมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลธรุกิจเงินกู้นอกระบบของ 
ประเทศไทยเปรียบเทียบต่างประเทศ 

 
ในการหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายที่จะใช้ในการก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้ 

นอกระบบ เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบที่มีลักษณะเป็นการฉ้อฉลและเอารัด 
เอาเปรียบลูกหนี้นั้น จ าเป็นจะต้องท าการศึกษาหลักกฎหมายที่น ามาปรับใช้กับข้อตกลงที่เป็น  
ข้อส าคัญในนิติกรรมการกู้เงินและนิติกรรมอ่ืน ๆ ที่หลีกเลี่ยงกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการท านิติกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจเงินกู้นอกระบบและ
การก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบของประเทศไทยเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ จึงจะท าให้
สามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะพิจารณาได้ตามล าดับ 

 
3.1  หลักกฎหมายท่ีน ามาปรับใช้กับข้อตกลงท่ีท าไว้ในนิติกรรมเงินกู้นอกระบบของประเทศไทย 

ธุรกิจเงินกู้นอกระบบในปัจจุบันมีรูปแบบและวิธีการด าเนินการที่เปลี่ยนไปจากเดิม   
ในที่นี้ จึงท าการศึกษาหลักกฎหมายที่น ามาปรับใช้กับข้อตกลงในนิติกรรมการกู้เงินและนิติกรรม
อ่ืนที่ผู้ประกอบธุรกิจน ามาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลบังคับของกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เช่น 
สัญญาเช่าซื้อ สัญญาขายฝาก สัญญาจ าน า และสัญญาขายลดต๋ัวเงิน  

3.1.1  หลักกฎหมายที่น ามาปรับใช้กับข้อตกลงที่เป็นข้อส าคัญในนิติกรรมการกู้เงิน 
การท าสัญญากู้เงินนั้นจัดอยู่ในประเภทของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 โดยเมื่อครบก าหนดตามสัญญากู้เงินแล้วนั้น ผู้กู้ตามสัญญา
กู้ยืมเงินเพียงแต่คืนเงินเป็นจ านวนเดียวกับที่ก าหนดไว้ในสัญญาเท่านั้นโดยไม่ต้องคืนเงิน  
อันเดียวกับที่ได้รับมอบจากผู้ให้ยืม การกู้ยืมเงินจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม 
ซึ่งได้แก่ เงินตรานั่นเอง ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับ
แก่กรณีการกู้ยืมเงินไว้เพิ่มเติมจากการยืมใช้สิ้นเปลืองตามปกติ ดังนี้ 
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3.1.1.1 หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 ได้ก าหนดเร่ืองหลักฐานการกู้ยืมเงินไว้

เป็นการเฉพาะว่า “การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส าคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ฉะนั้น 
กรณีการกู้ยืมเงินไม่ถึงสองพันบาทนั้น กฎหมายมิได้ก าหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ หากมี
กรณีพิพาทระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้แล้วนั้น คู่กรณีสามารถน าสืบบุคคลเพื่อเป็นพยานในการกู้ยืมเงิน
ดังกล่าวได้ ส าหรับกรณีการกู้ยืมเงินที่มีจ านวนตั้งแต่สองพันบาทขึ้นไปนั้น กฎหมายได้ก าหนดให้
ต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือ ดังนัน้ หากผู้ให้กู้ไม่ได้ท าหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือ
แล้วนั้น ผู้ให้กู้จะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อเรียกให้ลูกหนี้ช าระเงินที่กู้ยืมได้51 

หลักฐานเป็นหนังสือ คือ เอกสารใด ๆ ที่ท าขึ้นโดยมีลายลักษณ์อักษรที่แสดงว่าได้เกิด
สัญญากู้ยืมเงินกันสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น หลักฐานเป็นหนังสือจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นหนังสือสัญญากู้
เพียงอย่างเดียว อาจเป็นเอกสารลักษณะอ่ืน ๆ ได้ แต่ที่ส าคัญคือต้องแสดงให้รู้ว่ามีการกู้ยืมเงินกัน
และลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมไว้ รวมทั้งจะต้องมีการระบุจ านวนเงินที่กู้ยืมกัน ส่วนจะท าหลักฐานเป็น
หนังสือขณะที่กู้หรือหลังการกู้ยืมเงินแล้วเมื่อใดก็ได้  

ค าพิพากษาฎีกา ที่ 2982/2535 ค าว่า หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 นั้น กฎหมายมิได้มีความหมายเคร่งครัดถึงกับว่าจะต้องมี
ถ้อยค าว่ากู้ยืมอยู่ในหนังสือนั้น เมื่อโจทก์มีหนังสือรับสภาพหนี้ ซึ่งมีใจความว่าจ าเลยเป็นหนี้เงิน
โจทก์จ านวน 19,780 บาท จ าเลยรับจะชดใช้เงินให้แก่โจทก์กับมีลายมือชื่อจ าเลยในฐานะลูกหนี้ลง
ไว้มาแสดงและมีพยานบุคคลมาสืบประกอบอธิบายได้ว่าหนี้เงินจ านวนดังกล่าวเป็นหนี้ที่เกิดจาก
การกู้เงินจ านวนเท่าใด จากการซื้อสินค้าเชื่อจ านวนเท่าใด ก็ถือได้ว่าหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าว
เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือแล้ว 

ค าพิพากษาฎีกา ที่ 1050/2536 เมื่อสัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์และจ าเลยเป็นนิติกรรม
อ าพรางการกู้ยืมเงิน นิติกรรมซื้อขายจึงเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
118 วรรคแรก และต้องบังคับตามนิติกรรมการกู้ยืมเงินซึ่งเป็นนิติกรรมที่ถูกอ าพรางไว้ตามมาตรา 
118 วรรคสอง และย่อมถือว่าสัญญาซื้อขายเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินระหว่างโจทก์และจ าเลย 
จึงมีผลบังคับได้ 

ค าพิพากษาฎีกา ที่ 5249/2539 สัญญากู้ยืมเงินที่ไม่ได้ระบุจ านวนเงินที่ให้กู้ยืมไว้นั้น
เป็นการสาระส าคัญไม่อาจใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้  แม้ในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจะมี
                                                           

51  จาก ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะยืมใช้ส้ินเปลือง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 96), โดย 
เบญจวรรณ ณ นคร, 2555, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.  
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ข้อความว่าผู้กู้ได้น าเช็คเงินสดซึ่งมีการระบุจ านวนเงินเอาไว้ชัดเจนแล้วมอบให้ผู้ให้กู้เพื่อเป็นการ
ค้ าประกันก็ฟังได้แต่เพียงว่าผู้กู้น าเช็คดังกล่าวมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเท่านั้น ไม่อาจฟังว่า 
ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ไปตามจ านวนเงินที่ระบุในเช็คได้ 

3.1.1.2 หลักฐานการใช้เงิน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง ได้ก าหนดเกี่ยวกับการใช้คืน

เงินที่กู้ยืมไว้ว่า “ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะน าสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมี
หลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเป็นหลักฐาน
แห่งการให้กู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว” ส าหรับการกู้ยืมเงินที่
มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือนั้น การช าระคืนเงินกู้ดังกล่าวกฎหมายยังก าหนดให้ต้องมีหลักฐาน
แสดงถึงการใช้เงินเป็นหนังสือที่ลงลายชื่อของเจ้าหนี้ไว้ด้วย หรือเวนคืนเอกสารอันเป็นหนังสือ
หลักฐานการกู้  หรือแทงเพิกถอนเอกสารอันเป็นหนังสือหลักฐานการกู้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว
เท่านั้น โดยตัวผู้กู้ช าระเองหรือตัวแทนผู้กู้เป็นผู้ช าระก็ได้ ดังนั้น กรณีลูกหนี้ได้ช าระคืนเงินที่กู้ยืม
ให้แก่เจ้าหนี้แล้ว โดยมิได้ท าหลักฐานเป็นหนังสือถึงการช าระคืนหนี้จ านวนดังกล่าว หากเกิดกรณี
พิพาทถึงการใช้คืนเงินกู้ยืมนั้นลูกหนี้จะไม่สามารถยกเป็นข้ออ้างถึงการช าระคืนหนี้ได้  และ 
ไม่สามารถอ้างบุคคลอ่ืนเป็นพยานได้52 ทั้งนี้ หลักฐานเป็นหนังสือส าหรับการช าระคืนเงินกู้นั้น  
ไม่จ าเป็นต้องระบุว่าได้มีการช าระหนี้นั้นโดยตรงก็ได้ เพียงแต่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ผู้ให้กู้ยืมพร้อมข้อความแสดงให้เห็นว่ามีการชดใช้เงินกันก็ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย  

ค าพิพากษาฎีกา ที่ 1131/2473 ผู้กู้เขียนลงบนเอกสารกู้ว่าได้ช าระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว แต่
ไม่มีลายเซ็นชื่อผู้ให้กู้นั้น ยังไม่เรียกว่าแทงเพิกถอนสัญญากู้อันชอบด้วยกฎหมาย  

ค าพิพากษาฎีกา ที่ 1290/2518 การคืนหนังสืออันเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินต้องปรากฏ
ว่าผู้ให้ยืมเงินได้คืนหนังสือนั้นมาอยู่ในการครอบครองของผู้กู้  ถ้าคืนหนังสือที่มิใช่หลักฐานแห่ง
การกู้ยืมเงินยังไม่ถือเป็นการช าระหนี้เงินกู้  เช่น ผู้กู้ได้รับโฉนดอันเป็นหลักประกันตามเอกสารกู้
คืนแล้ว ไม่ต้องด้วยมาตรา 653 วรรคสองจะฟังว่ามีการใช้เงินคืนแล้วไม่ได้  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1696/2523 เอกสารลงวันที่ 4 มกราคม 2521 ซึ่งจ าเลยเขียนให้โจทก์
ภายหลังท าเอกสารสัญญากู้หมาย จ.1- จ.5 มีใจความว่าจ าเลยค้างเงินโจทก์เป็นเงิน 3,732 บาท  
ไม่คิดดอกเบี้ย จะช าระให้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2521 และลงลายมือชื่อจ าเลยฝ่ายเดียว ต่อมาวันที่ 
3 มีนาคม 2521 จ าเลยช าระเงินรายนี้ให้โจทก์ 1,000 บาท โจทก์ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ใกล้ ๆ กับ
ข้อความที่จ าเลยเขียนให้ไว้เดิม ถือได้ว่าโจทก์ยอมรับความถูกต้องของข้อความในเอกสารทั้งหมด 
จึงเป็นหลักฐานการใช้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง 
                                                           

52  แหล่งเดิม. 
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ค าพิพากษาฎีกา ที่ 3583/2537 จ าเลยทั้งสองได้ช าระหนี้เงินกู้ยืม โดยมอบฉันทะให้
โจทก์ผู้ให้กู้น าไปถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของจ าเลยเลย เมื่อจ าเลยทั้งสองมีหลักฐานที่
โจทก์เป็นตัวแทนจ าเลย และโจทก์ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงินตามใบถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของ
จ าเลยมาแสดง จึงถือได้ว่าเป็นการน าสืบการใช้เงินโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืม
มาแสดง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง 

3.1.1.3 การก าหนดค่าตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย  
การกู้ยืมเงินเป็นสัญญาที่มีวัตถุแห่งหนี้เป็นการช าระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง  อีกทั้งเป็น

การยืมใช้สิ้นเปลืองประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจมีการก าหนดให้มีการเรียกค่าตอบแทนในการยืมด้วยก็ได้ 
โดยค่าตอบแทนกรณีการยืมเงินนั้น ได้แก่ ดอกเบี้ย ซึ่งค่าตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยนั้นจะคิดจากต้น
เงินที่ยืมนั้น53 ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ได้มีการก าหนดค่าตอบแทนในรูปของ
ดอกเบี้ยไว้ ดังนี ้

1)  กรณีไม่ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงิน เป็นกรณีของการกู้ยืมเงินที่ได้ตก
ลงกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ว่าจะคิดดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินดังกล่าว แต่ในการท าสัญญากู้ยืมเงิน
มิได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยส าหรับการกู้ยืมเงินไว้ ซึ่งกรณีดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายไว้ในมาตรา 7 “ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง  ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดคร่ึง 
ต่อปี” ดังนี้ การกู้ยืมเงินที่คู่สัญญาได้ตกลงว่าจะมีการเรียกดอกเบี้ยกันแล้วนั้น หากไม่ได้ก าหนด
อัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญากู้ยืมเงินเจ้าหนี้จะมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีตามกฎหมาย  

2)  กรณีมีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน เป็นกรณีของการกู้ยืมเงินที่
เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงกันว่าจะคิดดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินดังกล่าวโดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ ซึ่ง
กรณีนี้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากลูกหนี้ได้ตามที่ตกลงกัน เนื่องจากการเรียกดอกเบี้ยการกู้ยืม
เงินนั้นเกิดขึ้นจากการตกลงด้วยความสมัครใจระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายได้
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่เจ้าหนี้สามารถเรียกได้ส าหรับการกู้ยืมเงิน คือ ไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อ
ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ว่า “ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบ
ห้าต่อปี ถ้าในสัญญาก าหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยสิบห้าต่อปี” ดังนั้น เจ้าหนี้
และลูกหนี้จึงสามารถตกลงกันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้แม้ว่าจะเกินกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี แต ่

                                                           
53  ค าพิพากษาฎีกาที่ 1050/2512. 
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อัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันนั้นจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี และต้องมีการก าหนดไว้ใน
สัญญากู้ยืมเงินด้วย54 

ส าหรับการที่กฎหมายได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่เจ้าหนี้สามารถเรียกได้ในกรณี
การให้กู้ยืมเงินนั้น เนื่องจากจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความจ าเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินจะได้
ไม่ถูกเรียกค่าตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตราที่สูงจนลูกหนี้ไม่สามารถหาเงินมาช าระต้นเงินและ
ดอกเบี้ยได้ อย่างไรก็ตาม หากคู่กรณีตกลงกันให้คิดดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงิน แต่ไม่ได้ก าหนด
อัตราดอกเบี้ยไว้ ต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี ตามมาตรา 7 หรือถ้าระบุในสัญญากู้
ว่า “ผู้กู้ยอมให้คิดดอกเบี้ยตามกฎหมาย” ย่อมถือว่ามีอัตราดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี ตามมาตรา 7 
เช่นเดียวกัน เพราะถือว่ามิได้ก าหนดอัตรากันไว้และจะรับฟังพยานบุคคลเพื่อเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ได้ ตามนัยค าพิพากษาฎีกา ที่ 497/2506 แต่หากสัญญาระบุ “ให้คิดดอกเบี้ยใน
อัตราสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาตแล้ว” ย่อมหมายถึงอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 654 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามนัยค าพิพากษาฎีกา ที่ 197-199/251555 

ในปัจจุบัน การบังคับใช้กฎหมายการกู้ยืมเงินนั้น ต้องพิจารณาว่าเป็นการกู้ยืมเงิน
ระหว่างบุคคลประเภทใด หากเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลธรรมดา การก าหนดอัตราดอกเบี้ย
จะต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะพิจารณากฎหมาย 2 ฉบับ คือประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 654 ซึ่งวางหลักว่าห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี แต่หากมีการก าหนด
เกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี ก็ให้ลดลงมาเหลือร้อยละสิบห้าต่อปี ซึ่งหมายความว่าหากคู่สัญญาฝ่าฝืน
เรียกเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด สัญญาจะบังคับได้เพียงร้อยละสิบห้าต่อปี แต่ข้อตกลงนั้นหาถือ 
ตกเป็นโมฆะไม่ ต่อมา เมื่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 ใช้บังคับ
แล้ว จะมีผลให้การฝ่าฝืนการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตกเป็นโมฆะ56 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 999/2531 โจทก์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 60 ต่อปีซึ่งเกินอัตราดอกเบี้ยตาม 
ป.พ.พ. มาตรา 654 และเป็นความผิดต่อ พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ฯ ข้อตกลงเร่ืองดอกเบี้ย

                                                           
54  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 

(น. 63). เล่มเดิม. 
55  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (น. 41-42). เล่มเดิม. 
56  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะยืมใช้ส้ินเปลือง  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 97-98).  

เล่มเดิม. 
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เป็นโมฆะ จ าเลยไม่มีสิทธิน าเงินดอกเบี้ยที่ช าระเกินไปหักเงินต้นให้ลดน้อยลงได้ตาม  ป.พ.พ. 
มาตรา 40757 

อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะ แม้รวมอยู่ในเงินต้นตามสัญญากู้ ก็สามารถแยกส่วน
ที่เป็นโมฆะออกจากส่วนเงินต้นที่สมบูรณ์ได้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่  1913/2537 ปัญหาที่ว่าสัญญากู้ซึ่งมีดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย
ก าหนดรวมเป็นเงินต้นด้วยเป็นโมฆะหรือไม่ เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน จ าเลยจึงยกขึ้นมาในชั้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 
วรรคสอง การที่โจทก์น าดอกเบี้ยล่วงหน้าที่คิดจากจ าเลยในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด อันเป็น
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบด้วยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654 ไปรวมเป็นต้นเงินที่กู้ยืมตามสัญญากู้เฉพาะดอกเบี้ยที่เกิน
อัตราที่กฎหมายก าหนดจึงเป็นโมฆะ แต่หนี้เงินต้นและข้อตกลงให้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 ต่อ
เดือน ยังคงสมบูรณ์ สัญญากู้ไม่ตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ และในส่วนที่สมบูรณ์โจทก์ย่อมน ามาใช้เป็น
หลักฐานแห่งการกู้ยืมฟ้องร้องบังคับคดีได้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 4372/2545 การที่โจทก์น าดอกเบี้ยจ านวน 60,000 บาท ที่จ าเลยค้าง
ช าระซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่คิดในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 
ไปรวมเข้ากับต้นเงิน 300,000 บาทที่กู้ยืม แสดงว่าโจทก์และจ าเลยมีเจตนาที่จะแบ่งแยกการกู้เงิน
ออกเป็นสองส่วน เฉพาะนิติกรรมการกู้ยืมส่วนที่เป็นดอกเบี้ยจ านวน 60,000 บาท เท่านั้น ที่ตกเป็น
โมฆะ ส่วนนิติกรรมการกู้ยืมเงินระหว่างโจทก์กับจ าเลยในส่วนจ านวน 300,000 บาท ยังคงสมบูรณ์
อยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 17358 หนี้กู้ยืมระหว่างโจทก์ จ าเลยในเงินส่วนนี้
จึงเป็นหนี้สมบูรณ์ เมื่อจ าเลยจ านองที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้ในวงเงิน360,000 บาท สัญญาจ านอง
ดังกล่าว จึงมีผลใช้บังคับได้ตามจ านวนหน้ีประธานที่สมบูรณ์ 

                                                           
57  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407 บัญญัติว่า “บุคคลใดได้กระท าการอันใดตามอ าเภอใจ

เหมือนหนึ่งว่าเพื่อช าระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องช าระ ท่านว่าบุคคลผู้นั้นหามีสิทธิจะได้รับคืน
ทรัพย์ไม่.” 

58  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 173 บัญญัติว่า “ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของนิติกรรม 
เป็นโมฆะนิติกรรม นั้นย่อมตกเป็นโมฆะทั้งส้ิน เว้นแต่จะพึงสันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์ แห่งกรณีว่า คู่กรณี
เจตนาจะให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจาก ส่วนที่เป็นโมฆะได้.” 
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3.1.1.4 กรณดีอกเบี้ยทบต้น 
ดอกเบี้ยทบต้น คือ กรณีที่ผู้ให้กู้น าจ านวนดอกเบี้ยทบเข้ากับต้นเงินเป็นระยะ ๆ ซึ่งโดย

หลักแล้วจะส่งผลให้ดอกเบี้ยมีอัตราเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดและท าให้ตกเป็นโมฆะ  ซึ่ง
บทบัญญัติในมาตรา 655 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์59 อนุญาตให้มีการคิดดอกเบี้ยทบ
ต้นได้ ในกรณีการท าสัญญาเรียกดอกเบี้ยทบต้นเป็นหนังสือโดยมีเงื่อนไขว่าดอกเบี้ยต้องค้างช าระ
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีหรือในกรณีที่หากประเพณีค้าขายที่มีการคิดดอกเบี้ยทบต้นใน
สัญญาบัญชีเดินสะพัดหรือการค้าขายอย่างอ่ืนที่มีการคิดดอกเบี้ยทบต้นกันแล้วยินยอมให้มีการคิด
ดอกเบี้ยทบต้นกันได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด 60 จะเห็นว่าการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยทบต้นอาจท าได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข 2 ประการ ประการแรก เมื่อดอกเบี้ยนั้นค้างช าระ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ประการที่สอง คู่สัญญาตกลงกันให้เอาดอกเบี้ยที่ค้างทบกับเงินต้น โดยท าเป็น
หนังสือ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นขณะท าหนังสือกู้ยืมกันหรือท าขึ้นภายหลังก็ได้ และข้อตกลง
นี้อาจท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้กู้เพียงฝ่ายเดียวก็ได้  นอกจากนี้ ดอกเบี้ยทบต้น เมื่อทบต้น
แล้วไม่มีสภาพเป็นดอกเบี้ยอีกต่อไป จึงไม่ถือเป็นการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ย 

ค าพิพากษาฎีกา ที่ 7908/2538 ข้อตกลงที่จ าเลยยินยอมให้โจทก์น าดอกเบี้ยที่ค้างช าระ
เกิน1 ปี มาทบกับยอดเงินกู้เป็นเงินต้นแล้วคิดดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นได้ เมื่อโจทก์น า
ดอกเบี้ยที่ค้างช าระเกิน 1 ปี มาทบรวมกับยอดเงินต้นแล้ว ดอกเบี้ยที่ทบนั้นก็กลายเป็นเงินต้น  
ไม่เป็นดอกเบี้ยที่ค้างอีกต่อไป ข้อตกลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 655 วรรคหนึ่ง 
ซึ่งไม่อยู่ในบังคับข้อห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 
วรรคสอง  

ค าพิพากษาฎีกา ที่ 342/2540 การตกลงระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ที่ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้น า
ดอกเบี้ยที่ผู้กู้ค้างช าระไม่น้อยกว่า 1 ปี ทบเข้ากับต้นเงินแล้ว ให้คิดดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ทบ 
เข้ากันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 655 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ท าเป็นหนังสือ  
หาได้บัญญัติว่าข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวจะต้องท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้

                                                           
59  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 655 บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ 

ค้างช าระ แต่ทว่าเมื่อดอกเบี้ยค้างช าระไม่น้อยกว่าปีหนึ่ง คู่สัญญากู้ยืมจะ ตกลงกันให้เอาดอกเบี้ยนั้นทบเข้ากับต้น
เงิน แล้วให้คิดดอกเบี้ย ในจ านวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นก็ได้แต่การตกลงเช่นนั้นต้องท าเป็นหนังสือ 

 ส่วนประเพณีการค้าขายที่ค านวณดอกทบต้นในบัญชีเดินสะพัด ก็ดี ในการค้าขายอย่างอื่นท านอง  
เช่นว่านี้ก็ดี หาอยู่ในบังคับแห่ง บทบัญญัติซึ่งกล่าวมาในวรรคก่อนนั้นไม่.” 

60  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะยืมใช้ส้ินเปลือง  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 97-99).  
เล่มเดิม. 
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กู้กับผู้ให้กู้ไม่ ดังนั้น หากข้อตกลงได้ท าหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ฝ่ายเดียวย่อมมีผลบังคับได้  
ไม่จ าเป็นต้องให้ผู้ให้กู้ลงลายมือชื่อด้วย  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 5291/2540 โจทก์เป็นสถาบันการเงิน มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตรา
สูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 21 ต่อปี ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อสัญญากู้เงินได้มีการตกลง
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้เกินกว่าอัตราร้อยละสิบห้า และยินยอมให้โจทก์น าดอกเบี้ยที่ค้างช าระ 
เกินกว่า 1 ปีทบเข้ากับต้นเงินและให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ตกลงในสัญญากู้เงินต่อไปด้วย 
โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะคิดดอกเบี้ยในอัตราตามที่ตกลงในสัญญาและคิดดอกเบี้ยค้างช าระเกินกว่า 1 ปี  
ทบต้นได้ต่อไปจนกว่าจะช าระต้นเงินและดอกเบี้ยคืนให้แก่โจทก์จนเสร็จสิ้นการที่โจทก์น า
ดอกเบี้ยที่ค้างช าระเกิน 1 ปี มาทบรวมกับยอดเงินต้นดอกเบี้ยที่ทบนั้นจึงกลายเป็นเงินต้นไม่เป็น
ดอกเบี้ยที่ค้างอีกต่อไป ข้อตกลงตามสัญญากู้เงินดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 655 วรรคหนึ่ง ซึ่งไม่อยู่ในบังคับข้อห้ามไม่ให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยใน
ระหว่างผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคสอง  

3.1.2 หลักกฎหมายที่น ามาปรับใช้กับข้อตกลงที่เป็นข้อส าคัญในนิติกรรมอื่น ๆ  
เนื่องจากการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบมีกฎหมายที่ใช้บังคับคือ พระราชบัญญัติ

ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ซึ่งใช้บังคับแก่นิติกรรมประเภทการกู้เงินเท่านั้น แต่ใน
ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้ช่องว่างของกฎหมายในนิติกรรมประเภทอ่ืน ๆ มาเป็นเคร่ืองมือใน
การประกอบธุรกิจในลักษณะที่มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ซึ่งได้ศึกษารูปแบบ
ในการท านิติกรรมกู้เงินนอกระบบในหัวข้อ 2.3.3 แล้ว ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะได้ท าการศึกษาหลัก
กฎหมายที่น ามาปรับใช้กับข้อตกลงที่เป็นข้อส าคัญในนิติกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการกู้เงิน  
ตามหัวข้อ 3.1.1 ซึ่งจะได้ท าการศึกษาตามล าดับ 

3.1.2.1 สัญญาเช่าซื้อ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 บัญญัติว่า “อันว่าสัญญาเช่าซื้อนั้นคือ

สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สิน
นั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจ านวนเท่านั้นเท่านี้คราว…” ดังนั้น การเช่า
ซื้อสังหาริมทรัพย์จะมีผลให้ผู้เช่าซื้อได้รับทรัพย์สินหรือสินค้าที่เช่าซื้อไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 
โดยที่เจ้าของสินค้าผู้ให้เช่าซื้อก็ยังมีหลักประกันในการที่จะได้รับช าระราคา เพราะกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่เช่าซื้อนั้นยังไม่โอนตกได้แก่ผู้เช่าซื้อจนกว่าผู้เช่าซื้อจะช าระราคาครบถ้วนแล้ว  และ 
ในการท าสัญญาเช่าซื้อสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ให้เช่าและ
น าทรัพย์สินของตนให้ผู้เช่าไปใช้ประโยชน์ โดยให้ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นแก่ผู้เช่าหรือให้
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า ส่วนผู้เช่าจะต้องช าระเงินค่าเช่าซื้อเป็นคราว ๆ (งวด)  
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จนครบถ้วนตามที่ตกลงกันให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ สัญญาเช่าซื้อต้องท าเป็นหนังสือโดยคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายคือผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อ ต้องลงลายมือชื่อในสัญญา หากมิได้ท าเป็นหนังสือ หรือ
คู่สัญญาลงชื่อเพียงฝ่ายเดียว สัญญาจะตกเป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้ ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา หากผู้เช่า
ซื้อผิดนัดช าระราคาเช่าซื้อ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้เช่าซื้อส่งคืนทรัพย์สินที่
เช่าซื้อ นอกจากนั้นแล้วผู้ให้เช่าซื้อยังมีสิทธิ ริบบรรดาเงินที่ได้ช าระมาแล้วได้61 และยังมีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายได้อีกด้วย จึงเห็นได้ว่าในทางกฎหมายนั้น ผู้ให้เช่าซื้ออยู่ในฐานะที่ได้เปรียบ 
ผู้เชา่ซื้อซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายอย่างยิ่ง  

ทั้งนี้ ในการช าระเงินค่าเช่าซื้อเป็นคราว ๆ เป็นการผ่อนช าระราคาทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ
ที่รวมกับผลประโยชน์เข้าไปแล้ว โดยผู้ให้เช่าซื้อคิดเหมาตามยอดเงินต้นต้ังแต่วันแรกของการช าระ
เงินค่างวดจนถึงงวดสุดท้าย ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวก็เป็นลักษณะเหมือนการคิดดอกเบี้ยรวมกับ
ต้นเงิน ในทางปฏิบัติ การช าระค่าเช่าซื้อจะผ่อนช าระกันเป็นงวด ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา และ
ระยะเวลาการผ่อนช าระอาจจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับคู่สัญญาจะตกลงกัน โดยค่าเช่าซื้อปกติ ได้แก่ 
ราคาสินค้าที่ซื้อขายกันตามราคาท้องตลาด (ราคาเงินสด) บวกผลประโยชน์ หรือดอกเบี้ยทั้งหมด 
ผลลัพธ์ได้เท่าใดเป็นจ านวนเงินค่าเช่าซื้อทั้งหมด ส่วนการผ่อนช าระค่างวดของเช่าซื้อจะค านวณ
ดอกเบี้ยรวมไว้กับเงินต้นแล้วก าหนดการผ่อนช าระตามระยะเวลาที่ตกลงกัน ฉะนั้น ในการผ่อน
ช าระเงินค่าเช่าซื้อแต่ละงวดไม่ได้เป็นการลดจ านวนเงินต้นและดอกเบี้ยแต่อย่างใด ต่างกับกู้ยืมเงิน
กับสถาบันการเงินที่ผ่อนช าระเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละงวดแล้ว เงินต้นที่ค านวณดอกเบี้ยในงวด
ถัดไปจะลดลงเป็นผลท าให้ดอกเบี้ยลดลงไปด้วย62  

การท านิติกรรมดังกล่าว ท าให้คู่สัญญาฝ่ายผู้ให้เช่าซื้ออาศัยเป็นช่องทางในการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยสูงเกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี รวมเป็นจ านวนเงินที่ผ่อนช าระ ในบางกรณีอัตราดอกเบี้ยสูง
ถึงอัตราร้อยละสามสิบต่อปี และเนื่องจากสัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถตก
ลงให้คิดค่าเบี้ยปรับ ค่าติดตาม ค่าเสื่อมราคา ค่าด าเนินการต่าง ๆ ได้ ประกอบกับประมวลแพ่งและ
พาณิชย์มิได้มีการก าหนดเร่ืองอัตราดอกเบี้ย เช่าซื้อไว้ และไม่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดเร่ืองดอกเบี้ยที่

                                                           
61  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 574 บัญญัติว่า “ในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติด ๆ กัน 

หรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญ เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ ถ้าเช่นนั้นบรรดาเงินที่
ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน ให้ริบเป็นของเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้าครองทรัพย์สินนั้น 
ได้ด้วย.”  

62  จาก ปัญหาทางกฎหมายในการคิดอัตราดอกเบี้ย ศึกษาเฉพาะกรณีการให้สินเช่ือผ่านบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 83-85), โดย จ ารูญ ดุลยสุข, 2550, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธุรกจิบัณฑิตย์.  
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ก าหนดไว้ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์มาตรา  654 เนื่องจากดอกเบี้ยของการให้เช่าซื้อไม่ใช่
ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงิน จึงเป็นการสนับสนุนให้บริษัทหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการเช่าซื้อ
สามารถคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปีได้ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา พ.ศ. 2475 และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น 
สัญญาเช่าซื้อจึงเป็นนิติกรรมที่คู่สัญญามักน ามาใช้เป็นนิติกรรมอ าพรางนิติกรรมกู้ยืมเงิน เนื่องจาก
สามารถเรียกผลประโยชนต์อบแทนได้สูงกว่าอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1698/2544 การก าหนดราคาค่าเช่าซื้อรถโดยรวมค่าเช่ากับราคารถที่
ซื้อเข้าไว้ด้วยกัน ไม่มีกฎหมายห้ามและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ทั้งการก าหนดราคาค่าเช่าซื้อโดยวิธีหักเงินช าระล่วงหน้าออกไปก่อนแล้วน าส่วนที่เหลือ
ไปคิดดอกเบี้ย ค านวณดอกเบี้ยได้เท่าใดบวกเข้ากับเงินที่ค้างช าระจึงก าหนดเป็นค่างวด ซึ่งดอกเบี้ย
ดังกล่าวมากกว่าอัตราร้อยละ 24 ต่อปี ก็มิใช่เป็นเร่ืองที่โจทก์คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด
ไว้ ไม่เป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 สัญญาเช่าซื้อจึงบังคับได้  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 9571/2544 แม้จ าเลยมิได้ยกข้อต่อสู้มาตั้งแต่ในศาลชั้นต้นว่าโจทก์คิด
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 30 ต่อปี รวมไว้ในสัญญาเช่าซื้อและค่าเช่าซื้อที่ค้างช าระซึ่งเป็นอัตราอันเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงยกขึ้นในชั้นอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 225 วรรคสองได้ ศาลฎีกาจึงรับวินิจฉัยให้ได้โดยวินิจฉัยว่าตามพระราชบัญญัติห้าม
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ เป็นการห้ามเรียกดอกเบี้ยเฉพาะแต่การกู้ยืมเงินเท่านั้น ไม่อาจน ามาใช้
บังคับแก่การเช่าซื้อได้  

3.1.2.2  สัญญาขายฝาก  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 491 ได้บัญญัติว่า “อันว่า ขายฝากนั้น คือ 

สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืน
ได้” สัญญาขายฝาก จึงมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

ก)  การก าหนดสินไถ่ 
สินไถ่ (price of redemption) คือ เงินจ านวนหนึ่งซึ่งผู้มีสิทธิไถ่ต้องช าระให้แก่ผู้มีหน้าที่

รับไถ่ในเมื่อมาใช้สิทธิไถ่ แม้กฎหมายจะบัญญัติว่า “ทรัพย์อันเป็นสินไถ่” แต่นักกฎหมายเห็นพ้อง
ต้องกันว่า ทรัพย์นั้นหมายถึงเงิน จะช าระสินไถ่เป็นทรัพย์อย่างอื่นที่มิใช่เงินมิได้  

เดิม กฎหมายมิได้ระบุอัตราดอกเบี้ยในสินไถ่ เมื่อครบก าหนดสินไถ่แล้ว ปรากฏว่า
จ านวนสินไถ่ (ราคาเท่ากับเป็นราคาขายคืน) มีจ านวนสูงกว่าราคาขายฝากกัน บางคร้ังเมื่อเทียบกับ
อัตราดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงินแล้วจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี เช่น คู่สัญญาขายฝาก
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ทรัพย์กันในราคา 10,000 บาท แต่ก าหนดสินไถ่กันไว้ในราคา 15,000 บาท มีก าหนด 1 ปี จึงเห็นได้
ว่าจ านวนเงินต้น คือ 10,000 บาท ส่วนที่เกินมา 5,000 บาท ถ้าคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยในเร่ืองของกู้ยืม
เงินจะมีอัตราร้อยละ 50 ต่อปี  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 410/2510 คู่สัญญาสามารถก าหนดเงินสินไถ่แตกต่างจากราคาขาย
ฝากได้และไม่จ ากัดจ านวน แม้ว่าจะสูงกว่าราคาขายฝากเกินร้อยละสิบห้า ก็ไม่เป็นความผิดฐาน
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  

ค าพิพากษาฎีกา ที่ 1137/2518 เงินที่ผู้รับซื้อฝากช าระให้แก่ผู้ขายฝากในครั้งแรกเป็นเงิน
ค่าซื้อทรัพย์สินที่ขายฝาก มิใช่เงินที่ผู้ขายฝากยืมจากผู้รับฝากไป และเมื่อผู้ขายฝากไถ่ถอนการ 
ขายฝาก เงินที่ผู้ขายฝากน ามาช าระให้แก่ผู้รับซื้อฝากในตอนนี้จึงเป็นเงินค่าซื้อทรัพย์สินคืน มิใช่เงิน
ที่ผู้ขายฝากมาช าระหนี้เงินกู้คืน  

ฉะนั้น เมื่อถือว่าสินไถ่เป็นราคาซื้อทรัพย์สินที่ขายฝากไว้คืน มิใช่เป็นเงินกู้ที่ผู้ขายฝาก
ช าระหนี้ เงินกู้คืนและไม่ถือว่าสัญญาขายฝาก เป็นสัญญาประกันการช าระหนี้ เงินกู้ อีกด้วย  
ย่อมแสดงให้เห็นว่า ข้อจ ากัดการเรียกดอกเบี้ยตามบทบัญญัติของกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตราไม่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะขายฝากแต่อย่างใด ดังนั้น ในการก าหนดสินไถ่
ตามสัญญาขายฝากนั้นจะตกลงกันโดยเรียกผลประโยชน์เท่าใดก็ได้63 จึงท าให้คู่สัญญาที่ประสงค์จะ
กู้ยืมเงินกันแต่หลีกเลี่ยงผลบังคับของกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา โดยการท าสัญญาขายฝาก
แทน ซึ่งจะก าหนดสินไถ่ไว้สูงเกินกว่าต้นเงินกู้ที่ได้รับจริงในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 2403/2520 กู้เงิน 500,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน ท าเป็น
สัญญาขายฝาก 400,000 บาท ท าเป็นสัญญากู้ 120,000บาท สัญญาขายฝากเป็นนิติกรรมอ าพราง 
ต้องบังคับตามสัญญากู้โดยใช้สัญญาขายฝากเป็นหลักฐานการกู้  ผู้ซื้อฝากฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้ 
120,000 บาท ผู้ขายฝากฟ้องแย้งเรียกที่ดินคืนได้ ดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ต้องห้ามตาม 
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 จึงเรียกได้แต่ดอกเบี้ยตั้งแต่วันผิดนัด 

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2541 จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน
มาตรา 499 วรรคสอง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการเรียกร้องผลประโยชน์จากการขาย
ฝากมากเกินสมควร โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ว่าหากในเวลาไถ่ทรัพย์สินหรือราคาขายฝากที่
ก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีแล้ว กฎหมายก าหนดให้ไถ่ได้ตาม
ราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี บทบัญญัติที่เพิ่มเติมขึ้นนี ้

                                                           
63  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (น. 153-154). เล่มเดิม. 
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จึงท าให้ในปัจจุบัน การหลีกเลี่ยงท าสัญญาขายฝากเพื่ออ าพรางสัญญากู้เงินด้วยวัตถุประสงค์ที่จะ
เรียกผลประโยชน์ตอบแทนให้สูงกว่าดอกเบี้ยจากการกู้เงิน จึงไม่สามารถกระท าได้อีกต่อไป 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 4686/2552 สัญญาขายฝาก ซึ่งคู่สัญญาประสงค์จะกู้ยืมเงินกัน โดยผู้กู้
ได้ท าสัญญาขายฝากที่ดินไว้ให้ผู้ให้กู้ซึ่งก าหนดสินไถ่ไว้สูงเกินกว่าต้นเงินกู้ที่ได้รับจริง สัญญาขาย
ฝากที่ดินเป็นนิติกรรมอ าพรางนิติกรรมการกู้ยืมเงิน จึงตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  มาตรา 155 วรรคหนึ่ง  สัญญาขายฝากจึงไม่สามารถบังคับได้  แต่ต้องบังคับตาม 
นิติกรรมการกู้ยืมเงินที่ถูกอ าพรางไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรคสอง  

ข)  การก าหนดเวลาการไถ่ 
สัญญาขายฝากเป็นสัญญาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่จด

ทะเบียน ซึ่งผู้ขายฝากจะได้รับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกลับคืนต้องขอไถ่ถอนภายในก าหนดเวลา
สัญญาขายฝาก หรือภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด กล่าวคือ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีก าหนด 10 ปี 
และถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์มีก าหนด 3 ปี นับแต่เวลาซื้อขาย64 ในการขยายก าหนดเวลาไถ่ ผู้ขายฝาก
และผู้ซื้อฝากจะท าสัญญาขยายเวลาไถ่กี่คร้ังก็ได้แต่รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน  10 ปี  กรณี
อสังหาริมทรัพย์ หรือไม่เกิน 3 ปี กรณีสังหาริมทรัพย์ นับแต่วันท าสัญญาขายฝากและจะต้องมี
หลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับซื้อฝาก ซึ่งถ้าทรัพย์สินที่ขายฝากจะต้องท าเป็นหนังสือ
และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  สัญญาขยายก าหนดเวลาไถ่จากการขายฝากจะต้อง 
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย มิฉะนั้นจะยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสีย
ค่าตอบแทนและโดยสุจริตมิได้65  

ผลของการใช้สิทธิไถ่ภายในก าหนด กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งขายฝากจะตกเป็นของ
ผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากช าระสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ ทรัพย์สินซึ่งไถ่นั้นผู้ไถ่ย่อม
ได้รับคืนโดยปลอดจากสิทธิใด ๆ ซึ่งผู้ซื้อเดิม หรือทายาทหรือผู้รับโอนจากผู้ซื้อเดิมก่อให้เกิดขึ้น
ก่อนเวลาไถ่ ยกเว้นแต่เป็นการเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างขายฝากซึ่งได้จดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และการเช่านั้นไม่ท าให้ผู้ขายฝากหรือผู้ไถ่เสียหาย ก าหนดเวลาเช่ามีเหลืออยู่เพียงใดให้
คงสมบูรณ์เพียงนั้น แต่ต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปี66 

3.1.2.3  สัญญาจ าน า 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 747 บัญญัติว่า “อันว่าจ าน านั้น คือสัญญาซึ่ง

บุคคลคนหน่ึงเรียกว่าผู้จ าน าส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ าน า

                                                           
64  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 494. 
65  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 496. 
66  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 502. 
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เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้” และในมาตรา 748 บัญญัติว่า “การจ าน านั้น ย่อมเป็นประกันเพื่อการ
ช าระหนี้ กับทั้งค่าอุปกรณ์ ต่อไปนี้ด้วย คือ (1) ดอกเบี้ย… “ ซึ่งดอกเบี้ยดังกล่าวหมายถึง ดอกเบี้ย
ของต้นเงินหนี้ประธาน อาจเป็นดอกเบี้ยธรรมดาหรือดอกเบี้ยทบต้นก็ได้ ตามที่คู่สัญญาตกลงกัน
ในสัญญาประธาน  

เนื่องจากสัญญาจ าน าเป็นแต่เพียงการมอบของให้เป็นประกันการช าระหนี้เท่านั้น 
สัญญาจ าน าโดยล าพังจึงไม่มีดอกเบี้ย ดังนั้น ดอกเบี้ยในเร่ืองจ าน า จึงต้องพิจารณาว่าหนี้ที่ประกัน
นั้นเป็นหนี้อะไร ถ้าเป็นหนี้กู้ยืมเงิน การเรียกดอกเบี้ยก็ถูกจ ากัดตามมาตรา 654 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  กล่าวคือ ถ้าจ าน า
ทรัพย์สินเป็นประกันหนี้เงินกู้ 100,000 บาท จะเป็นการจ าน าดังเพื่อประกันหนี้เงินกู้ 100,000 บาท
กับค่าอุปกรณ์ ซึ่งได้แก่ ดอกเบี้ยเงินกู้ด้วย ทั้งนี้ มาตรา 748 ไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายอันเกี่ยว
ด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คู่สัญญาจะตกลงกันแตกต่างไปจากมาตรา
นี้ก็ได้ แต่หากหนี้ที่เป็นประกันนั้น เป็นหนี้ประเภทอ่ืน จะเรียกดอกเบี้ยเท่าไรก็ได้ เนื่องจากไม่มี
กฎหมายจ ากัดการเรียกดอกเบี้ยไว้ และการเรียกดอกเบี้ยกรณีผู้รับจ าน ามิใช่โรงรับจ าน านี้ก็ไม่ถูก
จ ากัดอัตราดอกเบี้ยตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พ.ศ. 2505 ที่ก าหนดว่า 
“ห้ามมิให้ผู้รับจ าน าเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตรา ดังต่อไปนี้  

1)  เงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท ร้อยละ 2 ต่อเดือน  
2)  เงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  
การคิดดอกเบี้ยส าหรับกรณีที่ไม่ครบเดือน ถ้าไม่เกินสิบห้าวันให้คิด เป็นคร่ึงเดือน  

ถ้าเกินสิบห้าวันให้คิดเป็นหน่ึงเดือน เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง  
ในกรณีผู้รับจ าน าได้รับเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดเนื่องจากการรับจ าน า นอกจากดอกเบี้ย 

ให้ถือว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นดอกเบี้ยด้วย”67 
3.1.2.4  สัญญาขายลดต๋ัวเงิน 
ตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 898 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเช็ค ส่วนการขายลดตั๋วเงิน (discounting bill) คือ การที่
ธนาคารรับซื้อตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยังไม่ถึงก าหนดเวลาช าระเงินจากลูกค้าที่น ามาขาย
ลดให้ ผลประโยชน์ที่ธนาคารได้รับก็คือ ได้หักส่วนลดจากลูกค้าตามอัตราซื้อลดที่ธนาคารกลาง
ก าหนด ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการขายลดตั๋วเงินไว้ 
ดังนี ้
                                                           

67  จาก ดอกเบี้ย  (น. 77), โดย มัลลิกา ลับไพรี , 2525, กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  
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ก) การก าหนดค่าตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย 
 1)  กรณีตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน  กฎหมายก าหนดให้คิดดอกเบี้ยได้ 

เนื่องจากคู่สัญญาในตั๋วแลกเงินอาจจะตกลงกันว่าจ านวนเงินอันพึงใช้ตามตั๋วแลกเงินนั้นให้คิด
ดอกเบี้ยด้วยก็ได้68 หากคู่สัญญาก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ก็ต้องคิดไปตามนั้น ซึ่งไม่น่าตกอยู่ใน
บังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 เพราะกรณีนี้เป็นเร่ืองดอกเบี้ยในตั๋วเงิน 
ซึ่งเป็นเอกเทศสัญญาแยกต่างหากจากเอกเทศสัญญาลักษณะยืม69 แต่นักกฎหมายบางท่านเห็นว่า
อัตราดอกเบี้ยที่จะตกลงกันตามมาตรา 911 หรือมาตรา 985 นั้น จะต้องไม่สูงเกินกว่าร้อยละสิบห้า
ตามที่กฎหมายก าหนดห้ามไว้70 ซึ่งหากเป็นเช่นนี้แล้ว อัตราดอกเบี้ยตามมาตรา 911 หรือมาตรา 985 
ก็จะต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ด้วย อย่างไรก็ตาม 
หากเป็นกรณีออกตั๋วแลกเงินหรือสัญญาใช้เงินเพื่อช าระหนี้เงินกู้ยืมแล้ว  ข้อตกลงที่ยอมให้คิด
ดอกเบี้ยอาจอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 (ข) ได้ 
แต่หากคู่สัญญาตกลงให้คิดดอกเบี้ย แต่ไม่ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้  กรณีนี้ต้องคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7  

ค าพิพากษาฎีกา ที่ 3080/2525 สัญญาแลกเช็คเป็นเงินสดหรือขายลดเช็คนั้นเป็นสัญญา
อีกอย่างหนึ่งต่างหากจากการให้กู้ยืมเงินตามความหมายของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา พุทธศักราช 2475  

ค าพิพากษาฎีกา ที่ 7229/2552 สัญญาขายลดเช็คไม่มีกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตราไว้เหมือนเช่นการกู้ยืมเงิน ดังนั้น การที่โจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือนในมูลหนี้เดิม 
จึงมิใช่เป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมาย 

                                                           
68  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 911 บัญญัติว่า “ผู้ส่ังจ่ายจะเขียนข้อความก าหนดลงไว้ว่า

จ านวนเงินอันพึงใช้นั้นใหค้ิดดอกเบีย้ด้วยก็ได้ และในกรณีเช่นนั้น ถ้ามิได้กล่าวลงไว้เป็นอย่างอื่น ท่านว่าดอกเบี้ย
ย่อมคิดแต่วันที่ลงในตั๋วเงิน 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 985 บัญญัติว่า “บทบัญญัติทั้งหลายในหมวด 2 ว่าด้วยตั๋วแลกเงิน 
ดั่งจะกล่าวต่อไปนี้ ท่านให้ยกมาบังคับในเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงินเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับสภาพแห่งตราสารชนิดนี้ คือ
บท มาตรา 911, 913, 916, 917, 919, 920, 922 ถึง 926, 938 ถึง 947, 949, 950, 954 ถึง 959, 967 ถึง 971.” 

69  เทียบเคียงค าพิพากษาฎีกาที่ 197-199/2515 วินิจฉัยว่า ในกรณีผู้เช่าซ้ือค้างช าระค่าเ ช่าซ้ือ แม้สัญญา
เช่าซ้ือจะระบุว่าให้คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต แต่ก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงว่าให้คิด
ดอกเบี้ยได้สูงสุดในอัตราเท่าใด จึงต้องใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จะน าอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีส าหรับ
เงินกู้ยืมมาอนุโลมใช้ส าหรับเงินค่าเช่าซ้ือค้างช าระ โดยมิได้ก าหนดกันไว้ในสัญญาหาได้ไม่. 

70  จาก “บันทึกท้ายค าพิพากษาฎีกาที่ 785/2482” ค าพิพากษาฎีกาปี 2482 (น. 103), โดย ม.ร.ว. เสนีย์
ปราโมช, 2482, กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา.  
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ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา 911 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์71ก าหนดให้เร่ิม
คิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ลงในตั๋วแลกเงิน ซึ่งหมายถึงวันที่ออกตั๋วแลกเงินนั่นเอง72 และเมื่อตั๋วเงินถึง
ก าหนดใช้เงินแล้ว แต่ผู้ทรงไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามตั๋วได้ ถือว่ามีการผิดนัดเกิดขึ้น ผู้ทรง
สามารถคิดดอกเบี้ยภายหลังผิดนัดได้ตั้งแต่วันที่ตั๋วเงินถึงก าหนดใช้เงินไปจนกว่าจะช าระเงินเสร็จ  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 968 (1) เว้นแต่ อัตราดอกเบี้ยที่ผู้สั่งจ่ายก าหนดไว้
ตามมาตรา 911 จะต่ ากว่าอัตราร้อยละ 5 ต่อปี จึงจะใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี นับแต่วันที่ตั๋วถึง
ก าหนดใช้เงินจนกว่าจะได้มีการใช้เงินตามตั๋วจนครบ ตามมาตรา 968 (2) อย่างไรก็ตาม การคิด
ดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ถึงก าหนดใช้เงินนั้นต้องคิดจากต้นเงินไม่ใช่คิดจากต้นเงินรวมทั้งดอกเบี้ย  ทั้งนี้ 
เพราะจะเป็นการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 
224 วรรคสอง73 

ค าพิพากษาฎีกาที่  193/2536 สัญญาใช้เงินที่ลูกหนี้ออกให้เจ้าหนี้ทั้ง 5 ฉบับก าหนด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 21 ต่อปี โดยมิได้ระบุให้คิดดอกเบี้ยตั้งแต่เมื่อใด จึงต้องคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่
ลงในตั๋วสัญญาใช้เงินจนถึงวันที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 911 ประกอบมาตรา 985 และ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 94 
มิใช่คิดตั้งแต่วันถึงก าหนดใช้เงิน ตามต๋ัวสัญญาใช้เงิน 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 3238/2533 โจทก์ฟ้องจ าเลยทั้งสามให้ร่วมกันรับผิดตามเช็คพิพาท 
จ าเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย เช็คพิพาทปราศจากมูลหนี้ 

                                                           
71  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 968 บัญญัติว่า “ผู้ทรงจะเรียกร้องเอาเงินใช้จากบุคคลซ่ึง

ตนใช้สิทธิไล่ เบี้ยนั้นก็ได้ คือ 
 (1)  จ านวนเงินในตั๋วแลกเงินซึ่งเขาไม่รับรอง หรือไม่ใช้กับทั้งดอก เบี้ยด้วย หากว่ามีข้อก าหนดไว้ว่า

ให้คิดดอกเบี้ย 
 (2)  ดอกเบี้ยอัตราร้อยละห้าต่อปีนับแต่วันถึงก าหนด  
 (3)  ค่าใช้จ่ายในการคัดค้าน และในการส่งค าบอกกล่าวของผู้ทรงไป ยังผู้สลักหลังถัดจากตนขึ้นไป

และผู้ส่ังจ่าย กับทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 (4)  ค่าชักส่วนลดซ่ึงถ้าไม่มีข้อตกลงกันไว้ ท่านให้คิดร้อยละ 1/6 ใน ต้นเงินอันจะพึงใช้ตามตั๋วเงิน 

และไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร ท่านมิให้คิดสูง กว่าอัตรานี้ถ้าใช้สิทธิไล่เบี้ยก่อนถึงก าหนด ท่านให้หักลดจ านวน
เงินในตั๋วเงินลงให้ ร้อยละห้า.” 

72  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 909 บัญญัติว่า “อันตั๋วแลกเงินนั้น ต้องมีรายการดั่งกล่าว
ต่อไปนี้ คือ (7) วันและสถานที่ออกตั๋วเงิน.” 

73  จาก ค าอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน (น. 129-132), โดย ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ ก, 2548, กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์นิติธรรม.  
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จ าเลยทั้งสามไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ หากจะเคยเป็นหนี้ก็ได้ช าระหนี้ตามเช็คพิพาทให้โจทก์เรียบร้อย
แล้ว ค าให้การดังกล่าวในตอนแรกเป็นการปฏิเสธว่าได้ออกเช็คไปโดยไม่มีมูลหนี้  ส่วนในตอน
หลังกลับให้การรับว่าออกเช็คโดยมีมูลหนี้ ดังนี้จึงเป็นค าให้การที่ขัดกันเองไม่ชัดแจ้งตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง ไม่เป็นการปฏิเสธฟ้องโจทก์ จึงฟังข้อเท็จจริง
ตามฟ้องโจทก์ได้โดยไม่ต้องสืบพยาน การคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคสอง และเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความไม่อุทธรณ์ฎีกา ศาลฎีกาก็หยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ 

 2)  กรณีเช็ค เน่ืองจากบทบัญญัติในมาตรา 911 และ 968 (1) (2) ใช้บังคับเฉพาะตั๋ว
แลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินเท่านั้น แต่ไม่น าไปใช้กับเร่ืองเช็ค74 เพราะฉะนั้น หากผู้สั่งจ่ายเขียน
ข้อความให้คิดดอกเบี้ยลงไว้ในเช็คด้วย ข้อความที่เขียนเร่ืองดอกเบี้ยย่อมไม่มีผลตามกฎหมาย75 
ทั้งนี้ การออกเช็คนั้นเป็นเร่ืองที่ธนาคารจัดการรับจ่ายเงินให้กับผู้ฝากเท่านั้นและธนาคารจะต้องใช้
เงินให้ผู้ทรงทันที เมื่อผู้ทรงท าการทวงถาม ซึ่งเห็นได้ว่าวันที่ลงในเช็คก็คือ วันที่ธนาคารใช้เงินตาม
เช็ค เพราะฉะนั้น จึงไม่มีช่วงระยะเวลาให้คิดดอกเบี้ยตามเช็คได้76  

ข)  การก าหนดค่าเสียหาย หากมีการผิดนัด 
กรณีการขายลดตั๋วเงิน ในทางปฏิบัติ ผู้รับซื้อตั๋วเงินจะจัดท าสัญญาขายลดตั๋วเงิน หรือ 

หนังสือรับรองการขายตั๋วเงิน โดยมีสาระส าคัญ คือ เมื่อตั๋วเงินถึงก าหนดช าระแล้ว ให้ผู้ซื้อลดซึ่ง
เป็นผู้ทรงตั๋วเงินขึ้นเงิน หากขึ้นเงินไม่ได้ด้วยประการใด ๆ ผู้ขายลดตั๋วเงินยอมรับผิดชดใช้เงินตาม
ตั๋วเงินให้แก่ผู้ซื้อรวมทั้งจะรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่ผู้ซื้อลดได้รับอันเนื่องมาจากการ
เรียกเก็บตั๋วเงินไม่ได้อีกด้วย ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวนี้อาจหมายรวมถึงดอกเบี้ยภายหลังที่ตั๋วเงินนั้น
เรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วย  

สัญญาขายลดตั๋วเงินนี้ย่อมใช้บังคับได้ในระหว่างผู้เป็นคู่สัญญาตามหลักของสัญญา
โดยทั่วไป ฉะนั้น เมื่อตั๋วเงินที่มาขายลดเรียกเก็บเงินไม่ได้ ความผูกพันรับผิดตามสัญญาขายลดตั๋ว
เงินดังกล่าวย่อมเกิดขึ้น ผู้ขายลดซึ่งเป็นลูกหนี้จึงต้องรับผิดตามสัญญาที่ตนท าไว้ โดยรับผิดชดใช้
เงินตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญา (ปกติจะเท่ากับจ านวนเงินที่ระบุไว้ในตั๋วเงินที่น ามาขายลด) และ

                                                           
74  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 989 บัญญัติว่า “บทบัญญัติทั้งหลายในหมวด 2 อันว่าด้วยตั๋วแลกเงิน 

ดั่งจะกล่าวต่อไปนี้  ท่านให้ยกมาบังคับในเรื่องเช็คเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับ สภาพแห่งตราสารชนิดนี้  คือบท  
มาตรา910, 914 ถึง 923, 925, 926, 938 ถึง 940, 945, 946, 959, 967, 971.” 

75  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 899 บัญญัติว่า “ข้อความอันใดซ่ึงมิได้มีบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมาย ลักษณะนี้ ถ้าเขียนลงในตั๋วเงิน ท่านว่าข้อความอันนั้นหาเป็นผล อย่างหนึ่งอย่างใดแก่ตั๋วเงินนั้นไม่.” 

76  จาก “ดอกเบี้ยในตั๋วเงิน,” โดย ไพฑูรย์ คงสมบูรณ ์ข, 2521, บทบัณฑิตย์, 35(3), 531. 
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ยังต้องรับผิดในเร่ืองดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาด้วย  เช่น ถ้าในสัญญาขายลดระบุว่า  
“จะรับผิดชดใช้เงินจ านวนที่ระบุไว้พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี” ฉะนั้น ผู้ขายลด 
ก็ต้องรับผิดตามข้อสัญญาที่ได้ตกลงไว้ทุกประการ ตามนัยค าพิพากษาฎีกาที่ 359/2522 ซึ่งถือเป็น
การคิดดอกเบี้ย เน่ืองจากได้มีการผิดนัดช าระหนี้เงินโดยอาศัยข้อตกลงตามสัญญาขายลดต๋ัวเงิน 

ในกรณีสัญญาขายลดตั๋วเงินไม่ได้ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้  หากมีการผิดนัด ผู้รับซื้อลดซึ่ง
เป็นเจ้าหน้ีชอบที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 224 โดยทั่วไป การบังคับตามสัญญาขายลดตั๋วเงินในการบังคับแก่ผู้สั่งจ่ายหรือ 
ผู้สลักหลังตามตั๋วเงินมีอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002 แต่ถ้า
เจ้าหนี้บังคับตามสัญญาขายลดต๋ัวเงินจะมีอายุความถึง 10 ปี77 

 
3.2  มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลนิติกรรมเงินกู้นอกระบบของประเทศไทย 

เนื่องจากในปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก  
ในการท าสัญญาธุรกิจประเภทต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงอ านาจการเจรจาต่อรองในการท าสัญญาที่ 
ไม่เท่ากันระหว่างคู่สัญญา ความไม่รู้ไม่เข้าใจถึงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่ง
มีอ านาจต่อรองน้อยกว่าที่ต้องยอมรับข้อสัญญาต่าง  ๆ ที่ก าหนดไว้แล้ว ตลอดจนการหลีกเลี่ยง
กฎหมายที่ใช้บังคับแก่การท านิติกรรมการกู้เงินนอกระบบ ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นที่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คู่สัญญา ซึ่งมีความเสียเปรียบอย่างมากในการต้องถูกผูกมัดให้ปฏิบัติ
ตามข้อสัญญา ดังนั้น ในหัวข้อนีจ้ึงได้ท าการศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการแสดงเจตนาเพื่อเข้าท าสัญญา ดอกเบี้ยและลักษณะสัญญา ประกอบกับมาตรการทาง
แพ่งและผลบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท านิติกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
ตลอดจนมาตรการทางอาญาและโทษตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 
2475 เพื่อน าไปปรับใช้และออกมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลนิติกรรมเงินกู้นอกระบบ
ของไทยต่อไป  

3.2.1  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการแสดงเจตนาเพื่อเข้าท าสัญญา 
3.2.1.1  หลักสุจริต  
ค าว่า “เจ้าหนี้” มีที่มาจากภาษาลาติน “De credo” แปลว่า “ฉันมีความเชื่อถือ” กล่าวคือ

เจ้าหนี้มีความเชื่อถือต่อตัวลูกหนี้ว่าจะปฏิบัติการช าระหนี้ ความสัมพันธ์ทางหนี้จึงอยู่บนพื้นฐาน
ของการให้ความเชื่อถือของผู้เป็นเจ้าหนี้ต่อตัวลูกหนี้ว่าลูกหนี้จะปฏิบัติหน้าที่ช าระหนี้โดยสุจริต78 
                                                           

77  ค าอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน (น. 161-165). เล่มเดิม. 
78  กฎหมายสัญญา สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรม (น. 58). เล่มเดิม. 
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ส่วนค าว่า “สุจริต” เป็นค าที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันเรียกในภาษาลาตินว่า Bona Fides แปลว่า ความ
ซื่อสัตย์หรือสัจจะที่ดี79 “สุจริต” จึงเป็นค าที่มีความหมายกว้างและไม่อาจวางหลักเกณฑ์ที่แน่นอน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว80 
อธิบายค าว่า “สุจริต” หมายถึง ความประพฤติชอบ ส่วนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับความสุจริต 2 ประเภท คือ หลักสุจริตเฉพาะเร่ือง ซึ่งหมายถึง ความไม่รู้
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  จึงพิจารณาจาก
ความรู้หรือไม่ รู้ของคู่กรณีในแง่ที่ว่ าคู่กรณีที่ เกี่ ยวข้องมีความรู้หรือไม่ รู้  ค าว่า  “สุจริต”  
ในความหมายเช่นนี ้จึงมีความหมายแคบ ๆ เฉพาะกรณีในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเกี่ยวกับความรู้หรือไม่รู้
ของคู่กรณีในข้อเท็จจริงที่มีความหมายในทางกฎหมายบางประการก็ได้ ซึ่งอาจปรากฏในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือในกฎหมายอ่ืนก็ได้ ส่วนหลักสุจริตอีกประเภทคือหลักสุจริตทั่วไป 
ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 368 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่ง 
“สุจริต” ในบทบัญญัติเหล่านี้มีความหมายโดยทั่วไปกว้าง ๆ ไม่ได้หมายความเฉพาะถึงความรู้
หรือไม่รู้ของคู่กรณี  

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 ได้บัญญัติว่า “ในการใช้สิทธิของตนก็ดี 
ในการช าระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระท าโดยสุจริต” โดยวัตถุประสงค์ของ “สุจริต” ตามมาตรา 5 
คือ กฎหมายได้มอบอ านาจให้แก่ผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีให้มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการผดุงความ
ยุติธรรมแก่คู่ความฝ่ายที่สุจริต ผู้พิพากษาสามารถตัดสินคดีให้คู่สัญญาฝ่ายที่ใช้สิทธิโดยทุจริตเป็นผู้
แพ้คดีได้ โดยอธิบายให้เห็นความจริงอย่างชัดแจ้งโดยยึดหลักความชอบธรรมและความยุติธรรม81  

หลักมาตรา 5 นี ้จึงถือว่าเป็นหัวใจของกฎหมายแพ่งในเร่ืองหนี้ เพราะไม่ว่าจะเป็นกรณี
ที่บุคคลตกลงท าสัญญาเพื่อก่อหนี้ผูกพันกับอีกบุคคลหนึ่ง หรือเป็นกรณีมูลหนี้อ่ืน ๆ เมื่อเกิดหนี้ขึ้น 
นิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเจ้าหน้ีและลูกหนี้จะอยู่บนพื้นฐานของหลักความซื่อสัตย์และความ
ไว้วางใจกัน และถือได้ว่าหลักสุจริตตามมาตรา 5 เป็นหลักทั่วไปส าหรับช่วยผดุงความยุติธรรมใน
การที่คู่กรณีจะปฏิบัติต่อกันและกันหรือในการที่บุคคลจะใช้สิทธิของตน เมื่อกฎหมายหรือข้อตกลง

                                                           
79  จาก หลักสุจริตคือหลักความซ่ือสัตย์และไว้วางใจ (หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร. 

สมศักดิ์ สิงหพันธ์ุ) (น. 6), โดย ปรีดี เกษมทรัพย์, 2526, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
80  จาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

โอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (น. 1242), โดย ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554, กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จ ากัด (มหาชน).  

81  จาก กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป ค าอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4-14 (น. 5), โดย ประสิทธ์ิ 
โฆวิไลกุล, 2548, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
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ระหว่างคู่กรณีมิได้แสดงไว้โดยละเอียดถึงวิธีปฏิบัติหรือกระท ากิจการใด ๆ มาตรานี้ให้ถือความ
สุจริตเป็นหลัก เป็นการแสดงถึงความประพฤติปฏิบัติระหว่างบุคคลในสังคม เป็นหลักธรรมดา
สามัญในสังคมประเทศที่เจริญแล้ว โดยถือว่าในนิติสัมพันธ์ที่มีอยู่ทุกคนจะต้องซื่อสัตย์และ
ไว้วางใจต่อกัน  

ดังนั้น จึงถือว่ามาตรา 5 เป็นหัวใจของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะเป็น
บทบัญญัติที่น ามาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจและอุดช่องว่างของกฎหมาย เพื่อ
สร้างความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

3.2.1.2  หลักการตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญาและการตีความให้เป็น
คุณแก่ผู้ต้องเสียในมูลหนี้ 

หลักในการตีความการแสดงเจตนาและสัญญานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดเนื้อหาของข้อ
สัญญาที่พิพาทกันระหว่างคู่กรณีจากเจตนาที่แสดงออกมาเท่านั้น โดยพิจารณาจากมาตรฐานของ
การกระท าของบุคคลหนึ่ง ๆ ถ้าเขามีเจตนาหรือรู้สึกเช่นนั้น เขาควรจะแสดงเจตนาออกมาเป็นเช่น
ไร ทั้งนี้ เพื่อค้นหาเจตนาที่แท้จริงประกอบกับหลักสุจริตและปกติประเพณี 

เมื่อมีปัญหาการตีความ ผู้ตีความจะพิจารณาขั้นตอนแรกโดยใช้หลักของมาตรา 171 ซึ่ง
บัญญัติว่า “ในการตีความการแสดงเจตนานั้น ให้เพ่งเล็งถึงเจตนาที่แท้จริงยิ่งกว่าถ้อยค าส านวนหรือ
ตัวอักษร” เพื่อก าหนดเนื้อหาของเจตนาที่แสดงออกมาของคู่กรณีแต่ละฝ่าย  เพื่อที่จะรู้ถึง
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ตามข้อตกลงอันถือเสมือนเป็นกฎหมายที่คู่สัญญาต้องการให้มีผลผูกมัดกัน 
และจะอาศัยหลักเกณฑ์ในมาตรา 368 ซึ่งบัญญัติว่า “สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์
ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย” กล่าวคือ ใช้หลักสุจริตและปกติประเพณีที่ปฏิบัติ
ในกิจการนั้น ๆ มาประกอบการวินิจฉัย ดังนี้ จะท าให้การวินิจฉัยของผู้ตีความเป็นการก าหนด
เนื้อหาของเร่ืองให้เป็นรูปธรรมโดยการปรับหลักสุจริตอันเป็นหลักที่ค านึงถึงความซื่อสัตย์และ
ความไว้วางใจตามความสัมพันธ์ทางกฎหมายและทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กันของคู่กรณี ขณะเดียวกันก็ค านึงถึงปกติประเพณีที่พึงปฏิบัติต่อกัน ดังนั้น หลักในการตีความ
สัญญาในมาตราทั้งสองนี้จึงเป็นหลักที่พิเคราะห์ใคร่ครวญข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้
ได้ผลในการตีความที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่คู่กรณีได้82 ทั้งนี้ ในการตีความความประสงค์หรือ
เจตนาของคู่สัญญาจะต้องแปลจากเอกสารทั้งฉบับ ไม่ใช่ยกเอาข้อความเฉพาะตอนใดตอนหนึ่ง
หรือสัญญาข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาแปล ตามนัยค าพิพากษาฎีกาที่ 655/2511 

อย่างไรก็ดี เมื่อเจตนาของคู่สัญญาไม่ชัดเจน เคลือบคลุมสงสัย กฎหมายจึงก าหนด
วิธีการให้ศาลค้นหาเจตนาร่วมกันของคู่สัญญาเพื่อบังคับข้อสัญญาตามนั้น โดยให้อ านาจศาลใน
                                                           

82  กฎหมายสัญญา สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรม (น. 61). เล่มเดิม. 
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การตีความเจตนาว่าควรจะเป็นอย่างไรโดยใช้บทบัญญัติในมาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายซึ่งจะ
เป็นผู้ต้องเสียในมูลหนี้นั้น” ดังนั้น ในการตีความที่จะขจัดความขัดแย้ง ความเคลือบคลุมของ
สัญญาจึงปรับใช้บทบัญญัติในมาตรา 171 และ 368 เพื่อหาเจตนาที่แท้จริงซึ่งสอดคล้องกับหลัก
สุจริตและประเพณี ประกอบกับมาตรา 11 ให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายซึ่งจะต้องเป็น
ผู้เสียในมูลหนี้นั้น83 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 3708/2528 สัญญากู้ระบุเร่ืองดอกเบี้ยไว้ว่า “ยอมให้ดอกเบี้ยตาม
กฎหมายอย่างสูง” เป็นข้อความที่มิได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยโดยชัดแจ้งแน่นอนว่าเป็น อัตราสูง
เท่าไร จึงต้องตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้กู้  ผู้ให้กู้มีสิทธิ เรียกดอกเบี้ยได้ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 

3.2.1.3  หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
มีนักนิติศาสตร์หลายท่านได้ให้ความเห็นถึงความหมายของความสงบเรียบร้อยและ

ศีลธรรมอันดีของประชาชนไว้ดังต่อไปนี้ 
ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ได้กล่าวไว้ว่า “แนวความคิดเกี่ยวกับความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มักจะแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและแตกต่างไปบ้างใน
แต่ละประเทศ นอกจากนั้นยังอาจมีทั้งที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงและที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้
ด้วย ด้วยเหตุนี้การที่จะจ าแนกหรือก าหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวโดยทั่วไปว่า สิ่งใดขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมไม่อาจกระท าได้โดยถูกต้อง  กฎหมายแพ่งของ
นานาประเทศจึงได้ก าหนดหลักการว่าด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนใน
ลักษณะที่ยืดหยุ่น และมอบให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะใช้ดุลยพินิจว่าการใดขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่เป็นกรณี ๆ ไป เพราะอาจน ามาปรับใช้กับทัศนะ
ที่ก้าวหน้าของยุคสมัย และแสวงหาความถูกต้องเป็นเร่ือง ๆ ไป แล้วแต่กรณี ดังนั้น การมีลักษณะ
เป็นนามธรรมของหลักกฎหมายว่าด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
จึงน่าจะกล่าวว่าเป็นหัวใจของการใช้กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย  ซึ่งเป็นผลดีมากกว่า
ผลเสีย”  

แต่ถ้าจะกล่าวถึงแต่เพียงวัตถุประสงค์ “ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” มีความมุ่ง
หมายที่จะยกขึ้นมาใช้ในกรณีที่ผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมขัดกับผลประโยชน์ส่วนตัว  
ผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมมีความส าคัญกว่า  และเนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของสังคม ดังนั้น คู่กรณีจะแสดงเจตนาเป็นอย่างอ่ืน ยกเลิกไม่น าบทบัญญัตินั้นมาใช้
                                                           

83  แหล่งเดิม. 
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บังคับไม่ได้ โดยสรุป “ความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงหมายถึง ประโยชน์โดยทั่วไปของ
ประเทศชาติและสังคม” ส่วนค าว่า “ศีลธรรมอันดีของประชาชน หมายถึง ทรรศนะโดยทั่วไปทาง
จริยธรรมของสังคม”84  

ศาสตราจารย์ ศักดิ์ สนองชาติ กล่าวว่า “ความสงบเรียบร้อยของประชาชน อาจให้
ความหมายได้ว่า ประโยชน์โดยทั่วไปของประเทศชาติหรือประชาชน” ฉะนั้น การกระท าใดซึ่งมี
ผลกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจของประเทศ ความสงบสุขในสังคมและ/หรือ
ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว ย่อมเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน” ส่วน “ศีลธรรม
อันดีของประชาชน หมายถึง ธรรมเนียมประเพณีของสังคม “ การที่จะพิจารณาว่าธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมอันใดเป็นศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงต้องพิจารณาทั้งยุคสมัยและท้องถิ่น
ประกอบกัน การใดที่กระทบกระเทือนถึงศาสนาหรือหลักในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  อาจเกี่ยวทั้ง
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนและศีลธรรมอันดีของประชาชน85 

อาจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ ได้สรุปแนวความคิดของนักนิติศาสตร์ว่า  “ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน เป็นเร่ืองของความสงบสุขของประชาชน ซึ่งรวมกันอยู่ในประเทศชาติเป็น
ส่วนรวม” การใดอันมีลักษณะขัดต่อประโยชน์สุขของประชาชนหรือประเทศชาติเป็นส่วนรวมแล้ว
การนั้นย่อมขัดต่อผลประโยชน์ของประชาชน และเมื่อยิ่งการขัดต่อผลประโยชน์นั้นเป็นเร่ือง
ผลประโยชน์อันส าคัญของการด ารงอยู่เพื่อความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขในสังคมส่วนรวม
แล้ว ย่อมได้ชื่อว่าการนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน  

ส่วน “ศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นเร่ืองของจริยธรรมตลอดจนธรรมเนียมประเพณี 
ความรู้สึกนึกคิดในแง่ทางด้านจิตใจของหมู่เหล่าประชาชนในสังคมเป็นส่วนรวม” โดยการใดที่
กระท าขึ้นเป็นการกระท าด้วยลักษณะที่จะท าให้ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในสังคมมี
ความรู้สึกไม่เห็นดีเห็นงามหรือไม่ยอมรับหรือเป็นที่น่าเกลียดในความรู้สึกทางจิตใจของประชาชน
ชนทั้งหลายเป็นส่วนรวมในสังคมนั้น ๆ การนั้นย่อมถูกประชาชนในสังคมประณามว่าเป็นการ
กระท าอันขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน86 

                                                           
84  จาก “ความหมายค าว่า ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน,” โดย อุกฤษ มงคลนาวิน, 

2553 (ส.ค.-ก.ย.), ข่าวสารเครือข่ายแรงงาน, 7(6), 4-5. 
85  จาก ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (น. 48-49), โดย ศักดิ์ 

สนองชาติ, 2547, กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ.  
86  จาก กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม (น. 144-145), โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.  
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ส่วนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติถึงหลักความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนไว้ในมาตรา 150 ซึ่งบัญญัติว่า “การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้าม
ชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ” หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงเป็น
กฎหมายที่เป็นขอบเขตของเสรีภาพในการท าสัญญาที่บุคคลจะก าหนดเจตนาหรือข้อสัญญาให้มี
วัตถุประสงค์หรือเน้ือหาที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนไม่ได้ และให้ศาลสามารถปฏิเสธการมีผลบังคับในสัญญาโดยให้มีผลเป็นโมฆะ87 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 3161/2527 สัญญากู้มีข้อความว่า “ผู้กู้ตกลงจะช าระหนี้ตามสัญญานี้
ภายในวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2524 แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ให้กู้ที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้
ช าระหนี้ตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนก าหนดที่กล่าวมาก็ได้ตามแต่ผู้ให้กู้จะ
เห็นสมควรและโดยมิพักต้องชี้แจงแสดงเหต ุผู้กู้สัญญาว่าในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกร้องดังกล่าวมานี้ผู้กู้
จะช าระหนี้ตามเรียกร้องทันที” ดังนี ้แม้ผู้กู้จะเสียเปรียบผู้ให้กู้ แต่ข้อตกลงดังกล่าวก็เกิดขึ้นด้วยใจ
สมัครของลูกหนี้เอง หาเกี่ยวกับสังคมหรือประชาชนไม่จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด เป็นข้อสัญญาที่ใช้บังคับกันได้ผู้ให้กู้จึงฟ้องเรียกเงินกู้คืน
ก่อนครบก าหนดเวลาตามสัญญาได้ 

3.2.2  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยดอกเบี้ยและข้อตกลงก าหนดค่าเสียหาย  
3.2.2.1  ดอกเบี้ย 

ก)  ความหมายของ “ดอกเบี้ย” 
1)  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของค าว่ า 

“ดอกเบี้ย” หมายถึง ค่าป่วยการ ซึ่งผู้กู้เงินหรือผู้เอาของไปจ าน าต้องใช้ให้แก่เจ้าของเงิน88  
2)  ในทางเศรษฐศาสตร์ ค าว่า “ดอกเบี้ย” หมายถึง ต้นทุนของการกู้ยืม ซึ่ง

ผู้ขอกู้จะต้องจ่ายให้ผู้ให้กู้เพื่อเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงในกรณีที่ผู้กู้เกิดการเบี้ยวหนี้ และรวมไป
ถึงค่าเสียโอกาสที่ผู้ให้กู้จะได้ ถ้าน าเงินจ านวนนั้น ๆ ไปลงทุนในรูปแบบอื่น89  

3)  ในทางกฎหมาย เนื่องจาก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้ให้
นิยามของค าว่า “ดอกเบี้ย” ไว้ ดังนั้น จึงต้องวิเคราะห์จากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

                                                           
87  กฎหมายสัญญา สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรม (น. 64). เล่มเดิม. 
88 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (น. 293). เล่มเดิม. 
89  จาก ค าศัพท์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ฉบับประชาชน  (น. 51), โดย ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง ง, 2549, กรุงเทพฯ: กระทรวงการคลัง.  
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ความเห็นของนักนิติศาสตร์ตลอดจนค าพิพากษาฎีกา จึงจะสามารถอธิบายความหมายและลักษณะ
ของดอกเบี้ยได้ ดังนี ้

(1)  ดอกเบี้ยอาจถือเป็นดอกผลนิตินัยชนิดหนึ่ง ตามมาตรา 148 (2)90 
โดยล าพังแต่การใช้ทรัพย์นั้น ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะได้ดอกผลนิตินัย แต่คู่สัญญาต้องมีหนี้ต่อกัน
ด้วยจึงจะเรียกดอกเบี้ยได้  

(2) ดอกเบี้ย คือ ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนในสัญญากู้ยืมเงิน ตาม
มาตรา 65491  

(3) ดอกเบี้ย ได้แก่ ค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดนัดช าระหนี้เงิน ตาม
มาตรา 22492 ซึ่งดอกเบี้ยกรณีผิดนัดนี้ มิใช่ดอกเบี้ยที่คู่กรณีตกลงกันให้เป็นค่าตอบแทน แต่หมายถึง
ดอกเบี้ยที่กฎหมายก าหนดให้ต้องเสียแก่กันเพื่อทดแทนการช าระหนี้ล่าช้า เมื่อมีการผิดนัดช าระหนี้
เงินกู้ยืม ลูกหนี้อาจจะต้องรับผิดเสียดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ในระหว่างที่ตนผิดนัด 

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เสนีย์ ปราโมช ได้ให้ความเห็นว่า “ลักษณะของเงินนั้นมีสภาพที่จะ
เอาไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลงอกเงยได้ตลอดเวลา กฎหมายจึงบัญญัติให้คิดดอกเบี้ยในกรณีที่ท า
ให้เจ้าของเงินขาดประโยชน์จากที่ไม่ได้ใช้เงินของเขา” 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1050/2512 การยืมข้าวเปลือกซึ่งตกลงให้ดอกเบี้ยเป็นข้าวเปลือกใน
อัตรา1 ถังต่อข้าวเปลือกที่ยืม  2 ถังนั้น มิใช่ดอกเบี้ยตามความหมายของกฎหมาย  เพราะ
ผลประโยชน์ที่เรียกเป็นดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นได้จากหนี้เงินเท่านั้น เมื่อตกลงจะให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนในการยืมข้าวเปลือกกันไว้อย่างไร แม้ค านวณแล้วผลประโยชน์ตอบแทนจะสูงเกินกว่าร้อยละ
สิบห้าต่อปี ผู้ยืมก็จะต้องช าระให้ตามข้อตกลงนั้นดอกเบี้ยจะเป็นเงินตราหรือสิ่งของอย่างอื่นก็ได้ 

(4) ดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินต้องค านวณจากจ านวนเงินและ
ระยะเวลาที่ให้กู้  

เมื่อพิจารณาแล้ว จึงเห็นได้ว่า ดอกเบี้ย คือ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้อ่ืนได้ให้แก่
เจ้าของเงินเพื่อที่ได้ใช้เงินของเขานั้นเอง ซึ่งกฎหมายให้จ่ายเงินเนื่องจากเจ้าของเงินขาดประโยชน์

                                                           
90  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 148 (2) บัญญัติว่า “ดอกผลทั้งหลายของทรัพย์นั้น ได้แก่ 

ดอกผลนิตินัย หมายความว่า ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้มาเป็นครั้งคราวแก่เจ้าของทรัพย์จากผู้อื่นเพื่อการ
ที่ได้ใช้ทรัพย์นั้น และสามารถค านวณและถือเอาได้เป็นรายวันหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้.”  

91  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654 บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้า
ต่อปี ถ้าในสัญญาก าหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยสิบห้าต่อปี.” 

92  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 บัญญัติว่า “หนี้เงินนั้นท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่าง
เวลาผิดนัด ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี.” 
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จากการได้ใช้เงินของเขา ดังนั้น จึงสามารถให้ค านิยามของ “ดอกเบี้ย” ว่าหมายถึง ผลประโยชน์
หรือค่าตอบแทนที่ผู้อื่นซึ่งได้ใช้เงินหรือได้ให้แก่เจ้าของเงิน เนื่องจากเจ้าของเงินขาดประโยชน์จาก
การที่ได้ใช้เงินของเขา และเป็นค่าเสียหายที่กฎหมายก าหนดให้ต้องช าระและเปิดโอกาสให้คู่กรณี
ตกลงเรียกจากกันได้ กรณีผิดนัดช าระหนี้เงิน โดยก าหนดเป็นเงินตราและสามารถค านวณตามความ
มากน้อยแห่งเงินตราที่ให้ยืมและตามระยะเวลาที่กู้ยืม93 

ข)  มูลเหตุที่จะเรียกดอกเบี้ย 
1)  นิติกรรมหรือข้อตกลง เป็นดอกเบี้ยที่ให้ในฐานะค่าตอบแทนในการ

ใช้เงินของผู้อ่ืน ตัวอย่างเช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาบัญชีเดินสะพัด ตั๋วสัญญาใช้เงิน จ าน า จ านอง 
หรือข้อตกลงใด ๆ ที่คู่สัญญามีวัตถุประสงค์เป็นการช าระเงินให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  

2)  บทบัญญัติของกฎหมาย คือ ดอกเบี้ยกรณีผิดนัด94 ซึ่งการผิดนัดในหนี้
เงินนั้นมีอยู่ 2 คือ กรณีผิดนัดในหนี้เงินทั่วไปตามมาตรา 224 วรรคแรก และกรณีผิดนัดในตั๋วเงิน
ตามมาตรา 968 (2)95 

ค)  การก าหนดดอกเบี้ย มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ  
1)  กรณีกฎหมายก าหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 654 การจ าน าตามกฎหมายว่าด้วยการจ าน า เป็นต้น   
2)  กรณีที่กฎหมายก าหนดอัตราไว้แน่นอน แบ่งเป็น 2 กรณ ีคือ 

(1)  กรณีไม่ผิดนัดในหนี้เงินและมิได้ก าหนดไว้ คือ มาตรา 7 ให้คิด
ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี 

(2)  กรณีผิดนัดในหนี้เงิน กรณีผิดนัดในหนี้เงินทั่วไป คือ มาตรา 224 
ให้คิดร้อยละ 7 คร่ึงหรือกว่านั้นหากมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย และกรณีผิดนัดแต่มีกฎหมายเฉพาะ
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ เช่น ตั๋วเงินในมาตรา 911, มาตรา 968, มาตรา 969 เป็นต้น 

3.2.2.2  การก าหนดค่าเสียหาย หากมีการผิดนัด 
หากปรากฏว่าเมื่อหนี้ถึงก าหนดเวลาแล้วเจ้าหนี้เตือนให้ลูกหนี้ช าระหนี้แล้ว  ลูกหนี้ 

ไม่ช าระหนี้โดยไม่มีข้ออ้างอันชอบด้วยกฎหมาย ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดที่จะต้องรับผิดชอบต่อ
ความเสียหายอันเนื่องจากการไม่ช าระหนี้หรือช าระหนี้ล่าช้าให้แก่เจ้าหนี้  ฉะนั้น ในการค านวณ
ค่าเสียหายจึงต้องเร่ิมคิดจากวันที่ลูกหนี้ผิดนัดนั่นเอง ส่วนกรณีที่ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้อง
เตือนนั้น ความเสียหายก็ต้องเร่ิมนับจากวันที่ลูกหนี้ผิดนัดเช่นกัน แต่ก็มีบางกรณีที่ศาลให้คิด

                                                           
93  ดอกเบี้ย (น. 9-16). เล่มเดิม. 
94  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (น. 34). เล่มเดิม. 
95  ดอกเบี้ย (น. 20-21). เล่มเดิม. 
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ดอกเบี้ยจากวันอ่ืน เช่น กรณีหนี้ตามเช็ค ศาลมิได้ถือเอาวันที่ปรากฏในเช็คเป็นวันเร่ิมคิดดอกเบี้ย 
แต่ถือเอาวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามนยัค าพิพากษาฎีกาที่ 901/2505, 4686/2536 เป็นต้น 

ส าหรับความเสียหายที่จะเรียกได้อันเกิดจากการผิดนัดน่าจะได้แก่  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่เจ้าหนี้ต้องเสียเพิ่มขึ้นเพราะการช าระหนี้ล่าช้าหรือถ้าลูกหนี้ส่งมอบทรัพย์ล่าช้าท าให้ราคาทรัพย์
ลดลงหรือท าให้เจ้าหน้ีขาดก าไรที่จะได้จากการขายทรัพย์ต่อเช่นนี้ ลูกหนี้ก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ให้ 
ในกรณีที่การผิดนัดของลูกหนี้ท าให้เจ้าหนี้บอกปัดไม่ช าระหนี้หรือเลิกสัญญาได้ เจ้าหนี้ก็อาจเรียก
ค่าเสียหายเพื่อการไม่ช าระหนี้ตามมาตรา 21696 หรือเรียกค่าเสียหายเพราะการผิดสัญญา ตามมาตรา 
391 วรรคท้าย ซึ่งบัญญัติว่า “การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย
ไม่”97 

หนี้เงิน คือ หนี้ที่มีวัตถุแห่งหนี้เป็นการส่งมอบทรัพย์ที่เป็นเงินตรา ไม่ว่าเงินที่เป็นหนี้
จะเป็นค่าอะไร เกิดขึ้นโดยนิติกรรมหรือนิติเหตุ เกิดจากการผิดสัญญาหรือจากการละเมิดก็ได ้
ฉะนั้น หากมีการผิดนัดไม่ว่าจะในสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ าน า สัญญาขายฝาก หรือ
สัญญาขายลดตั๋วเงิน ซึ่งวัตถุแห่งหนี้เป็นการส่งมอบทรัพย์ที่เป็นเงินตรา ค่าเสียหายจากการผิดนัด
ดังกล่าว คือ ดอกเบี้ย ซึ่งต้องคิดตั้งแต่วันผิดนัดตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 224 ซึ่งบัญญัติว่า “หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัด ร้อยละเจ็ด
คร่ึงต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดย อาศัยเหตุอย่างอ่ืนอันชอบด้วยกฎหมาย  
ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น” 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ในวรรคหนึ่งนั้นเป็นบทสันนิษฐานของ
กฎหมายว่า “เจ้าหนี้เสียหายโดยที่เจ้าหนี้ไม่ต้องพิสูจน์” อันเป็นข้อยกเว้นหลักทั่วไปเกี่ยวกับความ
เสียหาย ซึ่งโดยปกติเจ้าหนี้ต้องเสียหายและต้องพิสูจน์ความเสียหายให้ศาลเห็นจึงจะได้รับ
ค่าเสียหาย ซึ่งบทสันนิษฐานดังกล่าวนั้นจ ากัดอยู่เฉพาะ “หนี้เงิน” และเป็นความเสียหายส าหรับ
ความผิดในเร่ืองผิดนัด เหตุที่กฎหมายก าหนดค่าเสียหายกรณีนี้ไว้เป็นการล่วงหน้าก็เพราะหนี้เงิน
แตกต่างกับหนี้อ่ืน ๆ ตรงที่ว่าเงินอาจเกิดดอกผลนิตินัยคือดอกเบี้ยได้ง่ายกว่าหนี้ประเภทอ่ืน เมื่อ
ลูกหนี้ผิดนัดก็ท าให้เจ้าหนี้ขาดประโยชน์ที่จะได้จากเงิน อย่างน้อยเจ้าหนี้ก็ขาดดอกเบี้ยไป ซึ่งอาจ
ถือได้ว่าเป็นความเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นได้  กฎหมายจึงสันนิษฐานว่าเจ้าหนี้เสียหายเป็น

                                                           
96  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 216 บัญญัติว่า “ถ้าโดยเหตุผิดนัดการช าระหนี้กลายเป็นอัน

ไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้จะบอกปัดไม่รับช าระหนี้และจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ช าระหนี้  
ก็ได้.” 

97  จาก ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้: บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (น. 205-206). 
กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ.  
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ดอกเบี้ย ลูกหนี้จะพิสูจน์ความจริงว่าเจ้าหนี้ไม่เสียหายเพื่อไม่ต้องรับผิดในเร่ืองดอกเบี้ ยหาได้ไม่ 
เพราะฉะนั้นถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระหนี้เงินกฎหมายถือว่าเจ้าหนี้ได้รับความเสียหายเป็นดอกเบี้ย  
ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิจะเรียกร้องให้ลูกหนี้ผู้ผิดนัดช าระหนี้ได้  โดยสามารถแบ่งวิธีคิดดอกเบี้ยได้เป็น
สองกรณีคือ  

ก)  ดอกเบี้ยตามกฎหมาย เจ้าหนี้สามารถเรียกได้แม้ไม่ได้ก าหนดข้อตกลงกันไว้ 
ในสัญญา ซึ่งกฎหมายก าหนดให้คิดได้ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี  

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1272/2501 สัญญากู้ยืมที่มิได้ก าหนดดอกเบี้ยไว้ ผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันผิดนัด ถ้าไม่ปรากฏว่าเจ้าหนี้ทวงถามเมื่อไรศาลให้คิดดอกเบี้ยนับแต่
วันฟ้อง 

กรณีนิติกรรมที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด จะมีผลให้
ดอกเบี้ยในหนี้เงินที่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดเป็นโมฆะทั้งหมด แต่เงินต้นสมบูรณ์ จึงเท่ากับ
ดอกเบี้ยตามสัญญาไม่มี หากลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดได้ตามกฎหมายคือ  
ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1178/2519 แม้โจทก์จะไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยตั้งแต่วันท าสัญญากู้
เพราะดอกเบี้ยที่เรียกเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดเป็นโมฆะก็ตาม แต่จ าเลยต้องรับผิดใช้ดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีในต้นเงินกู้ให้โจทก์ในระหว่างที่จ าเลยผิดนัดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
224 และเมื่อไม่ปรากฏว่าก่อนฟ้องคดีได้มีการผิดนัดจ าเลยจึงต้องชดใช้ดอกเบี้ยให้โจทก์ตั้งแต่วัน
ฟ้องเป็นต้นไป 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 4056/2528 จ าเลยกู้เงินโจทก์สัญญากู้ระบุดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อ
ปี ซึ่งเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ ข้อก าหนดอัตราดอกเบี้ยจึงตกเป็นโมฆะ มีผลให้โจทก์
หมดสิทธิที่จะเรียกเอาดอกเบี้ยตามสัญญาได้  อย่างไรก็ดีสัญญากู้มิได้ก าหนดเวลาช าระหนี้ไว้ 
ฉะนั้น หลังจากที่โจทก์แจ้งให้จ าเลยช าระหนี้แล้วจ าเลยยังคงเพิกเฉย  จ าเลยได้ชื่อว่าผิดนัดแล้ว 
หลังจากนั้นเป็นต้นไปโจทก์ชอบที่จะเรียกดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีเอาแก่จ าเลย 

ข)  ดอกเบี้ยผิดนัดที่คิดตามสัญญา หากมีสัญญาก าหนดไว้ให้คิดดอกเบี้ยกันเท่าไหร่ 
ดอกเบี้ยผิดนัดคงคิดได้ตามสัญญา เช่น สัญญาก าหนดให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 10 เมื่อลูกหนี้ผิดนัด 
ดอกเบี้ยในส่วนนี้ก็สามารถเรียกได้ร้อยละ 10 เช่นเดียวกับดอกเบี้ยในสัญญา ซึ่งเป็นกรณีที่อาศัย
เหตุอย่างอ่ืนอันชอบด้วยกฎหมาย คือ ตามข้อก าหนดในสัญญานั่นเอง กล่าวง่าย ๆ คือ สัญญา
ก าหนดดอกเบี้ยตามสัญญาไว้อย่างไร เมื่อผิดนัดก็สามารถคิดดอกเบี้ยได้เท่ากับดอกเบี้ยตามสัญญา
นั่นเอง 
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อนึ่ง ในบทบัญญัติมาตรา 224 วรรคสอง บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อน
ดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด” ดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยก็คือดอกเบี้ยทบต้นนั่นเอง หมายความว่า ใน
ระหว่างที่ลูกหนี้ผิดนัดลูกหนี้ต้องเสียดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้ส าหรับหนี้เงินที่ค้างช าระ แต่จะเอาดอกเบี้ย
นั้นไปรวมกับหนี้เดิมหรือต้นเงินแล้วคิดดอกเบี้ยซ้อนอีกเท่ากับเอาดอกเบี้ยมาค านวณคิดดอกเบี้ย
อีกไม่ได้ ซึ่งหลักดังกล่าวน าไปบัญญัติไว้ในเร่ืองดอกเบี้ยเงินกู้ด้วย แต่ในเร่ืองเงินกู้มีข้อยกเว้นให้
เรียกดอกเบี้ยทบต้นได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 655 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม ค่าเสียหายในรูปของดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนั้น  เป็น
ค่าเสียหายที่กฎหมายสันนิษฐานไว้ โดยถือเอาอัตราปานกลาง ถ้าตามความเป็นจริงการที่ลูกหนี้ผิด
นัด เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากดอกเบี้ยอีกเช่นนี้  เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิที่จะ
พิสูจน์เพื่อเรียกความเสียหายนั้นได้ ดังที่มาตรา 224 วรรคสาม ได้บัญญัติว่า “การพิสูจน์ค่าเสียหาย
อย่างอ่ืนนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้” เป็นต้นว่า ถ้าลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้จะเสียหายเป็น
พิเศษโดยที่เจ้าหนี้ได้แจ้งให้ลูกหนี้ทราบล่วงหน้าแล้ว ลูกหนี้อาจต้องรับผิดในค่าเสียหายพิเศษ
ตามที่มาตรา 222 วรรคสองบัญญัติไว้ว่า “เจ้าหนี้จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ แม้กระทั่งเพื่อความ
เสียหาย อันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ หากว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้คาดเห็นหรือ ควรจะได้คาดเห็น
พฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว” แทนที่จะต้องรับผิดเพียงดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดคร่ึง 
ต่อปี98 

3.2.3  มาตรการทางแพ่งและผลบังคับ 
ในหัวข้อนี ้จะท าการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็น

ผู้ใช้บริการเงินกู้นอกระบบ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
โดยมุ่งศึกษาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย ขอบเขตและผลของการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี ้

3.2.3.1  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 
 ก)  เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เนื่องจากสภาพที่ เปลี่ ยนไปของสัญญาในปัจจุบั นและความไม่ เหมาะสมกับ

ลักษณะเฉพาะในปัญหาเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เนื่องจาก
ข้อสัญญาไม่เป็นธรรม รัฐจึงตราพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ขึ้นใช้
บังคับเพื่อวางกรอบของข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจจะรู้ว่าควรจะก าหนดข้อสัญญาในลักษณะใดที่
จะไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจนเกินไปที่กฎหมายจะไม่ให้มีผลบังคับได้  โดย
                                                           

98  จาก ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้: บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  (น. 189), โดย 
โสภณ รัตนากร, 2545, กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ. 
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ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้ที่มีอ านาจต่อรองในสังคมที่น้อยกว่าให้ได้รับความเป็น
ธรรมจากการผูกพันตามสัญญา99 โดยกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมมีความมุ่งหมายที่จะ
แก้ไขความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากผลบังคับของนิติกรรมสัญญาบางประเภทที่ก าหนดไว้
โดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งจะใช้บังคับกับข้อสัญญาที่ได้ท าขึ้นภายหลังวันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 
ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น 

 ข)  มาตรการทางกฎหมาย 
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมคือ ข้อตกลงในสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้เปรียบคู่สัญญาอีก

ฝ่ายหนึ่งเกินสมควร100 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้แม้จะมีชื่อว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็น
ธรรม แต่ขอบเขตของการใช้บังคับของกฎหมายไม่ได้ใช้กับข้อสัญญาเท่านั้น แต่ยังบังคับถึงนิติ
กรรมบางประเภทด้วย ดังที่จะได้ศึกษาต่อไปนี้  

1) นิติกรรมสัญญาที่จะเป็นมูลเหตุให้เกิดข้อนิติกรรมสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ได้แก่  
 (1)  สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ 101 คือสัญญาที่

ท ากันระหว่างผู้บริโภค102 ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการหรือซื้อสินค้าฝ่ายหนึ่ง กับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ
วิชาชีพ103 ซึ่งเป็นผู้ขายหรือผู้ให้บริการอีกฝ่ายหนึ่งโดยมีค่าตอบแทน โดยสัญญาประเภทนี้จะท า
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือท าด้วยวาจา จะเป็นสัญญาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็อยู่ในขอบเขตการ

                                                           
99  กฎหมายสัญญา สถานะใหม่ของสัญญาปัจจุบันและปัญหาข้อสัญญาไม่เป็นธรรม  (น. 87 – 89).  

เล่มเดิม. 
100  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 4. 
101  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 3. 
102  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540,  มาตรา 3 “ผู้บริโภค” หมายความว่า  

ผู้เข้าท าสัญญาในฐานะผู้ซ้ือ ผู้เช่า ผู้เช่าซ้ือ ผู้กู้ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เข้าท าสัญญาอื่นใดเพื่อให้ได้มา ซ่ึงทรัพย์สิน 
บริการ หรือ ประโยชน์อื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ การเข้าท าสัญญานั้นต้องเป็นไปโดยมิใช่เพื่อการค้า 
ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น และให้หมายความรวมถึงผู้เข้าท า สัญญาในฐานะผู้ค้ าประกันของ
บุคคลดังกล่าวซ่ึงมิได้กระท าเพื่อการค้าด้วย. 

103  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 3 “ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ
วิชาชีพ” หมายความว่า ผู้เข้าท าสัญญาใน ฐานะผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซ้ือ ผู้ให้กู้ ผู้รั บประกันภัย หรือผู้เข้าท า
สัญญาอื่นใด เพื่อจัดให้ซ่ึงทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ การเข้าท าสัญญานั้นต้องเป็นไปเพื่อการค้า 
ทรัพย์สิน บริการ หรือประโยชน์อื่นใดนั้นเป็นทางค้าปกติของตน. 
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บังคับใช้ได้ หากมีข้อตกลงที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพได้เปรียบผู้บริโภคเกิน
สมควร104 

(2)  สัญญาส าเร็จรูป คือ สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีการก าหนดสาระส าคัญไว้
ล่วงหน้า โดยผู้ประกอบการน ามาใช้ในการประกอบกิจการของตน การที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้
สัญญาส าเร็จรูปต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ด้วย เพราะคู่สัญญาฝ่ายที่น าสัญญาส าเร็จรูปมา
ใช้ในการประกอบกิจการของตนมักจะอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบคู่สัญญาคนอ่ืน ๆ และในทางปฏิบัติ 
ก็มักจะมีข้อก าหนดของข้อสัญญาที่เอาเปรียบคู่สัญญาฝ่ายอ่ืนอย่างไม่เป็นธรรม105 

(3)  สัญญาขายฝาก คือสัญญาซื้อขายโดยมีการตกลงกันเป็นพิเศษว่าผู้ขายจะ
สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้106 การที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้สัญญาขายฝากต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตการ
บังคับใช้ด้วย เพราะในทางปฏิบัติมีการท าสัญญาเอาเปรียบผู้ขายฝากอยู่มาก เช่น ก าหนดสินไถ่สูง
กว่าราคาที่ขายฝากมากเท่าไหร่ก็ได้  เนื่องจากสินไถ่มิใช่ดอกเบี้ยเงินกู้  จึงไม่อยู่ในบังคับของ
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475107 

2) ข้อสัญญาที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะโดยไม่จ ากัดว่าอยู่ในสัญญาประเภทใด คือ สัญญา
หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีการก าหนดเกี่ยวกับ  

(1)  การจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานหรือการท านิติกรรม 
ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ108  

(2)  ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพื่อความช ารุดบกพร่องหรือเพื่อการ  
รอนสิทธิ109  

(3)  ข้อตกลงที่มีการให้สิ่งใดไว้เป็นมัดจ าและมีการยึดมัดจ าสูงเกินส่วน110  
(4)  ข้อตกลง ประกาศ หรือค าแจ้งความที่ท าไว้ล่วงหน้า เพื่อยกเว้นหรือจ ากัด 

ความรับผิดเพื่อละเมิดหรือผิดสัญญา111  
                                                           

104  จาก พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540  (น. 14), โดย กระทรวงยุติธรรม, 
2542, กรุงเทพฯ: เซเว่นพรินติ้ง กรุ๊ป จ ากัด. 

105  แหล่งเดิม.  
106  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491 
107  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 (น. 18). เล่มเดิม. 
108  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 7 และพระราชบัญญัติว่าด้วย 

ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 5. 
109  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 6. 
110  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 7. 
111  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 8. 
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(5)  ข้อตกลงหรือการยินยอมของผู้เสียหายส าหรับการกระท าที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน112  

 ค)  ผลบังคับของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
1) ข้อตกลงเป็นโมฆะ เพราะเป็นการตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่  
(1)  ข้อตกลงที่ยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจการค้า 

หรือวิชาชีพเพื่อความช ารุดบกพร่องหรือการรอนสิทธิในทรัพย์สินที่ส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค  โดย
ผู้บริโภคมิได้รู้ถึงความช ารุดบกพร่องหรือเหตุแห่งการรอนสิทธินั้นในขณะท าสัญญา113  

(2)  ข้อตกลง ประกาศ หรือค าแจ้งความที่ท าไว้ล่วงหน้าเพื่อยกเว้น หรือ
จ ากัดความรับผิดชอบในความเสียหายต่อชีวิตและร่างกาย หรืออนามัยของผู้อ่ืน อันเกิดจากการ
กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ตกลง ผู้ประกาศ หรือผู้แจ้งความ114  

(3)  ความตกลงหรือความยินยอมของผู้เสียหายในคดีละเมิด  ซึ่งมี
ลักษณะต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน115 

ใน 3 กรณี ดังกล่าวข้างต้น สัญญาย่อมไม่สมบูรณ์หรือตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่ขณะที่ท า
สัญญา เพราะเป็นกรณีของการตกลงที่ผิดแผกแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับความ
สงบเรียบร้อยตาม มาตรา 151 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา 11 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และเมื่อข้อสัญญาตกเป็นโมฆะคือไม่สมบูรณ์แล้ว
ตามหลักโมฆะกรรม สัญญานี้ย่อมเสียเปล่ามาตั้งแต่แรก ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยกความเป็นโมฆะ
ขึ้นกล่าวอ้างได้ทันที ไม่จ าต้องรอให้ศาลใช้ดุลพินิจเพื่อคุ้มครองดังกรณีอ่ืน116 

2)  ส่วนนิติกรรมหรือข้อตกลงที่นอกเหนือจาก 3 กรณีข้างต้น กฎหมายข้อ
สัญญาไม่เป็นธรรมบัญญัติให้ข้อสัญญาเหล่านั้นยังคงสมบูรณ์ตามกฎหมาย เพียงแต่บังคับได้เท่าที่
เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น  

                                                           
112  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 9. 
113  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 6. 
114  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 8. 
115  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, มาตรา 9. 
116  จาก ค าอธิบายนิติกรรม-สัญญา (น. 501), โดย ศนันท์กรณ์ (จ าปี) โสตถิพันธ์ุ, 2554, กรุงเทพฯ: 

ธรรมศาสตร์.  
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เช่น กรณีข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่ก าหนดให้ผู้บริโภคต้องช าระดอกเบี้ย  
เบี้ยปรับค่าใช้จ่าย หรือประโยชน์อ่ืนใดสูงกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัด
ช าระหนี้117 หรือ กรณกีารตกลงโดยมุ่งที่ภาระหรือหนี้ในกรณีที่ผิดนัดหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการผิดนัด
เป็นส าคัญ หากภาระหรือหนี้ในกรณีที่ผู้บริโภคผิดนัดนี้ถูกก าหนดไว้สูงเกินกว่าที่ควรก็ถือว่า เป็น
การเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น ข้อตกลงที่ก าหนดว่าถ้าผู้บริโภคผิดนัดไม่ช าระค่าสินค้า บริการ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตรวมแล้วมีมูลค่าเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติที่
ผู้ให้สินเชื่อจะพึงเรียกจากลูกค้าได้118  

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีที่สัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมีความสมบูรณ์
ตามกฎหมายทุกประการ และก่อให้เกิดผลของสัญญาอันเป็นผลในทางกฎหมายต่อไปได้ แต่
เนื่องจากสัญญาหรือข้อสัญญาดังกล่าว “ไม่ยุติธรรม” พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงให้อ านาจแก่ศาลที่
จะพิจารณาให้สัญญาหรือข้อสัญญามีผลได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี119 โดยศาล
จะเป็นผู้พิจารณาข้อตกลงดังกล่าวว่าการบังคับใช้เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีนั้นจะ
บังคับใช้แค่ไหนและเพียงใด โดยศาลจะพิจารณาถึงความสุจริต ประเพณีปฏิบัติและภาระของ
คู่สัญญาประกอบกัน 

3.2.3.2  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
ก)  เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

เน่ืองจากปัจจุบันนี้การเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ต่อประชาชนนับวันแต่จะเพิ่มมาก
ขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ที่ประกอบธุรกิจโฆษณาได้น าวิชาการในทางการตลาดและ
ทางการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระท าดังกล่าวท าให้ผู้บริโภค
ตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ เพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาด และความจริงที่
เกี่ยวกับคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที นอกจากนั้นในบาง
กรณีแม้จะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคโดยการก าหนดคุณภาพและราคาของ
สินค้าและบริการอยู่แล้วก็ตาม แต่การที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้ประกอบ
ธุรกิจการค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจโฆษณา เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคย่อมจะเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้มค่าและผู้บริโภคจ านวนมากไม่อยู่ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดีได้ และในบางกรณีก็ไม่อาจระงับหรือยับยั้งการกระท าที่จะเกิดความเสียหายแก่

                                                           
117  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540,มาตรา 4 (8). 
118  พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 (น. 26-30). เล่มเดิม. 
119  ค าอธิบายนิติกรรม-สัญญา (น. 502). เล่มเดิม. 
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ผู้บริโภคได้ทันท่วงที120 รัฐจึงได้บัญญัติกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการทั่วไป 
โดยก าหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต่อผู้บริโภค เพื่อให้ความ
เป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค ตลอดจนจัดให้มีองค์กรของรัฐที่เหมาะสมเพื่อตรวจตรา ดูแล 
และประสานงานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค 

 ข)  มาตรการทางกฎหมาย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับนี้ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านการโฆษณา ด้านฉลาก ด้านสัญญา และด้านอ่ืน ๆ เช่น การด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่
อาจเป็นอันตราย การด าเนินคดีแทนผู้บริโภค เป็นต้น โดยในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา  
จะเป็นลักษณะแนวทางเชิงป้องกัน โดยมี “คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา” เป็นคณะกรรมการเฉพาะ
เร่ือง121 ที่มีอ านาจก าหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ที่ต้องท าสัญญาซื้อขาย
หรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือ หรือที่ตามปกติประเพณีท าเป็น
หนังสือ ให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้122 ซึ่งมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักทรัพย์
และวิธีการในการก าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดกรอบ
ในการเลือกธุรกิจที่จะควบคุมสัญญา โดยที่การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการที่
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะก าหนดให้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา จะต้องเข้าลักษณะหนึ่งลักษณะ
ใดดังต่อไปนี้  

1)  เป็นธุรกิจที่มีการใช้ข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค  
2)  เป็นธุรกิจที่มีการใช้สัญญาส าเร็จรูปอย่างแพร่หลาย และ  
3)  เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอ านาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยพิจารณา

จากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน”  
ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบควบคุม ก าหนดการใช้ข้อ

สัญญา ก าหนดรูปแบบและสาระส าคัญของเนื้อหา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในธุรกิจที่ถูกควบคุม
สัญญา ดังนี ้

1)  ก าหนดลักษณะของเนื้อหาสัญญา โดยสัญญาจะต้องมีรายการและใช้ข้อความ 
ที่จ าเป็น ซึ่งหากมิได้มีรายการหรือมิได้ใช้ข้อความเช่นนั้นจะท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบ
ธุรกิจเกินสมควร และห้ามใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
รายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนด และเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคส่วนรวม 

                                                           
120  เหตุผลในการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522. 
121  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 14 (3). 
122  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 35 ทว.ิ 
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คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วย
สัญญาก าหนดก็ได้ หมายความว่า เนื้อหาของสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวท าและก าหนดขึ้น
นั้นจะต้องมีลักษณะสนับสนุนประโยชน์ของผู้บริโภคและเนื้อหาใดท าให้เสียประโยชน์จะต้องเอา
ออก แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาอาจก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นก าหนดเนื้อหา
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดเลยก็ได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีแรก ผู้ประกอบ
ธุรกิจเพียงแต่ถูกจ ากัดเสรีภาพบางส่วน แต่หากเป็นกรณีหลังแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจย่อมไม่มีเสรีภาพ
ในการก าหนดเน้ือหาของสัญญาเลย  

2)  หลักเกณฑ์การก าหนดลักษณะของสัญญา ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
และลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 ดังนี ้

 (1)  ให้ผู้บริโภคทราบสิทธิและหน้าที่ของตนตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการโดยชัดเจนตามควรแก่กรณี 

 (2)  ไม่เป็นการจ ากัดหรือยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนที่เป็น
สาระส าคัญโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรเพียงพอ 

 (3)  ต้องค านึงถึงความสุจริตในการประกอบธุรกิจ 
 (4)  ให้เยียวยาความเสียหายในเวลาอันสมควร ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสัญญา 
 (5)  จัดให้มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแสดงเจตนาของผู้ประกอบธุรกิจในเร่ือง

ที่เป็นสาระส าคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
 (6)  ต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระเกินควรแก่ผู้ประกอบธุรกิจ123 
3)  การก าหนดรายการในหลักฐานการรับเงิน ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พ.ศ. 2522 มาตรา 35 เบญจ บัญญัติว่า “คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอ านาจก าหนดให้การประกอบ
ธุรกิจการขายสินค้าหรือการให้บริการอย่างหนึ่งอย่างใด เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการ
รับเงินได”้124 ซึ่งการก าหนดลักษณะของธุรกิจต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

                                                           
123  พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะ

ของสัญญา พ.ศ. 2542, มาตรา 4. 
124  คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะก าหนดให้ธุรกิจใดเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินนั้น 

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการในการก าหนดธุรกิจ 
ที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2542. 
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 (1)  เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค  
 (2)  เป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอ านาจต่อรองเหนือกว่าผู้บริโภค ทั้งนี้ พิจารณา

จากฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ และความสันทัดจัดเจน  
 (3)  เป็นธุรกิจที่หากมีการก าหนดรายการในหลักฐานการรับเงินแล้วจะเป็น

ประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค125  
4)  หลักเกณฑ์การก าหนดแนวทางส าหรับจัดท ารายการในหลักฐานการรับเงินไว้  
 (1)  มีรายการและใช้ข้อความที่จ าเป็น ซึ่งหากมิได้มีรายการหรือมิได้ใช้ข้อความ

เช่นน้ัน จะท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร และ  
 (2)  ห้ามใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

รายละเอียดที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนด126 หมายความว่า รายการในหลักฐานการรับเงิน
ต้องมีลักษณะสนับสนุนประโยชน์ที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค  

5)  การก าหนดรายละเอียดในรายการของหลักฐานการรับเงิน จะต้องเป็นไปตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดตามหลักเกณฑ์ในพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้  

 (1)  การก าหนดรายการในหลักฐานรับเงินสามารถจะกระท าได้โดยสภาพ  
 (2)  ไม่เป็นการเพิ่มภาระเกินควรแก่การประกอบธุรกิจ และ  
 (3)  สามารถคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคได้  เช่น ใช้เป็นหลักฐานในการ

ตรวจสอบมูลค่าหรือราคาสินค้าหรือบริการ หรือใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความรับผิดเกี่ยวกับ
การขายสินค้าหรือการให้บริการได้127  

6)  การส่งมอบสัญญา 
เมื่อก าหนดเน้ือหาของสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงินตามที่คณะกรรมการว่า

ด้วยสัญญาก าหนดแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจยังมีหน้าที่ต้องส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญา
และแบบถูกต้องตามมาตรา 35 ทวิ และมาตรา 35 เบญจให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่เป็น 

                                                           
125  พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน 

พ.ศ. 2542, มาตรา 3. 
126  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 252, มาตรา 35 เบญจ. 
127  พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน 

พ.ศ. 2542, มาตรา 4. 
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ทางปฏิบัติตามปกติส าหรับธุรกิจประเภทนั้น ๆ หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาสุดแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน128  

 ค)  ผลบังคับใช้ 
เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุม

สัญญาต้องใช้ข้อสัญญาใด หรือต้องใช้ข้อสัญญาใดโดยมีเงื่อนไขในการใช้ข้อสัญญานั้นด้วยตาม
มาตรา 35 ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นไม่ใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวแต่ไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไข ให้ถือว่าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าวหรือใช้ข้อสัญญาดังกล่าวตามเงื่อนไขนั้น  แล้วแต่
กรณี129 และกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดให้สัญญาของการประกอบธุรกิจที่ควบคุม
สัญญาต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใดตามมาตรา 35 ทวิ แล้ว ถ้าสัญญานั้นใช้ข้อสัญญาดังกล่าว ให้ถือว่า
สัญญานั้นไม่มีข้อสัญญาเช่นว่าน้ัน130 

หากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่ก าหนดรายการในหลักฐานการรับเงิน หรือไม่ก าหนด
ตามเงื่อนไข หรือฝ่าฝืนก าหนดสิ่งที่ห้าม กฎหมายให้ถือว่าในหลักฐานการรับเงินที่มีรายการตาม
ข้อความหรือมีข้อความตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนด  แต่ในกรณีที่
คณะกรรมการก าหนดห้ามมิให้ใช้ข้อความใดแล้วผู้ประกอบธุรกิจยังคงฝ่าฝืนใช้ข้อความนั้น  
ในรายการของหลักฐานการรับเงินแล้ว กฎหมายให้ถือว่าในหลักฐานการรับเงินไม่มีข้อความ
ดังกล่าวนั้น 

หากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือมีข้อสัญญาและแบบ
ถูกต้องตามมาตรา 35 ทวิ และมาตรา 35 เบญจให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลา ผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องรับโทษทางอาญาโดยระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ131 

3.2.3.3  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ก)  เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เนื่องจากปัจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  และมีการน าความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น  ในขณะที่ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในเร่ืองของคุณภาพสินค้าหรือบริการ ตลอดจนเทคนิคการตลาดของ 
ผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งยังขาดอ านาจต่อรองในการเข้าท าสัญญา เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ท า

                                                           
128  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 35 อัฎฐ. 
129  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 35 ตรี. 
130  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 35 จัตวา. 
131  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, มาตรา 19. 
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ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ นอกจากนี้  เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น กระบวนการในการ
เรียกร้องค่าเสียหายต้องใช้เวลานานและสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้บริโภคที่จะต้องพิสูจน์ถึง
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งไม่อยู่ในความรู้เห็นของตนเอง อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีสูง 
ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบจนบางคร้ังน าไปสู่การใช้วิธีการที่รุนแรงและก่อให้เกิดการ
เผชิญหน้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม อันส่งผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรให้มีระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอ้ือต่อการใช้สิทธิเรียกร้อง
ของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว 
ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน เป็นการส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบธุรกิจหันมาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น132 

กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีทางแพ่ง โดยมีเจตนารมณ์เพื่อ
การเยียวยาด้วยความรวดเร็วให้แก่ผู้บริโภค เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติของการด าเนินคดีทาง
ศาลจากระบบกล่าวหา คือ ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่หรือภาระในการน าสืบหรือพิสูจน์ให้ศาลเห็น มาเป็น
ระบบไต่สวน คือ ศาลมีอ านาจในการเรียกพยานหลักฐานทั้งฝ่ายกล่าวหาและผู้ถูกล่าวหามาให้ศาล
พิจารณาได้ตามสมควร โดยผู้ที่เสียหายจากการบริโภคสินค้าและบริการ ไม่จ าเป็นต้องไปเสาะ
แสวงหาทนายความมาช่วยด าเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนให้  เหมือนในคดี
ความปกติก็ได้ เพราะส านักงานศาลคดีผู้บริโภคจะมีบุคลากรของศาลมาช่วยด าเนินการทางคดี
ให้กับผู้ร้องทั้งหมด ตั้งแต่การไต่สวน รับค าร้องเรียนจะด้วยวาจาหรือเอกสารก็ได้ ตลอดจนเขียน 
ค าฟ้องให้ 

 ข)  มาตรการทางกฎหมาย 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีการพิจารณาคดี

ผู้บริโภคขึ้นในศาลแพ่ง โดยมีบทบัญญัติในการพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ดังนั้น คดีที่ขึ้นสู่ศาลแพ่ง ถ้าเป็นคดีผู้บริโภคก็ต้องพิจารณาตามบทบัญญัติว่า
ด้วยวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งคดีผู้บริโภค หมายถึง คดีแพ่งที่พิพาทระหว่าง
ผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ตามมาตรา 19 หรือตามกฎหมายอ่ืนฝ่ายหนึ่งกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นการพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจาก
การบริโภคสินค้าหรือบริการ โดยพิจารณาถึงสถานะของคู่ความและสาเหตุที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทขึ้น
เป็นส าคัญ133 และหมายรวมถึงคดีแพ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

                                                           
132  เหตุผลในการออกพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พุทธศักราช 2551. 
133  จาก ค าอธิบายพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (น. 64), โดย วินัย หนูโท, 2552, กรุงเทพฯ. 

สูตรไพศาล. 
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จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  รวมถึงคดีแพ่งที่มี
กฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้134 โดยกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนี้มี
หลักการที่แตกต่างจากหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  หลาย
ประการ เช่น 

1)  การฟ้องคดีผู้บริโภคจะต้องฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิล าเนาอยู่  ในกรณีที่มีสิทธิ
เสนอค าฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิล าเนาหรือต่อศาลอ่ืนได้135 แต่หากผู้บริโภคจะฟ้องผู้ประกอบ
ธุรกิจยังคงใช้หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง136 

2)  ผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนมีสิทธิได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม 137 ซึ่ง
แตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งสามัญหรือคดีมโนสาเร่ ผู้ที่ยื่นฟ้อง หรืออุทธรณ์ 
หรือฎีกา มีหน้าที่ในการช าระค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่กรณีที่คู่ความขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล138 

3)  ผู้บรโิภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนสามารถฟ้องคดีด้วยวาจาได้ โดยที่คดีปกติจะมี
ความยุ่งยากและจะต้องใช้ทนายความช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่ แต่หากเป็นคดีผู้บริโภคสามารถฟ้อง
คดีด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ โดยมีพนักงานคดีคอยให้ความช่วยเหลือ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย139 

4)  ก่อนผู้บริโภคยื่นฟ้องคดี ผู้บริโภคอาจยื่นค าขอฝ่ายเดียวเพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งห้าม
ชั่วคราวมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนฟ้องคดี  เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวมได้ โดยผู้บริโภคต้องชี้แจงข้อเท็จจริงที่มีเหตุที่จะฟ้องได้ และมีเหตุ
เพียงพอที่จะท าให้เชื่อว่าสมควรให้มีค าสั่งอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราวได้ และหากศาลอนุญาตแล้ว 
ค าสั่งศาลก็มีผลบังคับแก่ผู้ประกอบการได้ในทันที140 

5)  กรณีของนิติกรรมการที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีหลักฐานหรือท าสัญญาเป็น
หนังสือ เช่น เร่ืองของการกู้ยืมเงิน ซึ่งโดยหลักหากมิได้ท านิติกรรมหรือหลักฐานเป็นหนังสือลง
ลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นส าคัญ จะฟ้องร้องบังคับคดีมิได้  หรือในกรณีของการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   
แต่ท าไม่ถูกต้องตามแบบ โดยหลักสัญญานั้นต้องตกเป็นโมฆะ คือเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น  

                                                           
134  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 3. 
135  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 17. 
136  แหล่งเดิม. 
137  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 18. 
138  แหล่งเดิม. 
139  แหล่งเดิม. 
140  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 56. 
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แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ ก าหนดให้สิทธิผู้บริโภคฟ้องคดีได้โดยที่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือ
ไม่ได้ท าสัญญาตามแบบที่กฎหมายก าหนด หรือท าสัญญาไม่ถูกต้องตามแบบ141 โดยที่บทบัญญัติใน
มาตรานี้ให้สิทธิแก่ผู้บริโภคไม่ว่าในฐานะโจทก์หรือจ าเลย แต่ผู้ประกอบธุรกิจจะอ้างเพื่อใช้สิทธิ
ฟ้องผู้บริโภคให้ช าระหนี้ไม่ได้142 

6)  กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีข้อตกลงหรือการกระท าต่าง ๆ ที่ตกลงจะให้หรือจัดหาให้
ในเร่ืองที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค ซึ่งเป็นข้อตกลงที่มิได้ก าหนดไว้ในสัญญา พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ก าหนดให้ข้อตกลงดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบ
ธุรกิจด้วย เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก และก าหนดให้ผู้บริโภค
สามารถน าสืบพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการมีข้อตกลงนั้นได้ด้วย143 

7)  มีการน าหลักเร่ืองค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) มาใช้ ซึ่งโดยปกติ 
กรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ศาลจะพิพากษาให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่
แท้จริงหรือความเสียหายอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ส าหรับคดีบริโภค ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้
ประกอบธุรกิจที่กระท าโดยเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย หรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่น าพอต่อความเสียหายที่จะเกิดกับผู้บริโภคหรือกระท าการอันเป็น
การฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน  
ช าระค่าเสียหายเชิงลงโทษให้แก่ผู้บริโภคได้ด้วย144 

จึงกล่าวได้ว่าพระราชบัญญัตินี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงความ
ยุติธรรมได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมของกระบวนการทางกฎหมายที่
เป็นอยู่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ  และป้องปรามผู้ประกอบธุรกิจที่ 
ไม่สุจริต อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ และยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น  

                                                           
141  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 10. 
142  แหล่งเดิม. 
143  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 11. 
144  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, มาตรา 42. 
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3.2.4  มาตรการทางอาญาและโทษ ศึกษาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
พุทธศักราช 2475  

 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475  
3.2.4.1  เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เนื่องจากการกู้ยืมนั้นโดยปกติผู้กู้ต้องการทุน เมื่อได้ทุนแล้วไปประกอบกิจการอันใด

อันหน่ึงมีผลงอกงามขึ้น ก็แบ่งผลนั้นใช้เป็นดอกเบี้ยบ้าง เหลือรวบรวมไว้เพื่อใช้หนี้ทุนต่อไป ดังนี้ 
ฝ่ายเจ้าหนี้ก็ได้ดอกเบี้ยเป็นค่าป่วยการ และมีโอกาสที่จะได้รับใช้ทุนคืนในภายหลัง แต่ถ้าดอกเบี้ย
เรียกแรงเกินไปแล้ว ลูกหนี้ได้ผลไม่พอที่จะใช้ดอกเบี้ยได้ย่อมต้องย่อยยับไปด้วยกันทั้ง  2 ฝ่าย145

โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเร่ืองเอกเทศสัญญา  (บรรพ 3) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  
1 เมษายน พ.ศ. 2474 เป็นต้นมา ได้ก าหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยส าหรับการกู้ยืมเงินไว้ในมาตรา 
654 “ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ” ซึ่งการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวจะมี
บทลงโทษทางแพ่ง คือ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมเงินดังกล่าวให้เหลืออัตราร้อยละสิบ
ห้าต่อปี อย่างไรก็ดี แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สามารถ
เรียกได้ส าหรับการกู้ยืมเงินคือร้อยละสิบห้าต่อปี แต่ผู้ให้กู้ก็ยังมีการเรียกดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่า
ร้อยละสิบห้าต่อปี และลูกหนี้เองก็ยอมผูกพันตนในการกู้ยืมเงินโดยยินยอมช าระดอกเบี้ยในอัตราที่
สูงกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี เน่ืองจากลูกหนี้เองก็มีความจ าเป็นในการใช้เงินจึงไม่สามารถปฏิเสธที่จะ
ไม่กู้ยืมเงินดังกล่าวได้ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลจึงได้ตรากฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
ขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ที่หวังจะบ ารุงการกู้ยืมให้เป็นไปในทางที่ควรและเพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้
เสียดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดอีกต่อไป  

3.2.4.2 มาตรการทางกฎหมาย 
ก) ขอบเขตการบังคับใช้  

1)  ลักษณะของการกระท าความผิด ฐาน เ รียกดอก เบี้ ย เกิ น อัตรา  
ตามบทบัญญัติ มาตรา 3146 ซึ่งความผิดในแต่ละข้อดังต่อไปนี้เป็นความผิดในตัวเองโดยเด็ดขาด 

                                                           
145  เหตุผลในการออกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475. 
146  พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 มาตรา 3 บัญญัติว่า “บุคคลใด 
 (ก)  ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือ 
 (ข)  เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย บังอาจก าหนดข้อความ 

อันไม่จริงในเรื่องจ านวนเงินกู้หรืออื่น ๆ ไว้ในหนังสือสัญญา หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ หรือ 
 (ค)  นอกจากดอกเบี้ย ยังบังอาจก าหนดจะเอา หรือรับเอาซ่ึงก าไรอื่นเป็นเงินหรือส่ิงของ หรือ  

โดยวิธีเพิกถอนหนี้ หรืออื่น ๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่ง 
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(1)  การให้บุคคลอ่ืนยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 
ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีของการยืมเงินเท่านั้น และเป็นการกู้ยืมเงินที่มีการตกลงคิดดอกเบี้ยใน
อัตราเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ หากเป็นกรณีการยืมสิ่งของอย่างอ่ืนแม้จะมีการตกลงเรียก
ค่าตอบแทนเกินกว่าร้อยละสิบห้า ก็ไม่มีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เช่น กรณีการขายฝาก 
แม้เวลาไถ่ถอนสินไถ่จะก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากเกินร้อยละสิบห้า ก็ไม่เป็นความผิดฐานเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมายนี้147 ซึ่งกฎหมายถือข้อเท็จจริงเป็นส าคัญว่าให้กู้กันโดยคิดดอกเบี้ย
เกินจริงหรือไม่ จึงเป็นความผิดส าเร็จเมื่อมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราแล้ว ไม่ค านึงว่าผู้กู้จะช าระ
ดอกเบี้ยหรือไม่ และผู้ให้กู้ได้รับดอกเบี้ยหรือไม่ และจะมีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อผู้กู้ยืมหรือไม่ไม่ส าคัญ แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 จะบัญญัติว่า “การกู้ยืม
เงินกว่าสองพัน หากไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็น
ส าคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีทางแพ่งไม่ได้” แต่ก็สามารถฟ้องผู้ให้กู้ให้รับผิดในทางอาญาได้  

อนึ่ง หลักฐานเป็นหนังสือนั้น มักไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ยืมหรืออาจไม่ระบุอัตรา
ดอกเบี้ยด้วย แต่กรณีสัญญากู้ยืมเงินมักจะลงลายมือชื่อทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้พร้อมระบุอัตราดอกเบี้ยด้วย 
อย่างไรก็ตาม หนี้ทางแพ่งนั้น หลักฐานที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้โดยมากมักอยู่กับตัวเจ้าหนี้  เมื่อมี
การด าเนินคดีอาญาเจ้าหนี้ผู้ให้กู้คงไม่กล้าแสดงหลักฐานเป็นหนังสือให้เป็นผลร้ายแก่ตนหรืออาจ
ปฏิเสธว่าไม่ได้ให้ลูกหนี้กู้หรือว่าให้กู้จริงแต่คิดดอกเบี้ยไม่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด แต่ในทาง
คดีอาญาน้ัน ถ้าสามารถอ้างอิงเอกสารเกี่ยวกับการกู้ยืมมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี
จะสามารถพิสูจน์ได้ง่ายกว่าการใช้หลักฐานหรือพยานบุคคล148  

(2)  กรณีการปิดบังอัตราดอกเบี้ยโดยการก าหนดข้อความอันเป็นเท็จ
เกี่ยวกับจ านวนเงินกู้ เป็นกรณีที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงกู้ยืมเงินกันโดยมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
ร้อยละสิบห้าต่อปี โดยเจ้าหนี้ก าหนดจ านวนเงินกู้ยืมในสัญญากู้ยืมเงินไม่ตรงกับจ านวนที่กู้ยืมกัน
จริงเพื่อไม่ให้รู้ว่าการกู้ยืมดังกล่าวมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ลงในสัญญาหรือ
ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ โดยเจตนาเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น กู้ยืมเงินกันจ านวน 100,000 บาท 
แต่เจ้าหนี้ระบุในสัญญากู้ยืมเงินเป็นต้นเงิน 120,000 บาท 

                                                                                                                                                                      

การกู้ยืม ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ.” 

147  ค าพิพากษาฎีกาที่ 410/2510. 
148  จาก “พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475,” โดย ไพจิตร ปุญญพันธ์ุ, 2504 

(เมษายน),  ดุลพาห, 8, 325. 
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ส่วนกรณีการก าหนดข้อความไม่จริงในเร่ืองอื่น ๆ เช่น ก าหนดข้อความว่า ผู้กู้ได้รับเงิน
ไปครบถ้วนแล้วนับแต่วันท าสัญญา แต่ความจริงรับเงินไปบางส่วนเพราะโดนผู้ให้กู้หักเป็น
ดอกเบี้ยที่คิดไว้เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด149 ทั้งนี้ การก าหนดข้อความอันไม่จริงนี้จะต้องเป็นไป
ตามหลักกฎหมายอาญา กล่าวคือ ต้องมีเจตนา ประกอบกับค าว่า “บังอาจ” ก็แสดงให้เห็นชัดว่าต้อง
มีเจตนา ฉะนั้น หากผู้กู้ขาดเจตนาแต่ได้กระท าไปโดยพลั้งเผลอก็ไม่เป็นความผิด 

(3)  การกู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ไม่ว่า
จะเป็นเงินหรือสิ่งของซึ่งมีจ านวนมากเกินสมควร เป็นกรณีที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงกู้ยืมเงินกัน
และมีการคิดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี ้ยังรวมถึงกรณีผู้ให้กู้ก าหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งก าไรอ่ืนเป็น
เงินหรือสิ่งของหรือโดยวิธีเพิกถอนหนี้หรืออ่ืน ๆ จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกิน
ส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขการกู้ยืม เช่น เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินจ านวน 7,000 บาท แต่ตกลงกับ
ลูกหนี้ว่าหากลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระหนี้  ลูกหนี้จะยอมให้เจ้าหนี้ฟ้องเรียกร้องเงินกู้จ านวน  
14,000 บาท เป็นการเรียกเอาประโยชน์ตอบแทนมากเกินสมควร150 

ค าว่า “นอกจากดอกเบี้ย” หมายถึง กรณีจ านวนเงินที่ให้กู้ไปนั้นจะมีการตกลงเรียก
ดอกเบี้ยมาก่อนแล้วหรือไม่ก็ได้ แม้ในตอนแรกผู้ให้กู้อาจเลี่ยงกฎหมายโดยวิธีไม่เรียกดอกเบี้ยก่อน
แล้วค่อยมาแสวงหาผลประโยชน์จากผู้กู้ด้วยวิธีอ่ืนให้มากเกินส่วนอันสมควรได้รับตามเงื่อนไข
ของการกู้ยืมเงินก็เป็นความผิดตามกฎหมายนี้ด้วย151 ส่วนค าว่า “ก าไร” หมายถึง ผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
โดยทั่วไปนอกจากดอกเบี้ย ก าไรอาจเป็นตัวเงินหรือสิ่งของก็ได้ อย่างไรก็ตาม ความผิดตามข้อนี้ 
จะต้องมีพฤติการณ์เกี่ยวกับหนี้เงินกู้โดยตรง152  

2)  ผู้กระท าความผิดตามกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ได้แก่ 
(1)  กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา มาตรา 3 ก าหนดว่า บุคคลที่ให้

บุคคลอ่ืนกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด หรือบุคคลที่ก าหนดข้อความอันไม่จริง
เร่ืองจ านวนเงินกู้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา หรือบุคคลที่เรียกเอาประโยชน์มากเกิน
สมควรตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน เป็นผู้กระท าความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ดังนั้น ผู้กระท า
ความผิดตามมาตรา 3 ก็คือ เจ้าหนี้นั่นเอง 

และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 3 ว่า “บุคคลใด (ก) ให้บุคคลอ่ืนยืมเงินโดยคิด
ดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้...” แสดงให้เห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้ลงโทษ 

                                                           
149  แหล่งเดิม. 
150  ค าพิพากษาฎีกาที่ 730/2508. 
151  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (น. 86). เล่มเดิม. 
152  ดอกเบี้ย (น. 84-85). เล่มเดิม. 
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ผู้ให้กู้เมื่อพิจารณาจากข้อความในมาตรา 3 (ก) (ข) และ (ค) จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการบัญญัติถึง
หลักการกระท าของฝ่ายผู้ให้กู้ทั้งสิ้น ไม่ได้บัญญัติถึงการกระท าของผู้กู้ไว้เลย จึงแสดงว่ากฎหมาย
ฉบับนี้มุ่งที่จะลงโทษผู้ให้กู้ที่ท าการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราในการกู้ยืมเงินแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ 
เพราะผู้กู้ตกอยู่ในฐานะจ าเป็นไม่มีเงินและไม่มีเสรีภาพที่จะท าการต่อรองอัตราดอกเบี้ยกับผู้ให้
กู้ยืมเงินได้ จึงเห็นได้ว่านอกจากกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจะมุ่งคุ้มครองเศรษฐกิจของ
ประเทศแล้วยังมุ่งคุ้มครองผู้กู้ด้วย ซึ่งการที่ผู้ก็ไม่ต้องรับผิดในทางอาญาไม่ว่าในฐานะตัวการหรือ
ผู้สนับสนุนก็เพราะกฎหมายมุ่งหมายโดยเฉพาะที่จะคุ้มครองบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง   
จึงยกเว้นความผิดให้แก่บุคคลประเภทนั้น ซึ่งเป็นเหยื่อของการกระท าความผิด แม้ว่าบุคคลนั้น 
จะช่วยเหลือ ส่งเสริมให้เกิดการกระท าความผิดนั้นก็ตาม153  

(2)  กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา มาตรา 4 ก าหนดว่า “บุคคลใด
โดยรู้อยู่แล้วได้มาแม้จะได้เปล่าซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องจากบุคคลอ่ืนอันผิดบัญญัติที่กล่าวไว้ในมาตรา
ก่อน และใช้สิทธินั้นหรือพยายามถือเอาประโยชน์แห่งสิทธินั้น ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดต้อง
ระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อนนั้น” จึงเห็นได้ว่ากฎหมายก าหนดให้ผู้ รับโอนสิทธิ
เรียกร้องในการกู้ยืมเงินที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นผู้กระท าผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่
นอกเหนือจากเจ้าหนี้  เนื่องจากเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เช่น กรณีที่ผู้ให้กู้โอนสิทธิ
เรียกร้องของตนให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งถ้าไม่มีบทบัญญัติมาตรา 4 ทั้งเจ้าหนี้และผู้รับโอนก็อาจจะ
ไม่มีความผิด เพราะผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนั้นไม่ใช่ผู้กู้  ทั้งนี้ ผู้รับโอนสิทธิในหนี้ที่ได้มีการเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าวนั้น บุคคลผู้รับโอนพึงได้รู้ว่าการให้กู้ยืมนั้นมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
ซึ่งขัดกับกฎหมาย และบุคคลดังกล่าวได้ใช้หรือพยายามใช้สิทธิที่ได้รับโอนมานั้นเรียกร้องช าระ
หนี้จากลูกหนี้ ก็ถือว่าเป็นผู้กระท าความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยอัตราด้วย  

อนึ่ง การใช้สิทธิอันจะเป็นความผิดตามมาตรา 4 นี้ เป็นการใช้สิทธิในนามของผู้โอน
ซึ่งได้มาซึ่งสิทธินั้นโดยตรง ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องแทนลูกหนี้แต่อย่างใด นอกจากนั้น 
ความในมาตรา 4 ได้บัญญัติด้วยว่า “แม้เพียงพยายามถือเอาประโยชน์แห่งสิทธินั้น บุคคลนั้นก็มี
ความผิด” เช่น กรณีการทวงให้ลูกหนี้ช าระหนี้หรือการให้ทนายความมีหนังสือเรียกให้ลูกหนี้
ปฏิบัติการช าระหนี้ตามสิทธิที่ตนได้มานั้น แม้จะยังไม่มีการฟ้องร้องต่อศาลก็ตาม ก็ถือว่าเป็น
ความผิดแล้ว154 

                                                           
153  จาก “บุคคลซ่ึงไม่สมควรเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในความผิดอาญาบางประเภท ,” โดย 

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2528 (กุมภาพันธ์), วารสารกฎหมาย, 9 (3), 67. 
154  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (น. 82-88). เล่มเดิม. 
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ข)  ผลของการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ. ศ. 2475 ถ้าคู่สัญญา

กู้ยืมเงินตกลงเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี  ก็จะต้องลดลงมาเหลือร้อยละสิบห้าต่อปี  
ตามมาตรา 654 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ. ศ. 2475 ผลของการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเปลี่ยนแปลงไป ดังนี ้

1)  ผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ท าให้มาตรา 654 ใช้บังคับ
เฉพาะเป็นข้อห้ามมิให้เรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปีเท่านั้น ส่วนกรณีที่กฎหมายให้ลดลงมา
เป็นร้อยละสิบห้าต่อปี นั้น ไม่มีผลบังคับใช้ 

2)  ผลตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ. ศ. 2475 
 (1)  ดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นโมฆะทั้งหมด 
เนื่องจากพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราได้ถือว่าข้อตกลงที่เรียกดอกเบี้ย

เกินร้อยละสิบห้าต่อปี นั้น เป็นความผิดอาญาและมีโทษทางอาญาด้วย ดังนั้น พระราชบัญญัติห้าม
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อตกลง
ในส่วนดอกเบี้ยจึงเป็นโมฆะตามมาตรา 150 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถือว่าดอกเบี้ย
ที่เกินอัตรานั้นเป็นโมฆะทั้งหมด ไม่ใช่โมฆะเฉพาะส่วนที่เกิน และเมื่อข้อตกลงเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตราเป็นโมฆะ จึงถือว่าไม่มีข้อตกลงเร่ืองเรียกดอกเบี้ยหรือข้อตกลงนั้นเสียเปล่า เมื่อไม่มีสัญญาจะ
เสียดอกเบี้ย จึงไม่มีอะไรที่จะลดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 บทบัญญัติที่
ให้ลดลงมาไม่เกิดผลต่อไป  

 (2)  สัญญากู้เงินส่วนต้นเงินเป็นสมบูรณ์ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 173 ว่า “ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของนิติ

กรรมเป็นโมฆะ นิติกรรมนั้นย่อมตกเป็นโมฆะทั้งสิ้น เว้นแต่จะพึงสันนิษฐานโดยพฤติการณ์แห่ง
กรณีว่าคู่กรณีเจตนาจะให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้ ” ซึ่งกรณี
ข้อตกลงดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดเป็นโมฆะดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่ท าให้สัญญากู้ส่วน
ที่เป็นต้นเงินพลอยเป็นโมฆะไปด้วย 155 เพราะสามารถแยกการกู้เงินกับการเรียกดอกเบี้ยออก
ต่างหากจากกันได้156 แต่ในกรณีที่เอาดอกเบี้ยที่เกินอัตราทั้งหมดมาท าเป็นสัญญากู้เงินฉบับใหม่  
สัญญากู้เงินนั้นตกเป็นโมฆะทั้งหมด เพราะไม่มีเงินต้นมีแต่ดอกเบี้ยเกินอัตรา157  

                                                           
155  แหล่งเดิม. 
156  ค าพิพากษาฎีกาที่ 1238/2508. 
157  ค าพิพากษาฎีกาที่ 1452/2511. 
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ค าพิพากษาฎีกาที่ 478/2488 การกู้เงินเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานั้น ในส่วนดอกเบี้ยตกเป็น
โมฆะทั้งหมด แต่ต้นเงินไม่เป็นโมฆะ ผู้ให้กู้ฟ้องเรียกต้นเงินได้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1452/2511 คิดดอกเบี้ยล่วงหน้าเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด เอามา
รวมเป็นต้นเงินกู้ในสัญญา ดอกเบี้ยนั้นย่อมตกเป็นโมฆะทั้งหมด มิใช่เป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่เกิน 
โจทก์ฟ้องว่าจ าเลยกู้เงิน 14,000 บาท จ าเลยให้การว่ากู้และรับเงินเพียง 10,000 บาท ส่วนอีก  
4,000 บาทเอาดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือน จ านวน 8 เดือน มารวมเข้าเป็นเงินต้นด้วย เป็นค าให้การที่
ต่อสู้ถึงหนี้ตามสัญญากู้ 4,000 บาท ว่าไม่สมบูรณ์ การต่อสู้ว่าหนี้ตามเอกสารไม่สมบูรณ์ คู่ความ 
มีสิทธิน าพยานบุคคลมาสืบประกอบข้ออ้างได้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 1913/2537 ปัญหาที่ว่าสัญญากู้ซึ่งมีดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย
ก าหนดรวมเป็นเงินต้นด้วยเป็นโมฆะหรือไม่ เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน จ าเลยจึงยกขึ้นมาในชั้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 
วรรคสอง การที่โจทก์น าดอกเบี้ยล่วงหน้าที่คิดจากจ าเลยในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด อันเป็น
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบด้วยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654 ไปรวมเป็นต้นเงินที่กู้ยืมตามสัญญากู้เฉพาะดอกเบี้ยที่ 
เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดจึงเป็นโมฆะ แต่หนี้เงินต้นและข้อตกลงให้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  
1.25 ต่อเดือน ยังคงสมบูรณ์ สัญญากู้ไม่ตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ และในส่วนที่สมบูรณ์โจทก์ย่อม
น ามาใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมฟ้องร้องบังคับคดีได้ 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 3524/2545 สัญญากู้เงินระหว่างโจทก์กับจ าเลยระบุว่า จ าเลยกู้เงิน
โจทก์ 500,000 บาทโดยมิได้ระบุให้ใช้เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแต่อย่างใด ส่วนข้อความที่ระบุว่า 
“วันนี้ 1 อัตราดอลลาร์อเมริกันเท่ากับ 24.29บาท ในกรณีที่เงินดอลลาร์อเมริกันมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น  
ผู้กู้ยอมช าระอัตราเพิ่มขึ้นด้วย” นั้น เป็นเพียงข้อตกลงที่ให้ผู้กู้ช าระเงินเพิ่มในกรณีที่เงินดอลลาร์
สหรัฐมีอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มสูงขึ้น หาใช่เป็นการแสดงว่าเป็นการกู้เงินหรือต้องใช้ เงินกู้เป็นเงิน
ดอลลาร์สหรัฐไม่ จ าเลยต้องช าระหนี้ตามจ านวนในสัญญาให้โจทก์เป็นเงินไทย  ทั้งข้อตกลง
ดังกล่าวก็มิใช่เป็นเบี้ยปรับหรือการก าหนดค่าเสียหาย แต่เป็นการก าหนดให้ผู้กู้ต้องรับผิดเกินกว่า
หนี้ที่ผู้กู้จะต้องช าระให้แก่ผู้ให้กู้อันเป็นการให้ค่าตอบแทนเพิ่มจากดอกเบี้ยที่ตกลงกันไว้ในอัตรา
ร้อยละ 1.5 ต่อเดือน กรณีจึงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ มาตรา 3 
ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 654 จึงตกเป็นโมฆะมิอาจบังคับได้ ปัญหา
ดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จ าเลยมิได้ฎีกาศาลฎีกามีอ านาจ
ยกขึ้นวินิจฉัยได้ 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5298/2551 แม้โจทก์จะคิดผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาเป็น
ค่าบริการคร้ังแรก และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่างหากจากดอกเบี้ยปกติที่เรียกเก็บโดยใช้ชื่อ
เรียกแตกต่างออกไป แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวก็เป็นค่าตอบแทนที่จ าเลยต้องใช้ให้แก่โจทก์จากการ
ได้กู้ยืมเงิน ดังนั้น เงินที่โจทก์คิดเป็นค่าบริการคร้ังแรกและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินดังกล่าวจึง
เป็นดอกเบี้ยของสัญญากู้ยืมเงิน โจทก์ได้รับผลประโยชน์คิดเป็นดอกเบี้ยทั้งหมดตามสัญญาได้แก่  
ค่าบริการคร้ังแรก ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและดอกเบี้ยที่เรียกเก็บรายเดือน อันเป็นการค านวณ
จากต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งหมดที่ค านวณไว้ล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ปี โดยจ าเลยต้องผ่อนช าระต้นเงิน
และดอกเบี้ยให้แก่โจทก์เท่ากันทุกเดือนโดยที่จ านวนดอกเบี้ยที่จ าเลยต้องช าระมิได้ลดลงตาม
สัดส่วนของต้นเงินที่ลดลง จึงเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate) เมื่อค านวณเป็นดอกเบี้ยตามอัตรา
ปกติ (Effective rate) ซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี อันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. 
มาตรา 654 และ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ข้อตกลงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์จากการกู้ยืมในสัญญาในส่วนที่ถือเป็นดอกเบี้ยทั้งหมดจึงตกเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มี
สิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวจากจ าเลย และต้องหักเงินค่าบริการคร้ังแรกที่โจทก์เรียกเก็บไป
แล้วออกจากต้นเงินที่จ าเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ตามสัญญาด้วย  ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อ
กฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอ านาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  6465/2552 โจทก์เป็นบริษัทจ ากัดที่ประกอบกิจการให้เช่าซื้อ
ทรัพย์สินและให้กู้เงิน เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมาย การเรียกดอกเบี้ย
เงินกู้ของโจทก์จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของ ป.พ.พ. มาตรา 654 และ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตราฯ มาตรา 3 ดอกเบี้ยที่โจทก์เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อเดือน และค่าธรรมเนียมที่โจทก์หัก
ไว้ล่วงหน้าซึ่งคิดแล้วเกินอัตรร้อยละ 15 ต่อปี จึงฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายและตกเป็นโมฆะ 
โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวรวมทั้งค่าธรรมเนียมจากจ าเลยทั้งสองได้  ต้องน า
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่โจทก์เรียกเก็บล่วงหน้าไปแล้วทั้งหมดหักออกจากเงินต้นตามสัญญากู้  

ส่วนดอกเบี้ยซึ่งก าหนดตามสัญญาในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี แต่โจทก์คิดจากจ าเลยทั้ง
สองในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อเดือน หรือร้อยละ 30 ต่อปี ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดให้เรียกดอกเบี้ย
ได้ ตกเป็นโมฆะ โจทก์จะกลับมาใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามก าหนดในสัญญาอีก
ไม่ได ้คงเรียกได้เพียงอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดคือวันที่ 3 พฤษภาคม 2550 อันเป็นวัน
ถัดจากวันครบก าหนดช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง 

ค าพิพากษาศาลแขวงดุสิต คดีหมายเลขแดง 1703/2548 ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินมีค าวินิจฉัยว่า ข้อตกลงเรียกดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ และ
ค่าธรรมเนียมใช้วงเงินดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 
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ถือว่าเป็นประโยชน์อ่ืนใดที่ผู้ให้กู้เรียกจากผู้ถือเป็นดอกเบี้ยทั้งหมด เปรียบเสมือนเร่ืองในอดีตกาล
ที่เจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้จากชาวนาให้ช าระด้วยข้าวเปลือกจ านวนมาก  (ตกเขียว) การช าระ
ดอกเบี้ยด้วยข้าวเปลือกนี้ ถือเป็นดอกเบี้ย ในคดีนี้ก็เช่นกัน เมื่อเรียกเกินกฎหมายก าหนดย่อมเป็น
ความผิดอาญาดังกล่าว ส่วนของดอกเบี้ยทั้งหมดในสัญญาที่เรียกเกินกฎหมายก าหนด จึงตกเป็น
โมฆะ 

ทั้งนี้ การที่ศาลเปรียบเทียบการช าระดอกเบี้ยด้วยข้าวเปลือกแสดงให้เห็นว่า ศาลมองว่า
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ และค่าธรรมเนียมใช้วงเงิน รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถือเป็นประโยชน์
ตอบแทนที่ได้มาเป็นคร้ังคราวแก่เจ้าของทรัพย์จากการที่ผู้อ่ืนใช้ทรัพย์นั้น ซึ่งเรียกว่า ดอกผลนิตินัย 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 148 ฉะนั้น การที่ผู้ให้กู้เงินน าเงินออกให้บุคคลอ่ืน
ใช้ประโยชน์ ท าให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการนั้น ไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรก็ตาม ก็ถือเป็น
ดอกผลนิตินัยอย่างหนึ่ง ตามความในมาตรา 148 นั่นเอง 

3.2.4.3  โทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 
2475 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ผู้ที่กระท าความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา กฎหมายได้ก าหนดโทษ
ทางอาญาไว้คือโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” ทั้งนี้  
ผู้ที่ต้องรับผิดทางอาญาอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ แต่โทษที่จะลงแก่นิติบุคคลนั้น 
คงลงได้เพียงสภาพแห่งโทษที่จะเปิดช่อง กล่าวคือ ลงได้เฉพาะโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท เท่านั้น 
ซึ่งนับว่าน้อยมาก เมือ่เทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น158 

 
3.3  มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจการเงินนอกระบบของประเทศไทย ศึกษาพระ
ราชก าหนดการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 

ในหัวข้อนี้ได้ท าการศึกษากฎหมายที่ใช้บังคับแก่การประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบ
ประเภทอ่ืน คือ พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เพื่อให้เข้าใจ
สาระส าคัญและขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายของธุรกิจประเภทดั งกล่าวและน ามาเป็น
แนวทางในการวางมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบต่อไป 

3.3.1  เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินหรือรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีการจ่ายดอกเบี้ยหรือ

ผลประโยชน์อย่างอ่ืนตอบแทนให้สูงเกินกว่าประโยชน์ที่ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้รับฝากเงินจะพึงหามาได้
จากการประกอบธุรกิจตามปกต ิโดยผู้กระท าได้ลวงประชาชนที่หวังจะได้ดอกเบี้ยในอัตราสูงให้น า
เงินมาเก็บไว้กับตนด้วยการใช้วิธีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูงเป็นเคร่ืองล่อใจ แล้วน าเงินที่ได้มาจาก
                                                           

158  ดอกเบี้ย (น. 85). เล่มเดิม. 
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การกู้ยืมหรือรับฝากเงินรายอ่ืน ๆ มาจ่ายเป็นดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ฝาก
เงินรายก่อน ๆ ในลักษณะต่อเนื่องกัน ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการฉ้อโกงประชาชน เพราะเป็นที่
แน่นอนอยู่แล้วว่า ในที่สุดจะต้องมีประชาชนจ านวนมากไม่สามารถได้รับต้นเงินกลับคืนได้  และ 
ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้รับฝากเงินกับผู้ที่ร่วมกระท าการดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จาก เงินที่ตนได้รับมา 
เพราะผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ฝากเงินไม่สามารถบังคับหรือติดตามให้มีการช าระหนี้ได้  ประกอบกับ
เนื่องจากปรากฏว่ามีบุคคลประกอบกิจการโดยวิธีชักจูงให้ผู้อ่ืนส่งเงิน หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน
ให้แก่ตน และให้ผู้นั้นชักจูงผู้อ่ืนตามวิธีการที่ก าหนด และแสดงให้ผู้ถูกชักจูงเข้าใจว่า ถ้าได้ปฏิบัติ
ตามจนมีบุคคลอ่ืนอีกหลายคนเข้าร่วมต่อ ๆ ไปจนครบวงจรแล้วผู้ถูกชักจูงจะได้รับก าไรมากกว่า
เงินหรือประโยชน์ที่ผู้นั้นได้ส่งไว้ ดังเช่นที่บางคนเรียกว่า แชร์ลูกโซ่ ในที่สุดการด าเนินการเช่นนั้น
จะมิได้เป็นไปตามค าชักจูง แต่กลับจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนผู้หลงเชื่อ อนึ่ง กิจการ
ดังกล่าวนี้มีแนวโน้มจะขยายตัวแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็ว หากปล่อยให้มีการด าเนินการต่อไป
ย่อมจะก่อให้เกิดผลร้ายแก่ประชาชนทั่วไป และจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ สมควรที่จะมีกฎหมายเพื่อปราบปรามการกระท าดังกล่าว กับสมควรวางมาตรการเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง  และโดยที่เป็น
กรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ159 

3.3.2 มาตรการทางกฎหมาย 
ก)  ขอบเขตการบังคับใช้ 
มาตรา 3 ของพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนได้ก าหนด

ขอบเขตการบังคับใช้โดยก าหนดนิยามของค าว่า “กู้ยืมเงิน”, “ผู้กู้ยืมเงิน” ,”ผู้ให้กู้ยืมเงิน” และ 
“ผลประโยชน์ตอบแทน” ไว้ดังนี ้

“กู้ยืมเงิน”หมายความว่า รับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าในลักษณะ
ของการรับฝาก การกู้ การยืม การจ าหน่ายบัตรหรือสิ่งอ่ืนใด การรับเข้าเป็นสมาชิก การรับเข้าร่วม
ลงทุน การรับเข้าร่วมกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในลักษณะอ่ืนใด โดยผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคล
อ่ืนจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน ทั้งนี้  
ไม่ว่าจะเป็นการรับเพื่อตนเองหรือรับในฐานะตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้กู้ยืมเงินหรือของผู้ให้กู้ยืม
เงิน หรือในฐานะอ่ืนใด และไม่ว่าการรับหรือจ่ายเงิน ทรัพย์สินผลประโยชน์อ่ืนใด หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนนั้นจะกระท าด้วยวิธีการใด ๆ  

                                                           
159  เหตุผลในการออกพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527. 
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“ผู้กู้ยืมเงิน” หมายความว่า บุคคลผู้ท าการกู้ยืมเงิน และในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินเป็น 
นิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งลงนามในสัญญาหรือตราสารการกู้ยืมเงินในฐานะผู้แทนของ
นิติบุคคลนั้นด้วย 

“ผู้ให้กู้ยืมเงิน” หมายความรวมถึง บุคคลซึ่งผู้ให้กู้ยืมเงินระบุให้เป็นบุคคลที่ได้รับต้น
เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้กู้ยืมเงิน 

“ผลประโยชน์ตอบแทน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ผู้กู้ยืม
เงิน หรือบุคคลอ่ืนจ่ายหรือจะจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินเพื่อการกู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายในลักษณะ
ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือลักษณะอื่นใด  

ฉะนั้น การกู้ยืมเงิน คือ กรณีผู้กู้ยืมเงินรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด การรับ
ในที่นี้หมายถึงได้รับ หรือส่งมอบให้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการรับเพื่อตนเองหรือรับในฐานะตัวแทน 
ลูกจ้าง หรือในฐานะอ่ืนใด ส่วนลักษณะของการกู้ยืมเงินนั้น จะท าในลักษณะใดก็ได้ เช่น การรับ
ฝาก การกู้ การยืม การจ าหน่ายบัตร การรับเข้าเป็นสมาชิก การรับเข้าลงทุน โดยส่วนใหญ่มิจฉาชีพ
จะใช้วิธีหลอกลวงให้มาสมัครสมาชิก หรือ ให้น าเงินมาลงทุน โดยให้หรือสัญญาว่าจะเงินปันผล
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ก็ตามที่สูงเกินจริง โดยได้มีการโฆษณา หรือประกาศต่อ
ประชาชน หรือกระท าด้วยวิธีใดก็ตามให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นการชักชวน  
การโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน ์หรือพิมพ์ใบปลิวแจก เพื่อมีเจตนาเพื่อให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป  

ส่วนผลประโยชน์ตอบแทน หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ผู้กู้ยืม
เงินหรือบุคคลอ่ืนจ่ายหรือจะจ่าย ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินเพื่อการกู้ยืมเงินนั้น ทั้งนี้  ไม่ว่าจะจ่ายใน
ลักษณะดอกเบี้ย เงินปันผล หรือลักษณะอื่นใด160 

ค าพิพากษาฏีกาที่ 2901/2547 พฤติกรรมที่จ าเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันประกอบกิจการใน
ชื่อบริษัท ว. จ ากัด ประกาศโฆษณาต่อประชาชนทั่วไปรับสมัครสมาชิกไวท์โฮปกรุ๊ป และเรียกเก็บ
เงินค่าสมัครจากผู้สมัครเป็นสมาชิกรายละ 3,000 บาท โดยรู้อยู่แล้วว่าบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการ
อย่างหนึ่งอย่างใด อันจะมีผลประโยชน์มาปันให้ให้แก่สมาชิกได้ตามใบประกาศตาราง
ผลประโยชน์แห่งสมาชิก จึงเป็นการร่วมกันกระท าผิดโดยการหลอกลวงผู้ อ่ืนด้วยการแสดง
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินคือเงินค่าสมัครสมาชิกรายละ 3,000 บาท จากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม อันเป็น
ความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนตาม ป.อ. มาตรา 343 วรรคแรก  

                                                           
160  จาก คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 

และพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 (น. 25-26), โดย ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ กระทรวงการคลัง, 
2554, กรุงเทพฯ: เทพเพ็ญวานิสย์.  
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และการที่จ าเลยที่ 1 และที่ 2 เรียกเก็บเงินจากผู้สมัครเป็นสมาชิกรายละ 3,000 บาท โดย
มีเงื่อนไขในการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเฉพาะแก่ผู้เป็นสมาชิกว่า หากสมาชิกผู้ใดหาสมาชิกใหม่
มาสมัครได้ 6 คน จะได้รับผลประโยชน์เป็นเงินดาวน์รถจักรยานยนต์จ านวน 6,000 บาท ทั้งจะ
ได้รับเงินตอบแทนจากการหาสมาชิกใหม่รายละร้อยละ 25 ของเงินค่าสมัคร และหากสมาชิกใหม่
หาสมาชิกมาสมัครได้ต่อ ๆ ไป สมาชิกเดิมก็ยังจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินจ านวน
ลดหลั่นไปตามใบประกาศตารางผลประโยชน์แห่งสมาชิกนั้น เป็นการประกอบกิจการโดยวิธีชักจูง
ให้ผู้อื่นส่งเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ตน และให้ผู้นั้นชักจูงผู้อ่ืนตามวิธีการที่ก าหนด และ
แสดงให้ผู้ถูกชักจูงเข้าใจว่าถ้าได้ปฏิบัติตามจนมีบุคคลอ่ืนอีกหลายคนเข้าร่วมต่อ ๆ ไปจนครบวงจร
แล้วผู้ถูกชักจูงจะได้รับก าไรมากกว่าเงินหรือประโยชน์ที่ผู้นั้นได้ส่งไว้ดังที่บางคนเรียกกันว่าแชร์
ลูกโซ่ ซึ่งเมื่อค านวณตารางผลประโยชน์แห่งสมาชิกแล้ว จะเห็นได้ว่าหากผู้เป็นสมาชิกปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสามารถชักจูงบุคคลอ่ืนมาเข้าร่วมได้ต่อ  ๆ ไป สมาชิกรายต้น ๆ จะได้ผลประโยชน์ 
ตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของ
สถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้หลายเท่า แต่หากการด าเนินการมิได้เป็นไปตามค าชักจูงก็จะเกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนผู้หลงเชื่อมาสมัครรายหลัง  

พฤติการณ์ที่จ าเลยที่  1 และที่ 2 เรียกเก็บเงินค่าสมัครจากผู้สมัครเป็นสมาชิกและ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่จ าเลยที่ 1 จ่ายให้แก่สมาชิกในเงื่อนไขตามตารางผลประโยชน์แห่งสมาชิก
ดังกล่าว ต้องตามความหมายของบทนิยามค าว่า “กู้ยืมเงิน” และ “ผลประโยชน์ตอบแทน” ตาม 
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนฯ มาตรา 3 และเมื่อมีประชาชน
หลงเชื่อเข้าสมัครเป็นสมาชิกบัตรไวท์โฮปกรุ๊ปตามที่จ าเลยที่ 1 ประกาศโฆษณามีจ านวนมากกว่า
ตั้งแต่สิบคนขึ้นไปโดยมีจ านวนรวม 394 คนตามบัญชีรายชื่อผู้เสียหาย วันเวลาและจ านวนเงินที่
จ าเลยได้รับไปจากผู้เสียหาย การกระท าของจ าเลยที่ 1 และที่ 2 จึงเป็นความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงิน
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนฯ มาตรา 4 ด้วย 
จ าเลยที่ 1 และที่ 2 จึงมีความผิดตามฟ้องโจทก์  

ข)  ลักษณะของการกระท าความผิด 
 1)  องค์ประกอบความผิดตาม มาตรา 4  
  (1)  ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระท าด้วยประการ

ใด ๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปในการกู้ยืมเงิน หมายถึง การแพร่ข่าวสาร การติดต่อ 
หรือการชักชวนจะกระท าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ได้ เช่น การโฆษณาในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
หรือพิมพ์เป็นใบปลิว เป็นต้น 
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  (2)  ผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลใดจะจ่ายหรืออาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ตาม
พฤติการณ์แห่งการกู้ยืมเงิน ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้  

ทั้งนี้  พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  พ.ศ. 2523 มาตรา 4 
บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนด
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดให้ผู้กู้ยืมให้สูงกว่าร้อยละสิบห้าต่อปีก็ได้  
ปัจจุบันตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ืองอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดให้ผู้กู้ยืม  
พ.ศ. 2534 ประกาศ ณ วันที่  11 พฤษภาคม 2535 ก าหนดให้อัตราสูงสุดของดอกเบี้ยให้แต่ละ
สถาบันการเงินประกาศก าหนดใช้เอง คือให้เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เพื่อให้มีการแข่งขัน
กันเองของแต่ละสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ฉะนั้น อัตรา
ดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึง
จ่ายได้ คือ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินพึงจ่ายได้ในการกู้ยืมเงินจากประชาชน ซึ่งไม่เกิน
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินนั้นก าหนด 

  (3)  โดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตนหรือบุคคลนั้นจะน าเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงิน
รายนั้นหรือรายอ่ืนมาจ่ายหมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือโดยที่ตนรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า ตนหรือ
บุคคลนั้นไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทน
พอเพียงที่จะน ามาจ่ายในอัตรานั้นได้ เช่น การน าเงินจากผู้ให้กู้ยืมหรือให้กู้ยืมรายอ่ืนมาจ่ายเป็น
ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์หมุนเวียนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมนั้นหรือรายก่อน ๆ ในลักษณะต่อเนื่องกันเป็น
แชร์ลูกโซ่  หรือกรณีการจ่ายผลตอบแทนในอัตราร้อยละ  5 ต่อเดือนหรือสูงกว่า  ซึ่งจะเป็น
ผลตอบแทน ร้อยละ 60 หรือสูงกว่า ซึ่งไม่สามารถให้ค าชี้แจงได้ว่าน าเงินที่ระดมทุนมาลงทุนใน
กิจการใดที่จะให้ผลตอบแทนเช่นนั้นได้ 

  (4)  ตนหรือบุคคลนั้นได้กู้ยืมเงินไป หมายความว่า ได้รับหรือส่งมอบให้แก่ 
ผู้กู้ยืมไปแล้ว ซึ่งอาจเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ต้องมีการรับหรือส่งมอบให้แล้ว 
จึงจะมีความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน161 

 2)  องค์ประกอบความผิดตาม มาตรา 5 ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในการกู้ยืมเงินหรือจะกู้ยืมเงิน มีการโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไป 

หรือโดยการแพร่ข่าวด้วยวิธีอ่ืนใด หรือด าเนินกิจการกู้ยืมเงินเป็นปกติธุระ หรือจัดให้มีผู้รับเงินใน
การกู้ยืมเงินในแหล่งต่าง ๆ หรือจัดให้มีบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ไปชักชวนบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้มี
การให้กู้ยืมเงิน หรือได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ยืมเงินเกินสิบคนซึ่งมีจ านวนเงินกู้ยืมรวมกันตั้งแต่ห้าล้าน
                                                           

161  แหล่งเดิม. 
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บาทขึ้นไป อันมิใช่การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยื มของ
สถาบันการเงิน และ 

  (2)  ผู้นั้นจ่าย หรือโฆษณา ประกาศ แพร่ข่าว หรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน จะพึงจ่ายได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะสามารถพิสูจน์ได้ว่า กิจการ
ของตนหรือของบุคคลที่ตนอ้างถึงนั้น เป็นกิจการที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียงที่จะน ามาจ่าย
ตามที่ตนได้กล่าวอ้าง หรือหากกิจการดังกล่าวไม่อาจให้ผลประโยชน์ตอบแทนพอเพียง ก็จะต้อง
พิสูจน์ได้ว่ากรณีดังกล่าวได้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผิดปกติอันไม่อาจคาดหมาย
ได้ หรือมีเหตุอันสมควรอย่างอื่น 

ตัวอย่างการกู้ยืมเงินที่เป็นการกระท าความผิดตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็น
การฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เช่น กรณีการขายหุ้นหรือท าสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินให้
บุคคลทั่วไปโดยตกลงซื้อคืนเป็นงวดรายเดือนและให้ก าไร ซึ่งเป็นการซื้อหรือท าสัญญาที่มุ่งจะขาย
คืนเพื่อต้องการก าไรโดยไม่ต้องร่วมในการขาดทุน ดังนั้นการขายหุ้นและท าสัญญาจะซื้อจะขาย
บ้านและที่ดินก็คือการรับเงินโดยผู้กู้ยืมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ให้กู้ยืม162 หรือ กรณีก าหนดให้มาสมัครเป็นสมาชิกแล้วซื้อขายลงหุ้นกับผู้ให้กู้ยืม 
จากนั้นก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ผู้ให้กู้ยืมก าหนดไว้อาจเป็น รายวัน รายสัปดาห์ หรือ
รายเดือน 

ค)  บทลงโทษ 
ในส่วนของบทลงโทษตามกฎหมายฉบับนี้มีอัตราโทษหนักกว่าประมวลกฎหมายอาญา 

คือ ผู้กระท าความผิดเร่ืองฐานฉ้อโกงประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่ระวางโทษของผู้กระท าความผิดตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงิน
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 นี้ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 5-10 ปี และปรับต้ังแต ่500,000 บาท ถึง 
1,000,000 บาท และยังมีการปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่163 ในกรณี
ผู้กระท าความผิดตามพระราชก าหนดนี้เป็นนิติบุคคล กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ 
ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น164 และบทบัญญัติ

                                                           
162  ค าพิพากษาฏีกาที่ 6442/2535. 
163  พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527, มาตรา 12. 
164  พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527, มาตรา 15. 
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ที่ก าหนดให้ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นเมื่อมีการกระท าความผิดซ้ า165 รวมถึงการเนรเทศ
ผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นคนต่างด้าวด้วย166 

ฉะนั้น พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 จึงเป็น
กฎหมายที่มีหลักการและวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ คุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง โดยการเอาผิดกับบุคคลและ
กลุ่มบุคคลที่มีเจตนาหลอกลวง ซึ่งใช้วิธีการระดมเงินทุนจากประชาชน อ้างว่าจะจ่ายผลตอบแทน
ให้ในอัตราที่สูงโดยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจใด ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ได้ใช้วิธีการจัดคิวเงินโดย
น าเงินจากผู้ลงทุนรายใหม่ไปจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ลงทุนรายเก่าหมุนเวียนกันไปเร่ือย 
ๆ เมื่อไม่มีผู้ลงทุนรายใหม่ ในที่สุดต้องเลิกล้มไป ท าให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและเป็นภัย
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีเพียงพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
พ.ศ. 2527 ซึ่งใช้บังคับแก่กรณีการประกอบธุรกิจในลักษณะฉ้อโกงประชาชน แต่ในส่วนของเงินกู้
นอกระบบซึ่งเป็นธุรกิจการเงินนอกระบบประเภทหนึ่งยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ใช้บังคับแต่
อย่างใด  

 
3.4  มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา  ศึกษาพระราชบัญญัติ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ได้ก าหนดห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อย
ละสิบห้าต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ใช้บังคับระหว่างการกู้ยืมเงินของเอกชนเท่านั้น  เพราะใน
ปัจจุบันได้มีสถาบันการเงินที่ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินด้วย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมเงินของ
สถาบันการเงินจะเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 
ก าหนด ซึ่งหากสถาบันการเงินมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด กจ็ะมีความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 เช่นเดียวกับกรณี
ที่ผู้ให้กู้ยืมที่เป็นบุคคลธรรมดาเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นั่นเอง ซึ่งจะได้ศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

                                                           
165  พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527, มาตรา 15/1. 
166  พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527, มาตรา 15/2. 
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3.4.1  เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ได้ก าหนดห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อย

ละสิบห้าต่อปี แต่เนื่องจากภาวะการเงินของตลาดโลกและตลาดภายในประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้น การที่จ ากัดดอกเบี้ยไว้ในอัตราเดิมจะเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและ
ท าให้ขาดความคล่องตัวในการที่ทางราชการจะใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นเคร่ืองมือเพื่อประโยชน์ในทาง
นโยบายการเงินในอันที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศ167 รัฐจึงได้ตราพระราชบัญญัติ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ขึน้ 

3.4.2 ขอบเขตการบังคับใช้ 
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  พ.ศ. 2523  

ได้ก าหนดขอบเขตการบังคับใช้โดยก าหนดนิยามของค าว่า “สถาบันการเงิน” หมายถึง 
(1)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2)  ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
(3)  บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
(4)  สถาบันการเงินอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนดโดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทย 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ก าหนดสถาบันการเงินอ่ืนขึ้นและออก

ประกาศก าหนดสถาบันการเงิน ตามมาตรา 3(4) แล้วทั้งสิ้น จ านวน 12 ฉบับ ได้แก่ ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ชุมนุมออมทรัพย์สหกรณ์ บริษัทประกันชีวิต ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  บรรษัทบริหารสินทรัพย์
สถาบันการเงิน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิก และธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนที่จดทะเบียนและตั้งอยู่ในประเทศ168 

                                                           
167  เหตุผลในการออกพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523. 
168  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 

(น. 69). เล่มเดิม. 
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3.4.3 หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี ้
มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  พ.ศ. 2523  

ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี ้“เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทย มีอ านาจก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงิน อาจคิดจาก
ผู้กู้ยืมหรือคิดให้ผู้ให้กู้ยืมให้สูงกว่าร้อยละสิบห้าต่อปีได้ 

ในการก าหนดตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะก าหนดอัตราดอกเบี้ยส าหรับสถาบันการเงิน
บางประเภทหรือทุกประเภทโดยก าหนดเป็นอัตราสูงสุดหรืออัตราที่อ้างอิงได้ในลักษณะอ่ืนก็ได้  
และจะก าหนดเงื่อนไขให้สถาบันการเงินต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

การก าหนดตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
ดังนั้น ในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยส าหรับสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัตินี้ จะเป็น

กรณีที่รัฐบาลเห็นว่าจะสามารถใช้นโยบายทางการเงินเกี่ยวกับเร่ืองดอกเบี้ยในส่วนของสถาบัน
การเงินเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะ เป็นหน่วยงานที่พิ จารณาเกี่ ย วกับนโยบายดังกล่ าว  และ เสนอรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงการคลังเพื่อออกประกาศก าหนดอัตราดอกเบี้ยต่อไป169 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะออกประกาศก าหนดประเภทของสถาบัน
การเงินและก าหนดเพดานดอกเบี้ยที่จะอนุญาตให้เรียกเก็บได้  เช่น ก าหนดให้ธนาคารออมสินอาจ
คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี หรืออาจก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงในลักษณะอ่ืน 
เช่น ก าหนดให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินอาจคิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมได้ไม่เกินอัตราที่
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินประกาศก าหนด  นอกจากนั้นแล้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังยังสามารถก าหนดเงื่อนไขให้สถาบันการเงินปฏิบัติได้170 ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่ให้สถาบันการเงินตามกฎหมายนี้สามารถเรียกได้จาก  
ผู้ขอกู้ยืมเงินได้ในอัตราที่ก าหนดไว้ร้อยละ 18-21 ต่อปี 

                                                           
169  แหล่งเดิม. 
170  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 

(น. 70). เล่มเดิม. 
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3.4.4  ผลบังคับใช้ 
3.4.4.1  การก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัตินี้จะไม่มีผลกระทบกระเทือนถึง

อ านาจก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ การก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยตามกฎหมายนั้น จะต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 4171  

3.4.4.2  ห้ามน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 แห่ง มาใช้บังคับแก่การ
คิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงินที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติน้ี172  

ดังนั้น ในกรณีผู้ให้กู้ยืมที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดจะสามารถคิดดอกเบี้ยได้เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 654 อย่างไรก็ตาม ในการคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงินนั้นจะต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งหากสถาบันการเงิน
มีการฝ่าฝืนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
พ.ศ. 2523 ก าหนดไว้ ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 
เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมที่เป็นบุคคลธรรมดาเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ  15 ต่อปี ซึ่งจะมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 นั่นเอง  

ค าพิพากษาฎีกาที่  2760/2549 ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์  พ.ศ. 2505 
มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ก าหนดให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเร่ืองดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่
ธนาคารพาณิชย์อาจ เ รียกได้  และ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลั งได้ออกประกาศ
กระทรวงการคลัง โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบัน
การเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 ออกข้อก าหนดเร่ืองอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จาก 
ผู้กู้ยืม พ.ศ. 2535 ไว้ในข้อ 3 ว่า “อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ อาจคิดจากผู้กู้ยืมได้ไม่เกินอัตราที่สถาบันการเงินดังกล่าว

                                                           
171  พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 มาตรา 5 บัญญัติว่า “ การก าหนด

อัตราดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงอ านาจก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้
อ านาจไว้โดยเฉพาะแต่การก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายนั้น จะต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 4.” 

172  พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 มาตรา 6 บัญญัติว่า “เมื่อรัฐมนตรี
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา 4 แล้ว มิให้น ามาตรา 654 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับแก่
การคิดดอกเบี้ยของสถาบันการเงินที่รัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 4.” 
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ประกาศก าหนด” นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์
ปฏิบัติในเร่ืองดอกเบี้ยและส่วนลดไว้ในข้อ 3 ให้ธนาคารพาณิชย์ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่เรียกจาก
ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาและจากลูกค้ารายย่อยชั้นดีตลอดจนอัตราดอกเบี้ย
สูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์จะเรียกจากลูกค้าที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขไว้ ตามประกาศกระทรวงการคลังและ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว ท าให้โจทก์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินมีอ านาจประกาศ
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงได้เอง ซึ่งเมื่อโจทก์ได้ออกประกาศธนาคารโจทก์ก าหนดอัตราดอกเบี้ย
ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและประกาศกระทรวงการคลังแล้ว การ
ก าหนดดอกเบี้ยของโจทก์แม้จะเกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ก็เป็นการก าหนดตามที่กฎหมายให้
อ านาจไว้ โดยไม่อยู่ภายใต้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 

ค าพิพากษาฎีกาที่  6934/2544 โจทก์เป็นสถาบันการเงิน จึงต้องใช้พระราชบัญญัติ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 มาใช้บังคับ บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวให้
สิทธิสถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปีได้ แต่ไม่ให้เกินกว่าอัตราสูงสุดที่รัฐมนตรี
ก าหนด โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจ าเลยทั้งสองเกินร้อยละ  15 ต่อปีได้ หาเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ไม่ 

อย่างไรก็ตาม การก าหนดอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินที่ดอกเบี้ยได้เกินกว่าอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี นั้น ถือเป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์จะต้องน าสืบให้ปรากฏ มิฉะนั้น ศาลจะพิพากษาให้
สามารถเรียกดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 7 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 650/2532 ประกาศของกระทรวงการคลังซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 มาตรา 3 หาใช่ข้อกฎหมายอันถือ
เป็นเร่ืองที่ศาลจะรับรู้เองได้ไม่ แต่เป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่คู่ความมีหน้าที่ต้องน าสืบ  เมื่อ 
ทางพิจารณาโจทก์ไม่สืบแสดงให้ความข้อนี้ปรากฏ ทั้งมิใช่เป็นข้อเท็จจริงที่ศาลรับรู้ได้เองแล้ว
เช่นนี้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้ถึงอัตราร้อยละ 20 ต่อปี อันเกินไปจากอัตราปกติตาม  
ที่กฎหมายก าหนดแต่ การที่จ าเลยตก เป็นผู้ผิดนัดในการช าระหนี้โจทก์ย่อมมีสิทธิคิดดอกเบี้ย  
ได้ ในอัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีในระหว่างเวลาผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
มาตรา 224 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 4010/2530 โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท
จ ากัด มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม  รับจ านอง เดิมชื่อบริษัท ท.จ ากัดต่อมาได้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นบริษัทเงินทุน ท.จ ากัด มีรายละเอียดตามหนังสือรับรองท้ายฟ้องดังนี้ โจทก์มิได้
บรรยายฟ้องว่าโจทก์เป็นบริษัทเงินทุนและเป็นสถาบันการเงินตาม พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้
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กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 อันจะมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมได้เป็นพิเศษ กรณีจึงต้องน า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ที่ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปีมาปรับแก่คดี  

โจทก์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้จากจ าเลยในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด
เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตหิ้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช 2475 ข้อก าหนดอัตราดอกเบี้ย
จึงตกเป็นโมฆะ โจทก์หมดสิทธิเรียกดอกเบี้ยตามสัญญา แต่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยโดยเหตุผิดนัดใน
อัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันผิดนัด 

ค าพิพากษาฎีกาที่ 5416/2540 จ าเลยที่ 1 ได้ท าสัญญากู้ยืมจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ส.ซึ่งมิได้เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจหลักทรัพย์และเป็นสถาบัน
การเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินพ.ศ. 2523 อันจะมีสิทธิเรียก
ดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมได้เป็นพิเศษ จึงต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ที่ห้ามคิด
ดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี มาปรับแก่คดี  

เมื่อสัญญากู้เงินระหว่างจ าเลยที่ 1 กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ส.ตามเอกสารหมาย จ.6 
ก าหนดดอกเบี้ยไว้ในอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ห้าม
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ. 2475 ข้อก าหนดอัตราดอกเบี้ยจึงตกเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะเรียก
ดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงินจากจ าเลยที่  1 และไม่มีสิทธิที่จะเรียกดอกเบี้ยจากจ าเลยที่  5 ในฐานะ 
ผู้จ านองในอัตราเดียวกันด้วยได้ แต่โจทก์ยังมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยโดยเหตุผิดนัดในอัตราร้อยละ  
7.5 ต่อปี นับแต่เวลาผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224  

 
3.5  มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบของต่างประเทศ 

ในหัวข้อนี้จะท าการศึกษากฎหมายที่ใช้บังคับแก่การประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ 
ของต่างประเทศ โดยกฎหมายระบบคอมมอนลอว์หรือกฎหมายจารีตประเพณี ได้แก่ สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ส่วนกฎหมายระบบกฎหมายซีวิลลอว์หรือกฎหมายแบบลายลักษณ์
อักษร ได้แก่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยจะศึกษาสาระส าคัญของมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแล 
ข้อสัญญา การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ มาตรการลงโทษ และมาตรการให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวางมาตรการก ากับดูแล
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบของประเทศไทยต่อไป 
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3.5.1  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สถานการณ์การเงินนอกระบบของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีปัญหารุนแรง โดยมีการให้

กู้ยืมเงินแบบไม่มีหลักประกันและไม่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน (Ah Long) 
ซึ่งเจ้าหนี้นอกระบบ (Loan Sharks) จะหาแหล่งเงินจากธนาคารและแหล่งเงินที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเพื่อมาปล่อยกู้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวที่มีรายได้ต่ า และต้องการ
สินเชื่อเพียงเล็กน้อย คือ ประมาณ 200-300 ดอลล่าร์สิงคโปร์173 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อย
ละ 40 ต่อวัน และอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึงร้อยละ 1,000 ต่อปี กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระหนี้ เจ้าหนี้
นอกระบบจะใช้วิธีรุนแรงในการติดตามทวงถามหนี้ ท าให้ลูกหนี้ต้องอับอายโดยการพ่นข้อความสี
แดงว่า “เป็นหนี้ต้องช าระ” (Owe Money, Pay Money) พร้อมรายละเอียดในบัตรประจ าตัว
ประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ท างานที่ผนังก าแพงบ้านของลูกหนี้  ตลอดจนใช้วิธีท าร้าย
ร่างกาย ท าลายทรัพย์สิน เช่น การจุดไฟเผารถยนต์ของลูกหนี้ หรือบางคร้ังขโมยทรัพย์สินที่บ้าน
ของลูกหนี้ในมูลค่าที่ลูกหนี้เป็นหนี้ หรือส่งลูกปืนไปให้ลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้บางรายทนต่อการกดดัน
ไม่ไหวก็อาจหาทางออกโดยการฆ่าตัวตาย174 

รัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยเล็งเห็นว่าหากไม่มี
มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าไปควบคุมแล้วคงจะก่อให้เกิดความเสียหาย ในปี ค.ศ. 1959 
รัฐบาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์จึงได้ออกกฎหมายเพื่อก ากับดูแลธุรกิจการให้สินเชื่อ ชื่อว่า รัฐ
บัญญัติการให้กู้ยืมเงิน ค.ศ. 1959 (Moneylenders Act of 1959) โดยตราขึ้นและมีผลใช้บังคับเมื่อ
วันที ่11 กันยายน ค.ศ. 1959 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายคร้ัง จนถึงในปี ค.ศ. 2008 มีการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐบัญญัติการให้กู้ยืมเงิน ค.ศ. 2008 (Moneylenders Act of 2008)175 โดยมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2009176 ต่อมา ในปี ค.ศ. 2010 รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายการให้กู้ยืมเงินเกี่ยวกับมาตรการก ากับดูแลการให้สินเชื่อที่ไม่มีใบอนุญาตในการ
                                                           

173  อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างธนาคาร คือ 25.6430 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์.  
ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557, สืบค้น 17 พฤศจิกายน 2556, จาก
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/Exch
angeRate.aspx 

174  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 
(น. 87). เล่มเดิม. 

175  Moneylenders Act of 2008 เป็นกฎหมายที่ยกเลิกกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อน ( Moneylenders Act of 
1959). 

176  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 
(น. 87). เล่มเดิม. 
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ประกอบธุรกิจ โดยตรารัฐบัญญัติการให้กู้ยืมเงิน ค.ศ. 2008 (แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2010) หรือ 
Moneylenders Act of 2008 (Revisied Edition of 2010) โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. 2010177 ทั้งนี้ กฎหมายการให้กู้ยืมเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจและเพื่อ
เป็นการปกป้องผู้บริโภคจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากอัตราดอกเบี้ยที่ไม่เหมาะสมและการทวง
ถามหนี้ที่ไม่เป็นธรรม โดยก าหนดมาตรการทางกฎหมาย ดังนี ้

3.5.1.1  มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลข้อสัญญา 
ก)  ก าหนดขอบเขตของการให้สินเชื่อ โดยต้องเป็นการให้สินเชื่อแก่บุคคล

ธรรมดา ซึ่งจะเป็นการให้สินเชื่อที่มีหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ โดยผู้ให้สินเชื่อจะต้องกระท าการ
เป็นทางการค้าปกติ  

ข)  ก าหนดวงเงินสินเชื่อ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นผู้
รักษาการตามกฎหมายฉบับดังกล่าว เป็นผู้ก าหนดวงเงินให้สินเชื่อ ดังนี ้

1)  ผู้มีรายได้ไม่เกิน 20,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อปี มีวงเงินกู้ยืมสูงสุด 
3,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ 

2)  ผู้มีรายได้ เกินกว่า  20,000 ดอลล่าห์สิงคโปร์ แต่ไม่ เกิน  30,000  
ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อปี มีวงเงินไม่เกิน 2 เท่า ของเงินเดือน 

3) ผู้มีรายได้เกินกว่า  30,000 ดอลล่าห์สิงคโปร์ แต่ไม่ เกิน 120,000  
ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อปี มีวงเงินไม่เกิน 4 เท่า ของเงินเดือน 

ส าหรับหลักเกณฑ์การขอสินเชื่อนี้ไม่ใช้บังคับกับผู้มีรายได้เกินกว่า 120,000 ดอลล่าร์
สิงคโปร์ต่อปี หรือมีสินทรัพย์เกินกว่า 2,000,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ขึ้นไป178 

 ค)  ก าหนดค านิยามของดอกเบี้ย เนื่องจากรัฐบัญญัติการให้กู้ยืมเงินฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือ เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยใช้ถ้อยค าอ่ืนแทนค าว่า 
“ดอกเบี้ย” ในการเข้าท าสัญญา ฉะนั้น ในมาตรา 2 ของกฎหมายฉบับนี้จึงได้ก าหนดค านิยาม 
“ดอกเบี้ย” ว่า หมายความรวมถึงจ านวนเงินใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในชื่อใด ๆ ก็ตามที่เกินกว่าเงินต้นที่ได้
ช าระหรือจะช าระแก่ผู้ให้กู้เพื่อตอบแทนเงินกู้หรือเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้  แต่ไม่หมายความ
รวมถึงจ านวนเงินใด ๆ ที่ผู้ให้กู้เรียกได้โดยชอบด้วยกฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐบัญญัตินี ้ 
เพื่อหรือในรูปของอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมที่จ่ายตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย179 

                                                           
177  แหล่งเดิม. 
178  แหล่งเดิม. 
179  Moneylenders Act of 2008 Section 2.  
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 ง)  ก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด โดยให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมในการออกประกาศอัตราดอกเบี้ยสูงสุดส าหรับการให้กู้ยื ม ซึ่งจะแตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม เช่น การกู้เงินเพื่อการพาณิชยกรรม เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม  
ในปัจจุบัน รัฐมนตรีได้ประกาศก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ให้สินเชื่อสามารถคิดได้จากผู้ขอ
สินเชื่อ180 โดยก าหนดไว้ใน Moneylenders Rules of 2009181 ดังนี ้

  1)  การให้เงินกู้แก่บุคคลที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์  
กรณีหนี้ที่มีหลักประกัน มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ13 ต่อปี ส าหรับหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน  
มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 20 ต่อปี  

  2)  การให้เงินกู้แก่บุคคลที่มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 30,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์
หรือมากกว่านั้น ไม่ว่ามีหรือไม่มีหลักประกันก็ให้กู้เกินกว่า 3,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ส่วนอัตรา
ดอกเบี้ย ให้ท าความตกลงกันระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้182  

3.5.1.2  มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ  
 ก)  ก าหนดนิยามและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ  
มาตรา 2 ของรัฐบัญญัติการให้กู้ยืมเงินได้บัญญัติค านิยาม “ผู้ให้กู้”(Moneylender) 

หมายถึง บุคคลทุกคนซึ่งประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินหรือซึ่งประกอบกิจการหรือโฆษณาหรือ
ประกาศไม่ว่ารูปแบบใดว่าตนเองประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน  ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะประกอบ
กิจการในฐานะตัวการหรือตัวแทนก็ตาม”183 นอกจากนั้นยังมีบทสันนิษฐานไว้ในมาตรา 3 ว่า 
“บุคคลใด ๆ ซึ่งให้กู้ยืมเงินหรือผลตอบแทนสูงกว่าจ านวนเงินให้กู้  ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้ให้กู้ เว้น
แต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน”184 ซึ่งผู้ให้กู้  ได้แก่ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งรวมถึง 
ผู้ประกอบธุรกิจที่มีสถานประกอบกิจการการให้สินเชื่ออยู่นอกสาธารณรัฐสิงคโปร์ แต่ไม่รวมถึงผู้
ที่ได้รับใบอนุญาตให้สินเชื่อตามกฎหมายอ่ืน การให้กู้แก่พนักงานในลักษณะของการให้สวัสดิการ 
การให้กู้ยืมแก่ตัวแทนผู้ลงทุน (Accredited Investors) ตามกฎหมายหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว  
การให้กู้ยืมแก่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนประเภทจ ากัดความผิด ทรัสต์ ทรัสตีและผู้จัดการทรัสต์เพื่อ

                                                           
180  Moneylenders Act of 2008 Section 37. 
181  Moneylenders Rules of 2009 Section 11.  
182  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 

(น. 88-89). เล่มเดิม. 
183  Moneylenders Act of 2008 Section 2.  
184  Moneylenders Act of 2008 Section 3.  
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การด าเนินการของทรัสต์นั้น ทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการให้กู้ยืมซึ่ง
ธุรกิจหลักไม่ใช่การให้กู้ยืมโดยตรง แต่ในการด าเนินการต้องมีการให้กู้ยืม185 

ส่วนคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจนั้น จะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของ
มาตรา 7 แห่ง Moneylenders Act of 2008 เช่น ผู้ที่มีอายุเกินกว่า 21 ปี ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่และประกอบ
กิจการในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น186 

ข) ก าหนดเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 
1) ผู้ให้กู้ยืม ทั้งกรณีการให้กู้ยืมด้วยตนเองหรือประกอบการในฐานะ

ตัวแทนของผู้ให้กู้ยืมเงิน มีหน้าที่ขอรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์จากนายทะเบียน 187 โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับใบอนุญาตตามอัตราที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนด ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทหรือชนิดของใบอนุญาต188 
และต้องด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตทุก 1 ปี ในเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนที่ใบอนุญาตจะ
หมดอายุ นอกจากนั้น กรณีไม่ต้องการด าเนินธุรกิจต่อไป ต้องแจ้งก่อน 1 เดือน ก่อนที่ใบอนุญาตจะ
หมดอายุ189 

2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจ ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่น้อยกว่า 14 วัน หากฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตามกฎหมายโดยมี
โทษทั้งจ าและปรับ เช่น เปลี่ยนสถานที่ในการประกอบธุรกิจ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ
บริษัท190 

3) ห้ามให้สินเชื่อโดยมิได้ร้องขอจากผู้ขอสินเชื่อ  
4) ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้ขอสินเชื่อ เช่น รายละเอียด

เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อก าหนดของสินเชื่อ ผลประโยชน์จากการให้สินเชื่อที่ผู้ให้กู้ยืมได้รับ อัตรา
ดอกเบี้ย เป็นต้น  

5) หากผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษในสัญญาการให้สินเชื่อ 
(ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในสัญญาการให้สินเชื่อ) ผู้ให้กู้ยืมจะต้องอธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญา

                                                           
185  Moneylenders Act of 2008 Section 2.  
186  Moneylenders Act of 2008 Section 7.  
187  Moneylenders Act of 2008 Section 5.  
188  Moneylenders Act of 2008 Section 8.  
189  Moneylenders Act of 2008 Section 6.  
190  Moneylenders Act of 2008 Section 12.  
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เป็นภาษาที่ผู้ขอสินเชื่อเข้าใจความหมาย ก่อนที่จะให้ผู้ขอสินเชื่อลงชื่อในสัญญา และต้องจัดท า
ส าเนาเอกสารของสัญญาเพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ าประกันเก็บไว้ด้วย191 

6) ก าหนดแนวทางโฆษณาและการตลาด โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
ระบุชื่อ สถานที่ประกอบธุรกิจ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น และห้ามไม่ให้โฆษณาหรือประกาศต่อ
สาธารณชน ทั้งทางเอกสาร จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใด ด้วยข้อความที่หลอกลวง เป็นเท็จ ไม่ว่า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ192 

7) ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องส่งรายงานการประกอบธุรกิจปีละ  2 คร้ัง 
ให้แก่นายทะเบียน ในรายงานประกอบด้วย ข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ เช่น ที่อยู่ ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับ
การกู้ยืม บัญชีข้อมูลที่เก็บรวบรวมทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น193 

ค) ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของนายทะเบียน โดยให้อ านาจนายทะเบียนซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
หรือต่อใบอนุญาต ปฏิเสธ ยกเลิก ระงับใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว และเพิกถอนใบอนุญาต ดังนี้ 

1)  นายทะเบียนมีหน้าที่ออกใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ โดยต้อง
ออกใบทะเบียนในชื่อที่แท้จริงของผู้ประกอบกิจการ หากใบอนุญาตออกในชื่ออ่ืนที่มิใช่ชื่อที่
แท้จริงของผู้ให้กู้ย่อมตกเป็นโมฆะ นอกจากนั้นผู้ขอออกใบอนุญาตในชื่ออ่ืนที่มิใช่ชื่อที่แท้จริงของ
ผู้นั้นจะมีความรับผิดทางอาญาด้วย และเมื่อนายทะเบียนออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจราย
ใดแล้วจะต้องประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งจะถือว่ารายชื่อที่ได้
ประกาศนั้นเป็นหลักฐานในทุกศาลว่าบุคคลที่มีชื่อในประกาศเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการการให้กู้ยืมเงิน ส่วนบุคคลที่ไม่มีชื่อในประกาศย่อมถือได้ว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินได้  

2)  อ านาจในการปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหรือไม่ให้ต่อใบอนุญาต เมื่อ
นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจแล้ว  ปรากฏว่าเป็นผู้ที่ไม่มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดหรือมีลักษณะต้องห้ามในการประกอบธุรกิจ นายทะเบียนมีอ านาจ
ปฏิเสธการให้ใบอนุญาตหรือไม่ให้ต่อใบอนุญาตได้ เช่น กรณีผู้ให้กู้ซึ่งประกอบกิจการโดยมีสถาน
ประกอบกิจการมากกว่า 1 แห่ง หรือภายใต้ชื่อมากกว่า 1 ชื่อ กรณีผู้ยื่นค าร้อง กรรมการบริษัทหรือ
หุ้นส่วน หรือบุคคลใดที่ต้องรับผิดชอบต่อกิจการในการให้สินเชื่อ โดยบุคคลนั้นมีอายุต่ ากว่า 21 ปี 
หรือเชื่อได้ว่าเป็นผู้กระท าความผิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าที่ไม่สุจริตเกี่ยวกับกฎหมายว่า

                                                           
191  Moneylenders Act of 2008 Section 20.  
192  Moneylenders Act of 2008 Section 16.  
193  Moneylenders Act of 2008 Section 21.  
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ด้วยการทุจริต การค้ายาเสพติด กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมรุนแรง กฎหมายว่าด้วยการก่อการร้าย
หรือ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายภายใต้องค์การสหประชาชาติ  

3)  อ านาจในการยกเลิกหรือการระงับใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว หาก
ปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจมีการตกแต่งบัญชี  รายงานข้อมูลอันเป็นเท็จหรือประกอบธุรกิจใน
สถานที่โดยไม่ได้รับการอนุญาต เป็นต้น194 

4)  อ านาจในการเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ภายหลังปรากฏหลักฐาน
ว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินเป็นบุคคลที่ไม่มีความเหมาะสม ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการไม่สมควรที่จะให้ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินต่อไป นายทะเบียนก็
สามารถที่จะเพิกถอนใบอนุญาตนั้นได้ เช่น กรณีผู้รับใบอนุญาตถูกศาลพิพากษาว่ากระท าความผิด
ทางอาญาโดยทุจริตหรือผิดศีลธรรม หรือประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ไม่เหมาะสมที่จะ
ถือใบอนุญาตอีกต่อไป หรือกระท าการใด ๆ อันขัดต่อรัฐบัญญัติการให้กู้ยืมเงิน หรือถูกศาล
พิพากษาว่ากระท าความผิดภายใต้รัฐบัญญัติ หรือข้อบังคับที่ออกตามความในรัฐบัญญัติการให้กู้ยืม
เงินนี ้เป็นต้น195 

5)  ในการตรวจสอบรายงานการประกอบธุรกิจของผู้ให้สินเชื่อ กฎหมาย
ให้อ านาจแก่นายทะเบียนในการเรียกดูเอกสาร ส าเนาเอกสารหรือรูปภาพ และมีอ านาจให้ผู้
ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่าเวลาใด ๆ196  

6)  ก าหนดมาตรการในการติดตามทวงถามหนี้ โดยผู้ให้กู้ยืมจะต้องไม่
ติดตามทวงถามหนี้ในลักษณะอันเป็นการรบกวนลูกหนี้หรือที่อยู่อาศัยของลูกหนี้แสดงหรือคุกคาม 
ข่มเหง พูดจาหยาบคายหรือเขียนหรือแสดงข้อความ หรือกระท าการใด ๆ ที่ท าให้เป็นการรบกวน
หรือข่มขู่ หรือท าให้ลูกหนี้หรือบุคคลในครอบครัวของลูกหนี้หวาดกลัว หากมีการกระท าดังกล่าว
ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิด197 

                                                           
194  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 

(น. 88-89). เล่มเดิม. 
195  Moneylenders Act of 2008 Section 9.  
196  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 

(น. 90). เล่มเดิม.  
197  Moneylenders Act of 2008 Section 28.  
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ง)  ก าหนดหน่วยงานในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ ดังนี ้ 
 1)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอ านาจในการก าหนดรูปแบบ 

วิธีการในการขอใบอนุญาต เช่น จ านวนเงินในการสมัครขอรับใบอนุญาต และก าหนดรายละเอียดที่
เป็นสาระส าคัญของสัญญากู้เงิน เช่น จ านวนเงินขั้นสูงสุดที่ให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ย รายละเอียดใน
การประกอบธุรกิจ เช่น รูปแบบรายงานประกอบธุรกิจ การบันทึกรายการทางบัญชี ตลอดจนแต่งตั้ง
นายทะเบียนเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลดูแลการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อ198 

 2)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอ านาจในการออกค าสั่งให้ธนาคาร
หยุดการด าเนินการท าธุรกรรมของกองทุนที่ด าเนินการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต199 

 3)  พนักงานอัยการมีอ านาจตรวจสอบเอกสารหรือพยานหลักฐานจาก
ธนาคารในการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเพื่อหาผู้กระท าผิดกรณีการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อ
โดยไม่ได้รบัใบอนุญาตด้วย200  

3.5.1.3  มาตรการลงโทษ  
ก)  กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลประกอบธุรกิจให้กู้เงินโดยไม่มีใบอนุญาต จะมี

ผลให้การกู้ยืมหรือการค้ าประกันการกู้ยืมไม่สามารถบังคับตามกฎหมายฉบับนี้ได้  และการจ่ายเงิน
ใด ๆ โดยผู้ให้กู้ยืมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือในนามผู้ให้กู้ยืมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสัญญากู้ยืม 
ก็ไม่สามารถที่จะเรียกคืนในศาลใด ๆ ได้201 

ข)  กรณีผู้ให้กู้ยืมประกอบธุรกิจให้กู้เงินโดยไม่มีใบอนุญาต หรือไม่อยู่ใน
ข้อยกเว้นว่าการประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินไม่ต้องมีใบอนุญาตแล้ว  หรือกระท าการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามกฎหมายฉบับนี้ ถือว่ามีความผิดอาญา หากเป็นบุคคลธรรมดาต้องระวางโทษปรับ
ไม่น้อยกว่า 30,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ และไม่เกิน 300,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ และมีโทษจ าคุกไม่เกิน 
4 ปี กรณกีระท าความผิดเป็นคร้ังที่สองหรือมากกว่านี้ ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่า 30,000 ดอล
ล่าร์สิงคโปร์ และไม่เกิน 300,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ และมีโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี หากเป็นนิติบุคคล
ต้องระวางโทษปรับไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ และไม่เกิน 500,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์202 

                                                           
198  Moneylenders Act of 2008 Section 37. 
199  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 

(น. 91). เล่มเดิม. 
200  Moneylenders Act of 2008 Section 30A.  
201  Moneylenders Act of 2008 Section 14.  
202  Moneylenders Act of 2008 Section 14.  
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ค)  กรณีผู้ประกอบธุรกิจให้กู้เงินกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมายนี้  
เช่น กรณีไม่อธิบายเงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาเป็นภาษาที่ผู้ขอสินเชื่อเข้าใจความหมาย  
ไม่จัดท าส าเนาเอกสาร ถือว่ามีความผิดอาญา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ 
หรือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ และในกรณีที่เป็นการกระท าความผิดคร้ังที่สอง หรือ
กระท าความผิดซ้ า  จะต้องช าระค่าปรับไม่ เกินกว่า  40,000 ดอลล่า ร์สิงคโปร์  หรือจ าคุก 
เป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า 12 เดือนหรือทั้งจ าทั้งปรับ203 

ง)  ก าหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีธนาคารหรือบัตร ATM (Automated 
Teller Machine) ของบุคคลใดที่ใช้ส าหรับการด าเนินธุรกิจการให้สินเชื่อโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
หรือบุคคลใด ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าให้ความช่วยเหลือการด าเนินธุรกิจดังกล่าว ถือว่ามีความผิดต้อง
เสียค่าปรับไม่น้อยกว่า 30,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือไม่เกิน 300,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ จ าคุก 
ไม่น้อยกว่า 4 ปี204 

3.5.1.4  มาตรการทางกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหาย  
ก)  ในกรณีผู้ให้กู้ยืมปฏิบัติต่อผู้ขอสินเชื่อไม่เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ ข้อ

กฎหมาย หรือตามสัญญาการให้สินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อสามารถส่งเร่ืองต่อศาลตามรัฐบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค ค.ศ. 1914 (Federal Trade Commission Act of 1914) โดยศาลมีอ านาจปรับลดข้อก าหนด
ในสัญญาหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนั้น ให้สามารถบังคับกันได้เท่าที่เป็นธรรม205  

ข)  รัฐได้ด า เนินการติดตั้ งระบบกล้องวงจรปิด  CCTV (Closed-Circuit 
Television) ในเขตพื้นที่ของลูกหนี้ที่มีการถูกทวงถามจากเจ้าหนี้นอกระบบจ านวนมาก จนท าให้คดี
การให้สินเชื่อโดยไม่มีใบอนุญาตและการข่มขู่ลูกหนี้ในการทวงถามหนี้มีจ านวนคดีลดลง206 

ค)  คณะกรรมการต่อต้ านอาชญากรรมแห่งชาติ  (The National Crime 
Prevention Council) หรือ NCPC ได้จัดตั้งโครงการต่อต้านการด าเนินธุรกิจเจ้าหนี้นอกระบบ (X 
Ah Long) เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งข้อมูลและรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่ง
ประชาชนสามารถให้ข้อมูลโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนของตนเอง  เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูล

                                                           
203  Moneylenders Act of 2008 Section 20.  
204  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 

(น. 91). เล่มเดิม. 
205  แหล่งเดิม. 
206  แหล่งเดิม. 
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ดังกล่าวเป็นความลับ และสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้หลายช่องทาง เช่น สายด่วนโทรศัพท์ 
เป็นต้น207 

3.5.2  สหรัฐอเมริกา  
กฎหมายเกี่ยวกับให้กู้ยืมเงินในสหรัฐอเมริกา ไม่ได้มีลักษณะเป็นการบัญญัติรวมไว้ใน

กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นการเฉพาะ หากแต่อยู่กระจัดกระจายในกฎหมายหลายฉบับ ทั้งที่เป็น
กฎหมายในระดับสหพันธรัฐและระดับมลรัฐหรือการปกครองท้องถิ่น  ซึ่งจะได้ศึกษามาตรการ 
ทางกฎหมายเพื่อน ามาปรับใช้กับวิทยานิพนธ์เล่มนี ้ดังนี ้

3.5.2.1  มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลข้อสัญญา มีสาระส าคัญ ดังนี ้
เนื่องจากในปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนจากสถาบันการเงินทั่วไปได้ หรือที่เรียกกันว่า “Non – Standard Lenders” โดยผู้ที่ประกอบ
ธุรกิจให้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลในการกู้ยืมเงิน ค.ศ. 1968 (Truth 
in Lending Act of 1968) หรือที่เรียกว่า “TILA” ซึ่งเป็นกฎหมายในระดับประเทศของสหรัฐอเมริกา
และเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบัญญัติคุ้มครองสินเชื่อผู้บริโภค ค.ศ. 1969 (Consumer Credit Protection 
Act of 1969) ทั้งนี้ TILA เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ก ากับดูแลการให้สินเชื่อ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับ
ผู้บริโภคว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเกี่ยวกับการได้รับสินเชื่อหรือการกู้ยืมเงิน  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและสามารถ
เปรียบเทียบข้อตกลงต่าง ๆ ในการกู้ยืมเงินและเพื่อป้องกันข้อก าหนดที่ไม่เป็นธรรมในการกู้ยืมเงิน 
จึงก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อให้แก่ผู้บริโภคตั้งแต่ก่อนให้สินเชื่อหรือในขณะที่
ให้สินเชื่อและภายหลังที่มีการให้สินเชื่อ208  

ก)  ก าหนดขอบเขตของการให้สินเชื่อ โดย TILA ก าหนดให้ใช้บังคับกับสินเชื่อเพื่อ
การอุปโภคบริโภคทุกประเภทรวมถึงการให้สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย  แต่ไม่รวมถึงสินเชื่อส าหรับ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตรหรือเป็นการให้สินเชื่อแก่รัฐบาลหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์ ธุรกรรมภายใต้พิกัดอัตราภาษีศุลกากรที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ ธุรกรรมที่ส านักงานคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade 
Commission) ก าหนดยกเว้น สินเชื่อเพื่อการศึกษาตามรัฐบัญญัตกิารศึกษาขั้นสูง ค.ศ. 1965 (Higher 
Education Act of 1965)209 

                                                           
207  แหล่งเดิม. 
208  จาก การพัฒนากฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้บริการทางการเงิน  (น. 146), โดย 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จ, กรุงเทพฯ: กระทรวงการคลัง. 
209  Section 1603 Title 15 U.S.C. 
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ข)  ก าหนดค านิยามของค าว่า “ผู้ให้สินเชื่อ” ให้หมายความรวมถึงบุคคลใดที่ให้เงิน
สินเชื่อในลักษณะทางการค้าปกติ โดยได้รับการช าระหนี้จากการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้210 ไม่ว่าจะ
เป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน ช าระค่าสินค้าหรือค่าบริการ และมีการคิดค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดจากการกู้ยืมดังกล่าว และเป็นบุคคลซี่งอยู่ในสถานะของการเป็นเจ้าหนี้จากหลักฐาน
การท าสัญญากู้ยืมเงิน หรือสันนิษฐานได้ว่ามีสถานะเป็นเจ้าหนี้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานในการ  
กู้ยืมเงิน โดยก าหนดการกู้ยืมเป็นสัญญาให้มีการผ่อนช าระ 4 งวดขึ้นไป  

ค)  ก าหนดความนิยามของค าว่า “ผู้บริโภค” ให้หมายความรวมถึงผู้ที่มีสถานะเป็น
ลูกหนี้หรือผู้ที่ได้รับสินเชื่อ ซึ่งต้องเป็นบุคคลธรรมดา และขอกู้ยืมสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ใช้ส่วนบุคคล เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนหรือเพื่อการใช้สอยส่วนบุคคล มิใช่การ
กู้ยืมเงินเพื่อน าไปประกอบธุรกิจหรือการให้เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ซึ่งมีเกณฑ์ในการก ากับดูแลผู้ให้
สินเชื่อตามกฎหมายอ่ืนแยกตามประเภท อาทิ สถาบันการเงิน หรือผู้ให้สินเชื่อระดับมลรัฐ211 

ง)  ก าหนดวงเงินสินเชื่อ ซึ่งใช้บังคับทั้งสินเชื่อที่มีหรือไม่มีหลักประกัน โดยก าหนดให้
สินเชื่อไม่เกินวงเงิน 25,000 ดอลล่าร์สหรัฐ212 เว้นแต่เป็นธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่เป็นปัจจัยพื้นฐานส าหรับใช้ในที่อยู่อาศัย213 สินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายของบุคคลธรรมดา
หรือครอบครัว หรือเพื่อซื้อหาของใช้ในบ้าน214 

จ)  ก าหนดค านิยามของค าว่า “ค่าธรรมเนียม” ให้หมายความรวมถึงการคิดค่าเงินเพิ่ม
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญากู้ยืมเงินที่ผู้กู้ยืมต้องช าระให้แก่เจ้าหนี้  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในกรณีที่มีเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตามที่สัญญากู้เงินก าหนด เช่น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ ค่าประกันใด ๆ ค่าพรีเมี่ยม และค่าคิดบัญชีหรือการตรวจสอบบัญชี เป็นต้น นอกจากนั้น 
ยังก าหนดวิธีการที่ใช้ค านวณค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง215 

                                                           
210  Section 1602 (f) Title 15 U.S.C. 
211  การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ 

(น. 78-79). เล่มเดิม. 
212  อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างธนาคาร คือ 32.314 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 

ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557. สืบค้น 22 ตุลาคม 2557, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/Exch
angeRate.aspx 

213  Section 1603 (3) Title 15 U.S.C. 
214  Section 1602 (h) Title 15 U.S.C. 
215  From Consumer Law & Protection A Pratical Approach for Paralegal and the Public (pp. 106-

120), by Neal R. Bevans, 2011, Carolina Academic Press, United State of America. 
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3.5.2.2  มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ 
โดยส่วนใหญ่จะก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแล
ดูแล ในระดับสหพันธรัฐ คือ Federal Trade Commission (FTC) ส่วนในระดับมลรัฐ จะเป็นไปตาม
กฎหมายที่แต่ละมลรัฐก าหนดขึ้น  

3.5.2.3  มาตรการลงโทษตาม Truth in Lending Act of 1968  
 ก)  ผู้กู้ยืมเงินสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้สินเชื่อหรือผู้ประกอบธุรกิจ

ให้กู้ยืมเงินได้ หากปรากฏว่าธุรกรรมการกู้ยืมเงินดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายนี้และผู้ให้กู้ไม่ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้216 ทั้งนี้ ค่าเสียหายประกอบด้วย ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและโทษปรับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีจ านวน 2 เท่าของค่าธรรมเนียมในการให้กู้เงิน รวมทั้งก าหนดให้ผู้กู้เงินที่ชนะคดี
มีสิทธิได้รับเงินจากค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ในการฟ้องร้อง ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ ตามที่ศาล
เห็นสมควร 

 ข)  ก าหนดความรับผิดแก่ผู้ให้กู้ที่จงใจให้ข้อมูลผิดหรือไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ โดยมีระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ217 

3.5.2.4  มาตรการทางกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหาย 
สหรัฐอเมริกามีหน่วยงานชื่อว่าองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (Bureau of Consumer 

Protection) ที่ เรียกว่า  “BCP” ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคจากการกระท าที่ไม่เป็นธรรมและ
หลอกลวงของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้

ก) ออกกฎระเบียบก ากับดูแลที่เหมาะสมส าหรับการคุ้มครองลูกค้าผู้บริโภค  
ข) การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผู้บริโภค  
ค) มีอ านาจสอบสวนและไต่สวนการกระท าความผิด ตลอดจนมีอ านาจออกค าสั่งทาง

ปกครอง ซึ่งเมื่อเมื่อท าการสอบสวนแล้วปรากฏว่า  มีผู้กระท าความผิด BCP มีอ านาจขอให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจชี้แจงหรือหยุดการกระท าความผิดรวมถึงเสนอแผนการแก้ปัญหา  แต่หากการ
กระท าความผิดยังไม่ได้รับการแก้ไขและมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อลูกค้าผู้บริโภคในวงกว้าง 
การกระท าดังกล่าวจะต้องขึ้นสู่กระบวนการไต่สวนต่อหน้าคณะผู้ชี้ขาดการกระท าความผิด  
(Administrative Law Judge) ที่เรียกว่า “ALJ” ซึ่งมีอ านาจออกค าสั่งทางปกครอง เช่น ให้หยุดการ

                                                           
216  Section 1640 Title 15 U.S.C. 
217  Section 1611 Title 15 U.S.C. 
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กระท าความผิด และหากพบว่ายังมีการกระท าความผิดต่อไปอีก ก็มีอ านาจน าคดีขึ้นสู่ศาล เพื่อให้
ศาลมีค าสั่งปรับหรือขอชดใช้ค่าเสียหายหรือขอให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม218  

ง)  มีอ านาจก ากับดูแลกระบวนการเรียกช าระหนี้หรือทวงหนี้ให้เป็นไปตามรัฐบัญญัติ
ทวงถามหนี้ ค.ศ. 1977 (Fair Debt Collection Practices Act of 1977) หรือที่เรียกว่า “FDCPA” ซึ่งมี
ขอบเขตการใช้บังคับแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ บริษัทที่ประกอบธุรกิจเรียกเก็บหนี้หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อในการเรียกเก็บหนี้ เช่น ทนายความ ส่วนบุคคลที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ลูกค้าผู้บริโภคที่เป็นหนี้สินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภคหรือสินเชื่อส่วนบุคคล ส าหรับมาตรการทางกฎหมายในการติดตามทวงถามหนี้219 มีดังนี้  

1) ก าหนดการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อกับลูกหนี้  เช่น ต้องแจ้ง
ข้อมูลที่จ าเป็นให้ลูกหนี้ทราบ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อลูกหนี้ได้ ต้องระมัดระวังค าพูดหรือ
พฤติกรรมที่ติดต่อกับบุคคลที่สาม เช่น ผู้เรียกเก็บหนี้ต้องชี้แจงหรือแสดงตนต่อบุคคลที่สามว่าได้
พยายามติดต่อโดยตรงกับลูกค้าผู้บริโภคแล้วแต่ไม่ส าเร็จ หรือห้ามเปิดเผยกับบุคคลที่สามว่าลูกหนี้
เป็นหนี้อยู่กับผู้ประกอบธุรกิจและเป็นจ านวนเท่าใด  

2) จ ากัดสถานที่และเวลาในการเรียกเก็บหนี้  โดยการติดต่อสื่อสารเรียกเก็บหนี้
ต้องท าภายในเวลาที่สะดวกหรือเหมาะสม หรือไม่เป็นการท าให้ลูกหนี้ต้องอับอายมากนัก และต้อง
หยุดการสื่อสารกับลูกหนี้ เมื่อมีการร้องขอหรือบอกกล่าวจากลูกหนี้นั้น 

3) ก าหนดพฤติกรรมที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อกระท า 
เช่น การคุกคามทางเพศ การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ การหลอกลวงให้เข้าใจผิด เช่น การให้ข้อมูลแก่
ลูกหนี้ว่า หากไม่มีการช าระหนี้จะมีผลท าให้ทรัพย์สินหรือเงินเดือนของลูกหนี้อาจจะถูกยึดหรือ
บังคับได้ หรือกรณีใช้พฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมในการเรียกช าระหนี้ เช่น การข่มขู่ว่าจะใช้ก าลังหรือ
ขู่ว่าจะด าเนินคดีในศาลหากไม่มีการช าระหนี้220 

นอกจากนั้นแล้ว ตามกฎหมายละเมิด (Common Law of Tort) ลูกหนี้ที่เป็นผู้บริโภคยัง
มีสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจที่หลอกลวงหรือปิดบังข้อเท็จจริ งที่ เป็น
สาระส าคัญซึ่งลูกหนี้ที่เป็นผู้บริโภคควรจะทราบ โดยสามารถฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องความเสียหาย
ได้ แต่จะมีภาระการพิสูจน์ความเสียหาย ซึ่งอาจจะเป็นการยากและเป็นอุปสรรคต่อลูกหนี้ได้

                                                           
218  จาก “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการทางการเงินของสหรัฐอเมริกา 

(US Consumer Finance Protection Law),” โดย คึกฤทธิ์ สิงหฬ, 2556 (กันยายน), บทบัณฑิตย์, 69(3), 132-133. 
219  From Consumer Protection Law (pp. 173-189), by Gene A. March, 1999, West Group. 
220  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (US 

Consumer Finance Protection Law) (น. 146-147). เล่มเดิม. 
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อย่างไรก็ดี ลูกหนี้อาจใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในระดับมลรัฐ  (State Unfair And 
Defective Practice) เพื่อเยียวยาความเสียหาย โดยการร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมลรัฐ 
และหากลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายมีจ านวนมากก็อาจจะใช่ช่องทางในการเรียกร้องความเสียหาย
ผ่านกระบวนการด าเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ได้อีกด้วย221 

ต่อมา ในปี 2010 สหรัฐอเมริกาได้บัญญัติกฎหมายปฏิรูประบบการเงินของสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 2010 (Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act of 2010) หรือที่เรียกว่า 
“Dodd-Frank Act” ขึ้น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้จัดตั้งหน่วยงานอิสระของรัฐขึ้นชื่อ องค์กรคุ้มครอง
ผู้บริโภคทางการเงิน (Consumer Financial Protection Bureau) ที่เรียกว่า “CFPB” เพื่อท าหน้าที่
คุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการทางการเงิน222 และเพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคทางการ
เงิน จึงได้จัดตั้งหน่วยงานภายในขึ้นมา223 เช่น หน่วยงานวิจัย หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนจาก
ผู้บริโภค หน่วยงานที่ท าให้เกิดความเท่าเทียมกันในการให้สินเชื่อ หน่วยงานให้ความรู้ทางการเงิน 
และหน่วยงานให้ความคุ้มครองผู้บริโภคสูงอายุชาวอเมริกัน เป็นต้น รวมทั้งท าหน้าที่ประสานงาน
กับหน่วยงานกลางที่ก ากับดูแลอ่ืน ๆ ของรัฐ เช่น FTC เพื่อส่งเสริมให้การคุ้มครองผู้บริโภคทางการ
เงินเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น224 ซึ่งมีขอบเขตในการก ากับดูแลดูแลธุรกิจ
สินค้าและบริการทางการเงินที่เป็นการให้สินเชื่อเพื่อบุคคล ครอบครัว หรือการบริโภคภายใน
ครัวเรือน ซึ่งการให้สินเชื่อดังกล่าวจะเป็นในรูปแบบการให้กู้ ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การขาย  
การให้เช่า หรือการเป็นนายหน้า225 โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้

ก)  ให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้บริโภค และท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตลาด 
ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่าง  ๆ โดยก่อนที่จะตัดสินใจท า
ธุรกรรมสินเชื่อกู้ยืม ผู้บริโภคจะต้องได้รับข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจได้ง่าย เป็นต้น รวมถึง
ต้องจัดให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการทางการเงินที่อยู่ในความ
ครอบครองของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ราคา ค่าปรับ และต้องจัดให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ 

ข)  เก็บข้อมูล วิจัย ตรวจสอบ ติดตามและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงิน 
เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงความเสี่ยงของแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในตลาด 

                                                           
221  แหล่งเดิม. 
222  The Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act of 2010 Section 1011.  
223  The Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act of 2010 Section 1013. 
224  The Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act of 2010 Section 1015. 
225  The Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act of 2010 Section 1002.  
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ค)  ยกร่างหลักเกณฑ์เพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน รวมถึงทบทวน
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลดูแล การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินต่าง ๆ กับ
ผู้ประกอบธุรกิจการเงิน 

ง)  มีอ านาจในการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินกระท าการใด ๆ ที่ไม่เป็น
ธรรม หลอกลวง กระท าการไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน226 

จ)  รับ ตรวจสอบ และตอบข้อร้องเรียนของผู้บริโภค227 
ฉ)  มีอ านาจในการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และก าหนดมาตรการทางกฎหมาย 

เพื่อใช้บังคับกับการฝ่าฝืน การไม่ปฏิบัติตาม และการด าเนินคดีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางการ
เงิน228 โดยมีอ านาจน าคดีการกระท าความผิดของผู้ประกอบความผิดขึ้นสู่ศาล เพื่อให้รับผิดชดใช้
ค่าเสียหายทางแพ่ง  รวมถึงยังมีส่วนในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เพื่อท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้บริโภค และมีอ านาจแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
เพื่อไต่สวนหรือตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่
ใช้บริการทางการเงิน รวมถึงมีอ านาจเรียกดูเอกสารหรือเรียกให้ผู้กระท าความผิดมาให้ข้อมูลต่อ 
BCFP ซึ่งหากมีการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว BCFP จะมีการออกค าสั่งหรือมาตรการที่จ าเป็นต่อไป ซึ่ง
หากผู้กระท าความผิดไม่เห็นด้วยก็สามารถอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลอุทธรณ์ต่อได้229  

3.5.3  ประเทศญ่ีปุ่น  
กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นได้แบ่งแยกประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมาย

พาณิชย์ออกจากกัน ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งของญ่ีปุ่นฉบับปัจจุบันได้ประกาศและมีผลบังคับใช้
นับแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.1896 ส่วนประมวลกฎหมายพาณิชย์ของญ่ีปุ่นนั้นประกาศและมีผล
บังคับใช้นับแต่วันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ.1899 ซึ่งประมวลกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวยังคงใช้บังคับ
ถึงปัจจุบัน แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในบางมาตราเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ส าหรับ
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเงินกู้นอกระบบของประเทศญ่ีปุ่น  ได้แก่ ประมวล
กฎหมายแพ่ง ค.ศ. 2006 (Japan Civil Code of 2006) ประมวลกฎหมายพาณิชย์ ค.ศ. 2005 (Japan 
Commercial Code of 2005) และพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ค.ศ. 1954 (Interest 
Rate Restriction Act of 1954) ซึ่งจะได้ศึกษาสาระส าคัญของกฎหมายดังกล่าวในข้อหัวต่อไป 

                                                           
226  The Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act of 2010 Section 1031. 
227  The Dodd-Frank Wall Street Reform And Consumer Protection Act of 2010 Section 1034. 
228   การพัฒนากฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้บริการทางการเงิน (น. 143-144). เล่มเดิม. 
229  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (US 

Consumer Finance Protection Law) (น. 135-136). เล่มเดิม. 
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3.5.3.1  มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลข้อสัญญา 
 ก)  ก าหนดลักษณะของสัญญากู้เงิน 
ประเทศญ่ีปุ่นได้บัญญัติหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทั้งในประมวลกฎหมายแพ่งและ

ประมวลกฎหมายพาณิชย์ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินระหว่าง
บุคคลธรรมดา ส่วนในประมวลกฎหมายพาณิชย์จะบัญญัติหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินระหว่างพ่อค้า
กับพ่อค้า (Trader or Merchant) ไว้เป็นการเฉพาะ  

1) กรณีการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลธรรมดา ประมวลกฎหมายแพ่งของญ่ีปุ่น บรรพ 3 
ว่าด้วยเร่ืองหนี้ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ในเอกเทศสัญญาประเภทยืม โดยแบ่งออกเป็น ยืมใช้คงรูป 
(Loan for Use) และยืมใช้สิ้นเปลือง (Loan for Consumption) ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทเช่นเดียวกับ
ประเทศอ่ืนที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) โดยประมวลกฎหมายแพ่งญ่ีปุ่นมิได้
ให้ความหมายของสัญญายืมไว้โดยตรง จึงต้องพิจารณาจากลักษณะของสัญญายืม  

สัญญายืม คือ สัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืมได้ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ยืม 
ซึ่งผู้ยืมมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์คืนให้แก่ผู้ยืม โดยหลักเกณฑ์ของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง ได้ถูก
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งของญ่ีปุ่น มาตรา 587-592 ซึ่งวางหลักไว้ว่าสัญญายืมใช้
สิ้นเปลืองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้รับเงินหรือทรัพย์อ่ืนใดจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  
ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับทรัพย์ผูกพันที่จะต้องคืนทรัพย์เป็นประเภท ชนิด และปริมาณเดียวกับที่
ได้รับไว้ จากบทบัญญัติดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าในสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น การคืนทรัพย์อันเป็นวัตถุ
แห่งสัญญาที่ยืมอาจมิใช่ทรัพย์ตัวเดียวกับที่ให้ยืม แต่ผู้ยืมมีหน้าที่ต้องคืนทรัพย์ประเภท ชนิด และ
ปริมาณเดียวกันแทนทรัพย์ที่ยืม230 

โดยการกู้ยืมเงินถูกจัดอยู่ในประเภทการยืมใช้สิ้นเปลือง ตามบทบัญญัติในมาตรา 
587231 ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งของญ่ีปุ่นได้บัญญัติประเภทของการยืมใช้สิ้นเปลืองให้การยืมเงิน
และการยืมสิ่งของอย่างอ่ืนอยู่ในบทมาตราเดียวกัน โดยการใช้ถ้อยค าแยกให้เห็นไว้ชัดเจน ซึ่ง
แตกต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาตรา 650 ซึ่งใช้ถ้อยค าว่า “ทรัพย์สินชนิด
ใช้ไปสิ้นไป” โดยไม่ได้แยกเป็นเงินหรือสิ่งของดังเช่นประมวลกฎหมายแพ่งของญ่ีปุ่น  

                                                           
230  From Annotated Civil Code of Japan (p. 7), by J. E. de Becker, 1979. 
231  Japan Civil Code of 2006 Article 587.  
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2)  กรณีการกู้ยืมเงินระหว่างพ่อค้ากับพ่อค้า  ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ในประมวล
กฎหมายพาณิชย์ของญ่ีปุ่น ตามมาตรา 513232 ความว่า “การกู้ยืมเงินระหว่างพ่อค้ากับพ่อค้านั้น แม้
ในสัญญากู้ยืมเงินจะมิได้มีการระบุข้อตกลงในการเรียกดอกเบี้ย แต่ก็ให้ถือว่าเจ้าหนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิที่
จะได้รับดอกเบี้ยจากเงินที่ได้ให้ลูกหนี้กู้ไปโดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายก าหนด” 

ข)  ก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย (Legal Interest)  
กฎหมายของญ่ีปุ่นได้มีการก าหนดเพดานอัตราดอกเบี้ย  ซึ่งมีความแตกต่างระหว่าง

กรณีการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลธรรมดากับกรณีการกู้ยืมเงินระหว่างพ่อค้ากับพ่อค้า ดังนี ้
1)  กรณีการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลธรรมดา ประมวลกฎหมายแพ่งของญ่ีปุ่นมิได้

บัญญัติถึงหลักเกณฑ์เร่ืองการเรียกดอกเบี้ยไว้ โดยกฎหมายปล่อยให้เป็นสิทธิแก่คู่สัญญาที่จะตกลง
เรียกดอกเบี้ยแก่กันจากการกู้ยืมเงิน ดังนั้น หากคู่สัญญาตกลงเรียกดอกเบี้ยกัน บทบัญญัติมาตรา 
404 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง233 ก็ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายไว้ร้อยละ 5 ต่อปี แต่หาก
คู่สัญญามิได้ตกลงเรียกดอกเบี้ย กฎหมายจะไปบังคับให้การเรียกดอกเบี้ยแก่กันมิได้ เว้นแต่ในกรณี
ผิดนัดการช าระหนี้ 

2)  กรณีการกู้ยืมเงินระหว่างพ่อค้ากับพ่อค้า  มาตรา 514 แห่งประมวลกฎหมาย
พาณิชย์234 ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายไว้ร้อยละ 6 ต่อปี  

ค)  ก าหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดที่จะเรียกจากกันได้  
เนื่องจากทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายพาณิชย์ของญ่ีปุ่นมิได้มี

บทบัญญัติในหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยการก าหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดนั้นให้เป็นไปตามความ
สมัครใจของคู่กรณี อย่างไรก็ดี รัฐได้บัญญัติ Interest Rate Restriction Act of 1954 ขึ้น ซึ่งเป็น
กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมมิให้มีการเรียกดอกเบี้ยเกินสมควร  ทั้งนี้ Interest Rate 
Restriction Act of 1954 ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สามารถเรียกจากกันได้ไว้ในบทบัญญัติใน
มาตรา 1 โดยก าหนดให้มีการจ ากัดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดไว้โดยกฎหมาย ซึ่งมีอัตราที่ลดหลั่นกัน
ไปตามจ านวนต้นเงินที่กู้ยืมกัน ถ้าต้นเงินกู้ยิ่งน้อย เจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกเอาดอกเบี้ยในอัตราที่สูง โดย
มีรายละเอียด ดังนี ้

                                                           
232  Japan Commercial Code of 2005Article 513. “Demand for Legal Interest (1) When there has been 

a lending of money between merchant-traders, the lender can demand legal interest.” 
233  Japan Civil Code of 2006 Article 404. “Unless the parties otherwise manifest their intention with 

respect to a claim which bears interest, the rate of such interest shall be 5% per annum.” 
234  Japan Commercial Code of 2005 Article 514. “Commercial Legal Rate of Interest The legal rate 

of interest related to obligations arising out of commercial activity shall be 6% per annum.” 
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1) กรณีกู้ยืมเงินกันต่ ากว่า 100,000 เยน235 มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ร้อยละ 20 ต่อปี 
2) กรณีกู้ยืมเงินกันตั้งแต่ 100,000 เยน แต่ไม่เกิน 1,000,000 เยน มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 

ร้อยละ 18 ต่อปี 
3) กรณีกู้ยืมเงินกันตั้งแต่ 1,000,000 เยน ขึ้นไป มีอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ร้อยละ 15 ต่อปี 
ซึ่งผลของสัญญากู้ยืมเงินที่มีการคิดดอกเบี้ยเกินไปกว่าอัตราขั้นสูงสุดดังกล่าวข้างต้น 

จะมีผลให้ข้อตกลงในส่วนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะ236 
นอกจากนั้น บทบัญญัตมิาตรา 2 ยังได้วางหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงผลบังคับ

ตามมาตรา 1 โดยก าหนดให้การค านวณอัตราดอกเบี้ยว่าจะต้องเสียในอัตราใดจะต้องคิดค านวณ
จากต้นเงินที่ผู้กู้ได้รับไปจริง237 

ง)  ก าหนดค านิยามของดอกเบี้ย 
บทบัญญัติในมาตรา 3 ของ Interest Rate Restriction Act of 1954 มีวัตถุประสงค์ในการ

ป้องกันมิให้เจ้าหนี้หลีกเลี่ยงบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับข้อจ ากัดในเร่ืองดอกเบี้ย  ในกรณีที่เจ้าหนี้
มักก าหนดข้อความเรียกผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอ่ืน ๆ แทนค าว่าดอกเบี้ย ก าหนดให้เงินที่
เจ้าหนี้ได้รับจากการให้กู้ยืมเงินนอกจากที่เป็นจ านวนเงินต้นแล้วให้ถือว่าเป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้น  โดย
ไม่ค านึงว่าจะเป็นการเรียกผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียม  (Fee) ค่าส่วนลด 
(Discount-Charged) ค่า Commission อ่ืน ๆ238 

3.5.3.2  ผลบังคับใช้ 
ในประเทศญ่ีปุ่นได้มีการใช้หลักกฎหมาย Compulsory - Provisions ซึ่งหมายถึง บท

กฎหมายที่มีขึ้นเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี  ซึ่งจัดว่าเป็นกฎหมายที่เป็น
ข้อบังคับโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 90239 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ควบคุม
การท านิติกรรมไว้ โดยก าหนดให้นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน มีผลเป็นโมฆะ  
                                                           

235  อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักระหว่างธนาคาร คือ 30.4800 บาท ต่อ 100 เยน ณ วันที่ 22 
ตุลาคม 2557, สืบคน้ 22 ตุลาคม 2557, จาก 
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/Exch
angeRate.aspx 

236  Interest Rate Restriction Act of 1954 Article 1.  
237  Interest Rate Restriction Act of 1954 Article 2.  
238  Interest Rate Restriction Act of 1954 Article 3.  
239  Japan Civil Code of 2006 Article 90. “A juristic act with any purpose which is against public 

policy is void.” 
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ซึ่ งกฎหมาย  Interest Rate Restriction Act of 1954 ก็ เป็นหนึ่ งในกฎหมายที่ เป็น
ข้อบังคับโดยไม่มีข้อยกเว้น (Compulsory - provisions) ด้วย ดังนั้นกรณีการกู้ยืมเงินที่มีการคิด
ดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด ซึ่งหมายถึง Interest Rate Restriction Act of 1954 ย่อมตก
เป็นโมฆะตามผลของประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 90 นอกจากนั้น ศาลสูงสุดได้มีค าพิพากษาโดย
วินิจฉัยวางหลักส าคัญในเร่ืองผลของการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราไว้  ดังนี้ “แม้ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
จะตกลงจ่ายและรับดอกเบี้ยเกินไปกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ที่จ ากัดการห้ามเรียกดอกเบี้ย 
ข้อสัญญาดังกล่าวนั้นถือเป็นข้อสัญญาที่มิชอบด้วยกฎหมายอันมิก่อให้เกิดความผูกพันต่อกัน” ซึ่ง
ผลของค าพิพากษาดังกล่าวนี้เป็นการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เพราะถือว่า 
Interest Rate Restriction Act of 1954 เ ป็ น  Compulsory – Provisions ที่ ไ ม่ มี ข้ อ ย ก เ ว้ น แล ะ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม จึงต้องใช้บทบัญญัติ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้240  

3.5.3.3  มาตรการทางกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหาย 
ประเทศญ่ีปุ่นมีแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ เน้นการใช้มาตรการด้าน

กฎหมายเป็นหลัก โดยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ค.ศ. 1968 (The Consumer Protection 
Fundamental Act of 1968) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดให้รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น ธุรกิจ และ
ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการออกกฎหมายส าคัญ ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส าหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากธุรกิจ
เงินกู้นอกระบบนั้น มีบทบัญญัติที่ก่อตั้งระบบการร้องเรียนให้ผู้บริโภคได้มีช่องทางในการ
เรียกร้องความเสียหาย เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น และได้ก าหนดให้มีสภาคุ้มครองผู้บริโภค หรือ 
Consumer Protection Council ซึ่งก าหนดให้ท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนั้น ยังมีองค์กรภาครัฐ ชื่อว่า ศูนย์กิจการผู้บริโภคแห่งชาติ (National 
Center For Consumer Affairs) หรือเรียกว่า NCCA ซึ่งท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นศูนย์กระจายข้อมูล (Practical Living Online Network) หรือเรียกว่า Pio-Net 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระส าคัญที่ควรรู้และข้อร้องเรียนของผู้บริโภคทั่วประเทศไปยังเครือข่ายเพื่อ
ผู้บริโภคในท้องถิ่นต่าง ๆ241  

                                                           
240  การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา (น. 113-116). เล่มเดิม. 
241  จาก ร่างพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... กรณีศึกษากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักรอังกฤษ  (สถาบันพระปกเกล้า เอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา เล่มที่ 7) (น. 11-13), โดย สุษม ศุภนิตย์, 2545, กรุงเทพฯ: เดือนตุลา.  
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บทที ่4 
วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดแูลธุรกิจเงินกู้นอกระบบ 

 
ในปัจจุบัน การประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบสามารถท าได้อย่างเสรี ปราศจากการ

ควบคุมและก ากับดูแลจากภาครัฐ โดยผู้ให้กู้ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจจะก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของสัญญาในลักษณะไม่เป็นธรรมแก่ผู้กู้เป็นอย่างมาก เช่น ท านิติกรรมอ่ืนเพื่ออ าพรางการ
กู้ยืมเงินให้กู้เงินโดยค านวณผลประโยชน์ตอบแทนในรูปดอกเบี้ยที่สูงเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด 
หรือมีการรวมอัตราดอกเบี้ยที่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดเข้ากับต้นเงินโดยมีจุดประสงค์เพื่อ
หลีกเลี่ยงกฎหมาย ตลอดจนพฤติการณ์ในการติดตามหนี้ที่มิชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ซึ่ง
การกระท าดังกล่าวเป็นการประกอบธุรกิจที่ฉ้อฉลและเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้และมีแนวโน้มที่จะ
ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ  

ดังนั้น ในบทนี้ จึงท าการศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแล
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบโดยเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่งสามารถ
พิจารณาได ้ดังนี้ การก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ การก ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ การควบคุมการท านิติกรรมและการเรียกดอกเบี้ยเงินกู้นอก
ระบบ ตลอดจนการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบ 

 
4.1  มาตรการทางกฎหมายในการก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้  
นอกระบบ 

เนื่องจากปัจเจกชนมีเสรีภาพในการที่จะประกอบอาชีพภายใต้กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ
ของกฎหมายที่มิได้เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยได้บัญญัติรับรองเสรีภาพของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขัน
กันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม โดยรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงการประกอบอาชีพของประชาชนตราบที่
ยังอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังนั้น บุคคลหรือนิติบุคลใด ๆ ย่อมมีเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
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ในการประกอบธุรกิจ เงินกู้ ในระบบ  ผู้ประกอบธุรกิจ 242 จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 หรือกฎหมายเฉพาะที่ใช้จัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ โดย
ในส่วนของการคิดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2523 ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภค243 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของสัญญาที่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อ
ผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544244 ก าหนดขึ้น ในขณะที่ธุรกิจ
การเงินนอกระบบ มีพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ที่ใช้ก ากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจที่มีพฤติการณ์กู้ยืมเงินในลักษณะการฉ้อโกงประชาชน แต่ในส่วนของการ
ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ไม่มีกฎหมายใช้ในการควบคุมหรือก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ
เงินกู้นอกระบบไว้เป็นการเฉพาะ มีเพียงแต่บทบัญญัติในมาตรา 654 ของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์245 ที่ใช้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยของการกู้ยืมและพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา พุทธศักราช 2475 ซึ่งก าหนดลักษณะของการกระท าความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและ
บทลงโทษไว้  

ดังนั้น การประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบจึงสามารถท าได้อย่างเสรี  ผู้ประกอบธุรกิจ
เพียงแต่มีเงินทุนที่จะน าไปให้บุคคลอ่ืนกู้ยืม เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ ก็เพียงแต่ติดตามทวงถามหนี้ 
ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้กู้ในรูปดอกเบี้ย ส่วนเงินที่ได้จากการ
ประกอบธุรกิจดังกล่าว ก็มิได้มีการบันทึกรายรับ- รายจ่าย จึงไม่มีหลักฐานที่ใช้ค านวณเป็นรายได้ 
เพื่อใช้ในการเสียภาษีด้วย จึงท าให้ผู้สนใจน าเงินมาลงทุนประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบจ านวน
มาก ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบหลายราย บางรายก็ด าเนินธุรกิจด้วยตนเอง แต่

                                                           
242  ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์  ได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต โรงรับจ าน า. 
243  “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ  

บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และนิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจ 
ให้กู้ยืมเงิน หรือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือการบริหารสินทรัพย์ประเภทสิทธิเรียกร้องที่เป็นเงิน. 

244  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงิน
เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544 ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 35 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542. 

245  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี 
ถ้าในสัญญาก าหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี.” 
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บางรายก็ให้บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน เช่น ให้ตัวแทนหรือลูกจ้าง ท าการตกลง ส่งมอบเงินและ 
รับช าระหนี้แทน ดังนั้น ในการกู้เงินนอกระบบ ผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินจึงไม่ต้องรู้จักหรือพบปะกับ 
ผู้ประกอบธุรกิจเลย ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้
นอกระบบที่แท้จริง ซึ่งเมื่อเกิดกรณีข้อพิพาท ก็ยากที่จะติดตามตัวได้ นอกจากนั้น ในการประกอบ
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบมีรูปแบบในการท าธุรกิจที่หลากหลาย ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว โดยส่วน
ใหญ่ผู้ให้กู้ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกู้ต่าง ๆ เอง เช่น เงื่อนไข
ในการเข้าท าสัญญา อัตราดอกเบี้ย ก าหนดเวลาในการช าระหนี้ เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงเนื้อหา
ของสัญญาจะพบว่าไม่เป็นธรรมแก่ผู้กู้เป็นอย่างมาก 

เมื่อได้ท าการศึกษากฎหมายต่างประเทศ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางมาตรการ
ทางกฎหมายที่ใช้เพื่อก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบโดยเฉพาะแล้ว พบว่ารัฐบัญญัติการให้กู้ยืม
เงิน ค.ศ. 2008 (แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2010) หรือ Moneylenders Act of 2008 (Revisied Edition of 
2010) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ให้ธุรกิจการกู้ยืมเงินในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์เป็นธุรกิจที่อยู่ในการควบคุมของรัฐ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งหมายบังคับใช้แก่ผู้ให้กู้
ที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินในทางการค้าปกติ โดยผู้ที่
ประกอบธุรกิจจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดและต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานต่อนายทะเบียน ซึ่งผลดีของการยื่นขอใบรับอนุญาตคือ รัฐสามารถ
ระบุตัวตนของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจได้ ท าให้ทราบว่าในขณะหนึ่ง ๆ หรือท้องถิ่น
หนึ่ง ๆ นั้น มีผู้ประกอบธุรกิจจ านวนเท่าไหร่ และสามารถตรวจสอบกลั่นกรองผู้ที่จะประกอบ
ธุรกิจในระดับหนึ่งผ่านทางนายทะเบียน  

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องส่งรายงานการ
ประกอบธุรกิจปีละ 2 คร้ัง ต้องด าเนินการต่ออายุใบอนุญาต ทุก 1 ปี และหากมีการเปลี่ยนแปลงการ
ด าเนินธุรกิจ เช่น เปลี่ยนสถานที่ในการประกอบธุรกิจ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท 
ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งเป็นการติดตามความเคลื่อนไหว
ในการประกอบธุรกิจและหากผู้ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจฝ่าฝืนกฎหมาย นายทะเบียนก็จะ 
ไม่ต่อใบอนุญาตให้และอาจต้องรับโทษทางอาญาด้วย นอกจากนั้น กฎหมายยังได้ก าหนดแนวทาง
ในการประกอบธุรกิจให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เงื่อนไขและข้อก าหนดของสินเชื่อแก่ผู้ขอสินเชื่อโดยเฉพาะการคิดอัตราดอกเบี้ย และในสัญญาต้อง
ใช้ภาษาที่ผู้ขอสินเชื่อสามารถเข้าใจความหมายได้  รวมทั้งต้องจัดท าส าเนาเอกสารของสัญญา
เพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ าประกันเก็บไว้ด้วย อีกทั้ง มีข้อห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาหรือ
ประกาศต่อสาธารณชนด้วยข้อความที่หลอกลวง เป็นเท็จ ตลอดจนห้ามให้สินเชื่อโดยมิได้ร้องขอ
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จากผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งท าให้การเข้าท าสัญญาชัดเจนและมีความโปร่งใสมากขึ้น อันจะป้องกันมิให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจท าการประกอบธุรกิจในลักษณะเอารัดเอาเปรียบผู้ขอสินเชื่อได้ 

ส าหรับประเทศไทย มีผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบหลายรูปแบบ บางรูปแบบ
อาจจะเปน็ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของชุมชนและของประเทศ แต่บางรูปแบบเป็นการ
ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบที่ฉ้อฉลและเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้จนเกินสมควร  ตลอดจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติ ประกอบกับ ในปัจจุบันยัง 
ไม่มีกฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์หรือ
ข้อบังคับในการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ จึงมีปัญหาที่เกิดจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบเป็น
จ านวนมาก ดังนั้น หากรัฐยังคงปล่อยให้บุคคลหรือนิติบุคคลประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบอย่าง
เสรตี่อไปโดยปราศจากกฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจก็ย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ไม่มีที่สิ้นสุด จึงจ าเป็นจะต้องมีขอบเขตหรือกฎเกณฑ์บางประการเข้ามาจ ากัดสิทธิและเสรีภาพใน
การประกอบธุรกิจ เพื่อมิให้ผู้ประกอบธุรกิจท าธุรกิจที่เป็นการฉ้อฉลและเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้อีก
ต่อไป และเมื่อพิจารณามาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์แล้ว จะพบว่า ผู้ที่จะประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบจะต้องมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายก าหนด รวมทั้งมีหน้าที่จะต้องด าเนินการอันเป็นเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจด้วย ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงควรก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ที่จะประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ เพื่อ 
มิให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจดังกล่าวใช้ธุรกิจเป็นเคร่ืองมือแสวงหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองอีกต่อไป 

 
4.2  มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ 

ในการประกอบธุรกิจของเอกชนส่วนใหญ่แล้วสามารถด าเนินธุรกิจได้โดยอิสระและ
สามารถแข่งขันกันอย่างเสรี ภายใต้หลัก Laissez-Faire ซึ่งปล่อยให้ทุกคนแสวงหาผลประโยชน์
อย่างเต็มที่ แต่ในความเป็นจริงมีเอกชนหลายรายที่ประกอบธุรกิจในลักษณะฉ้อฉล เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อ่ืนหรือเป็นการกระท าที่ไม่เป็นธรรมแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง  

ในการนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินใน
ระบบ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ใบอนุญาต ก าหนดคุณสมบัติที่จ าเป็นและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูล
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้สินเชื่อ และอัตราค่าธรรมเนียม เป็นต้น ส าหรับส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะก าหนดให้ธุรกิจขายสินค้าหรือ
ให้บริการใดเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาที่ต้องก าหนดลักษณะของสัญญาหรือหลักฐานการรับเงิน
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ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนด แต่ทว่า ในปัจจุบัน มีเพียงประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
สัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา 
พ.ศ. 2544 ที่ใช้ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจการเงินในระบบเท่านั้น แต่ส าหรับการประกอบธุรกิจ
เงินกู้นอกระบบ นั้น ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบ ประกาศ ที่ให้อ านาจส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคในการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจมิให้ประกอบธุรกิจที่เป็นการละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคแต่อย่างใด  

ซึ่งในปัจจุบัน หากมีกรณีเกี่ยวกับธุรกิจเงินกู้นอกระบบ จะมีเพียงกระทรวงการคลังที่ท า
หน้าที่รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบ แล้ว
ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายต่อไป รวมทั้งท า
หน้าที่จัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบกู้ยืมไปใช้หนี้เงินกู้นอก
ระบบ ดังนั้น จะพบว่า ธุรกิจเงินกู้นอกระบบนั้น ปราศจากการก ากับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ  
จึงเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจในลักษณะเอารัดเอาเปรียบผู้กู้ยืม ไม่ว่าจะเป็น
การเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่ากฎหมายก าหนด การติดตามทวงถามหนี้ในลักษณะไม่เป็นธรรม 
ส่งผลให้มีประชาชนจ านวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว  
และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ  

ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ กระทรวงยุติธรรมจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประกอบ
ธุรกิจเงินกู้ตามพระราชบัญญัติการให้กู้ยืมเงินโดยให้อ านาจผ่านทางนายทะเบียน กล่าวคือ  
นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่จะคอยก ากับดูแลและตรวจสอบการประกอบธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ขอรับและต่อใบอนุญาต การเข้าท าสัญญา การส่งรายงานประจ าปี ซึ่งหากนายทะเบียนพบว่า 
ผู้ประกอบธุรกิจมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือไม่ปฏิบัติการตามที่กฎหมายก าหนด นายทะเบียนก็มี
อ านาจปฏิเสธไม่ออกหรือต่อใบอนุญาตหรือระงับใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต และในกรณีที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายใดแล้ว  จะต้อง
ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ทราบโดยทั่วกันและเป็นหลักฐานในศาลว่าบุคคล
ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน ส่วนบุคคลที่ไม่มีชื่อในประกาศย่อมถือได้ว่า
ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน ซึ่งหากฝ่าฝืนไปประกอบกิจการจะมีความผิดและ
ถูกลงโทษตามกฎหมาย อันเป็นมาตรการในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่ง ในการนี ้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะมีอ านาจออกค าสั่งให้ธนาคารหยุดการด าเนินการท าธุรกรรม
ของกองทุนที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อโดยไม่ได้รับใบอนุญาต รวมทั้งให้อัยการมีอ านาจ
ตรวจสอบเอกสารหรือพยานหลักฐานจากธนาคารเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้กระท าผิดอีกด้วย 
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จึงเห็นได้ว่า ธุรกิจเงินกู้ในระบบ มีธนาคารแห่งประเทศไทย ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
การประกอบธุรกิจของธุรกิจเงินกู้ในระบบ ในขณะที่ธุรกิจเงินกู้นอกระบบนั้น ไม่มีหน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง จะมีก็แต่กระทรวงการคลังที่ท าหน้าที่
รับเร่ืองราวร้องทุกข์แล้วประสานงานให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืน
กฎหมาย ดังนั้น จึงยังไม่มีหน่วยงานใดที่มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุม ก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
เงินกู้นอกระบบ รวมทั้งยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างชัดเจน 
เมื่อพิจารณามาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบของสาธารณรัฐสิงคโปร์
แล้ว จะพบว่า กระทรวงยุติธรรมจะเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ ซึ่งให้นาย
ทะเบียนมีอ านาจตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบการประกอบธุรกิจ นอกจากนั้น ยังมีการก ากับดูแล
ธุรกิจในด้านอ่ืน ๆ และเนื่องจากการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญต่อ
ครัวเรือนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยการตรวจสอบคุณสมบัติและการ
ประกอบธุรกิจ ซึ่งหากมีการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ก็ต้องด าเนินการลงโทษตาม
มาตรการที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้สามารถควบคุมหรือก ากับดูแลการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
ให้อยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นต่อไป และเมื่อเกิดความเสียหาย ก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

 
4.3  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการท านิติกรรมเงินกู้นอกระบบ 

เดิม ธุรกิจการกู้เงินนอกระบบนั้น ผู้ประกอบธุรกิจและผู้กู้จะมีนิติสัมพันธ์กันตาม
สัญญากู้ โดยผู้กู้ได้รับเงินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญากู้  ส่วนผู้ให้กู้ นอกจากจะได้รับใช้คืนต้นเงินแล้ว 
ยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้กู้ในรูปของดอกเบี้ย ทั้งนี้ หากการกู้เงินดังกล่าวมิใช่เป็น
การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยจะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 654 ซึ่งห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญาก าหนดดอกเบี้ย
เกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี อย่างไรก็ดี บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการ
ในทางแพ่งเท่านั้น รัฐจึงได้บัญญัตพิระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 ขึ้น 
โดยก าหนดลักษณะการกระท าใด ๆ ที่ถือว่าเป็นความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราไว้ในมาตรา 3 
และ 4 และก าหนดบทลงโทษทางอาญาแก่ผู้ที่กระท าความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราไว้  คือ 
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

ซึ่งถ้อยค าในบทบัญญัติมาตรา 3 ก าหนดว่า “บุคคลใด (ก) ให้บุคคลอ่ืนยืมเงินโดยคิด
ดอกเบี้ย...” ดังนั้น กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจึงมุ่งหมายใช้บังคับเฉพาะนิติกรรมการกู้ยืม
เงินที่มีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ เท่านั้น หากเป็นกรณีการยืมสิ่งของอย่างอ่ืน 
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แม้จะมีการตกลงเรียกค่าตอบแทนเกินกว่าร้อยละสิบห้า ก็ไม่มีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
ฉะนั้น เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ในการบัญญัติพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราและ
บทบัญญัติในมาตรา 3 ข้างต้นแล้ว จึงเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
พุทธศักราช 2475 นั้น มีความมุ่งหมายที่จะใช้บังคับแก่เฉพาะนิติกรรมการกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรา  

ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบมิได้ท าในรูปแบบของสัญญากู้ยืมเงินอีก
ต่อไป เนื่องจากผลบังคับใช้ของกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น
ผู้ให้กู้ไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้  ดังนั้น ผู้ประกอบ
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบจึงพยายามหลีกเลี่ยงไปท านิติกรรมในลักษณะอ่ืนที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ในท านองเดียวกับสัญญากู้ แต่ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหรือมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสัญญา
กู้ยืมเงิน เพื่อปิดบังการท าสัญญากู้เงินที่มีข้อจ ากัดในการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ทั้ง ๆ ที่เจตนาที่
แท้จริงผู้ให้กู้และผู้กู้มีเจตนาที่ต้องการท าสัญญากู้เงินกัน โดยผู้ให้กู้ประสงค์จะได้รับดอกเบี้ยที่สูง
กว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด 

เช่น กรณีคู่สัญญาประสงค์จะกู้ยืมเงินกัน แต่ท าสัญญาขายฝากที่ดินเป็นนิติกรรมอ า
พรางนิติกรรมการกู้ยืมเงิน246 หรือกรณสีัญญาเช่าซื้อ ซึ่งดอกเบี้ยของการให้เช่าซื้อไม่ใช่ดอกเบี้ยจาก
การให้กู้ยืมเงิน ผู้ให้เช่าซื้อจึงสามารถเรียกเอาประโยชน์ได้สูงกว่าการกู้ยืมเงิน 247 หรือกรณีสัญญา
แลกเช็คเป็นเงินสดหรือขายลดเช็ค ซึ่งเป็นสัญญาอีกอย่างหนึ่งต่างหากจากการให้กู้ยืมเงิน248 ดังนั้น 
การที่ผู้รับซื้อเช็คหักเงินซึ่งก็คือดอกเบี้ยที่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ล่วงหน้า จึงมิใช่การเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตราตามความหมายของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 
ส่วนกรณีการจ าน าสิ่งของที่โรงรับจ าน า  ซึ่งเป็นการท านิติกรรมการกู้ เงินอย่างหนึ่งโดยมี
สังหาริมทรัพย์เป็นประกันการกู้ยืม โดยที่พระราชบัญญัติโรงรับจ าน าก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
โรงรับจ าน าห้ามคิดดอกเบี้ยการรับจ าน าเกินกว่าร้อยละสองต่อเดือน ซึ่งเท่ากับร้อยละยี่สิบสี่ต่อปี 
                                                           

246  เดิม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้ก าหนดจ านวนสูงสุดของสินไถ่ในสัญญาขายฝาก
ทรัพย์สินไว้ ดังนั้น คู่สัญญาจึงตกลงก าหนดเงินสินไถ่แตกต่างจากราคาขายฝากได้และไม่จ ากัดจ านวน แม้ว่าจะ
สูงกว่าราคาขายฝากเกินร้อยละสิบห้า ก็ไม่เป็นความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ตามนัยค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
410/2510  

 ต่อมา มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 499 “ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือ
ราคาขายฝากที่ก าหนดไว้สูงเกินกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝาก 
ที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี” ตามนัยค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4686/2552.  

247  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9571/2544. 
248  ค าพิพากษาฎีกา ที่ 3080/2525 และค าพิพากษาฎีกา ที่ 7229/2552. 
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จึงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยของสัญญากู้ยืมที่ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ดังนั้น 
การจ าน าสิ่งของที่โรงรับจ าน าจึงเป็นนิติกรรมที่ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบเลี่ยงมาใช้แทนการ
กู้เงินตามปกติ เน่ืองจากให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงกว่าการกู้เงิน ซึ่งหากพิจารณาในด้านของผู้กู้
ที่น าสิ่งของมาจ าน าก็นับว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง  เนื่องจากตนมาขอกู้เงินโดยมีการวางประกัน
สิ่งของแล้วยังต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในอัตราที่สูงกว่าการกู้เงินโดยปกติ 

ตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวอย่างของการท านิติกรรมสัญญาประเภทอ่ืน  ซึ่งให้
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้กู้ในท านองเดียวกับสัญญากู้เงินหรือมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสัญญากู้เงิน เพื่อ
หลีกเลี่ยงกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา อย่างไรก็ดี ในการท านิติกรรมสัญญานั้น กฎหมาย
ถือเอาเจตนาแท้จริง กล่าวคือ เมื่อคู่กรณีท านิติกรรมอ่ืนอ าพรางนิติกรรมการกู้เงิน จึงต้องบังคับตาม
นิติกรรมที่ถูกอ าพรางคือสัญญากู้ยืม ส่วนนิติกรรมที่อ าพรางไว้จึงเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรคสอง ดังนั้น ข้อตกลงเร่ืองอัตราดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมที่อ าพราง
ไว้ หากสูงกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดก็ตกเป็นโมฆะด้วย อย่างไรก็ดี ศาลอาจอาศัยการตีความว่า
การท านิติกรรมอ่ืนเพื่ออ าพรางนิติกรรมการกู้เงินนั้น  เป็นการก าหนดข้อความอันไม่จริง โดย 
มี เจตนาพิ เศษเพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ย เกินอัตรา  ซึ่งมีความผิดตามมาตรา  3 (ข) แห่ง
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475  

ทั้งนี้ ในการพิสูจน์ว่าคู่กรณีท านิติกรรมอื่นเพื่ออ าพรางการกู้ยืมเงิน หรือเป็นกรณีท านิติ
กรรมเพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ผู้กู้ต้องเป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลบังคับให้
เป็นไปตามนิติกรรมที่ถูกอ าพราง โดยโจทก์มีหน้าที่จะต้องน าสืบหักล้างนิติกรรมอ าพรางพร้อมน า
สืบถึงความมีอยู่ของนิติกรรมที่ถูกอ าพราง หรือพิสูจน์ถึงพฤติการณ์ที่มีเจตนาเพื่อปิดบังการเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา จึงต้องใช้ระยะเวลาในการแสวงหาพยานหลักฐานและด าเนินคดีที่พิพาท โดยที่
ปกติแล้วการกู้เงินนอกระบบมักไม่มีการท าสัญญา หรือหากมีการท าสัญญา ผู้ประกอบธุรกิจก็จะ
เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไว้ฝ่ายเดียว จึงยากที่ผู้กู้จะน าเอกสารดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐาน
ในการด าเนินคดีได้ นอกจากนั้นยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการ
ว่าจ้างทนายความ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ซึ่งหากผู้กู้มีทุนทรัพย์ในการด าเนินคดีดังกล่าว
ก็คงไม่ต้องพึ่งพาธุรกิจเงินกู้นอกระบบ และกว่าที่ศาลจะมีค าพิพากษาก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 
จึงไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของผู้กู้ที่อยู่ในภาวะเดือดร้อนต้องการกู้เงินมาใช้อย่าง
เร่งด่วน และหากไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลมีค าพิพากษาให้บังคับตามสัญญากู้เงินที่ถูกอ าพรางหรือ
เป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราได้ ผู้กู้ก็ยังคงต้องช าระหนี้
ตามนิติกรรมที่ท าขึ้นเพื่ออ าพรางการกู้เงินต่อไป จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้กู้  และอาจท าให้
ไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในคร้ังต่อ ๆ ไป จึงท าให้ผู้กู้ที่เข้าท านิติกรรมอ่ืนเพื่ออ าพราง
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สัญญากู้เงิน ไม่นิยมที่จะฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ให้กู้  และจ าต้องทนชดใช้หนี้เงินกู้ใน
จ านวนที่สูงกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดต่อไป 

จากที่ได้ท าการศึกษา ในการกู้เงินนอกระบบนั้น มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในการกู้ยืมเงิน  และพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
พุทธศักราช 2475 ซึ่งก าหนดให้การกู้ยืมเงินที่มีการคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดเป็น
ความผิดและก าหนดบทลงโทษไว้ ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ให้กู้ไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยจาก
การให้กู้ยืมเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดได้ แต่ทว่า บทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวจะใช้บังคับ
แก่นิติกรรมการกู้เงินเท่านั้น ซึ่งมิได้มีการก าหนดค านิยามการกู้เงินเป็นพิเศษแต่อย่างใด  

และเนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจเงินกู้นอกระบบมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและแพร่
ระบาดมาก โดยมีรูปแบบและวิธีการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตามภาวะเศรษฐกิจการเงิน
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบซึ่งอยู่ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายที่ได้เปรียบจึง
ก าหนดให้ท านิติกรรมสัญญาประเภทอ่ืนซึ่งให้ผลประโยชน์แก่ผู้ให้กู้ในท านองเดียวกับสัญญากู้ แต่
ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย หรือมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสัญญากู้ยืมเงิน ทั้ง ๆ ที่เจตนาที่แท้จริง
ผู้ให้กู้และผู้กู้มีเจตนาที่ต้องการท าสัญญากู้เงินกันโดยผู้ให้กู้ประสงค์จะได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตรา
ที่กฎหมายก าหนดอันเป็นการหลีกเลี่ยงผลบังคับของกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ซึ่งการน า
สืบถึงความมีอยู่ของนิติกรรมที่ถูกอ าพรางหรือพฤติการณ์ที่มีเจตนาเพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตราอันเป็นความผิดตามกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานั้นก็มีความยากล าบากในการอ้าง
พยานหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดี มีภาระค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลาในการด าเนินคดี
พอสมควร รวมทั้งอาจท าให้ผู้กู้ไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งต่อไป  

เมื่อพิจารณานิยามความหมายการ “กู้ยืมเงิน” ตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการ
ฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527249 แล้ว พบว่าเป็นการบัญญัติกฎหมายในลักษณะที่มีความหมาย
ครอบคลุมรูปแบบของการท านิติกรรมการกู้เงิน อันจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ
และสามารถน ามาใช้ลงโทษผู้กระท าความผิดได้ จึงเห็นได้ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

                                                           
249  พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 3 ในพระราชก าหนดนี้ 

“กู้ยืมเงิน” หมายความว่า รับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าในลักษณะของการรับฝาก การกู้ การยืม 
การจ าหน่ายบัตรหรือส่ิงอื่นใด การรับเข้าเป็นสมาชิก การรับเข้าร่วมลงทุน การรับเข้าร่วมกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือในลักษณะอื่นใด โดยผู้กู้ยืมเงินหรือบุคคลอื่นจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับเพื่อตนเองหรือรับในฐานะตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้กู้ยืมเงิน
หรือของผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือในฐานะอื่นใด และไม่ว่าการรับหรือจ่ายเงิน ทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นใด หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนนั้นจะกระท าด้วยวิธีการใด ๆ.  
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และพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่มี
อยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับวิวัฒนาการของธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ดังนั้น รัฐจึงควรมีมาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคุมการท านิติกรรมเงินกู้นอกระบบ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุมทุก
รูปแบบของการท านิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการกู้เงินนอกระบบ เพื่อมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้
นอกระบบอาศัยช่องว่างแห่งบทบัญญัติกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรามาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผล
บังคับของกฎหมายโดยการท านิติกรรมประเภทอ่ืนที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้กู้ต่อไป 

 
4.4  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเรียกดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ 

เมื่อมีการน าทรัพย์ไปให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์  เจ้าของทรัพย์อาจได้รับทรัพย์หรือ
ประโยชน์ตอบแทนจากการนั้น ซึ่งเรียกว่า ดอกผลนิตินัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 148 ฉะนั้น การที่ผู้ให้กู้น าเงินออกให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ ท าให้ได้รับประโยชน์ตอบแทน 
ที่เรียกว่า ดอกเบี้ย จึงถือเป็นดอกผลนิตินัยอย่างหนึ่ง และแม้ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จะได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สามารถเรียกได้ก็ตาม แต่ในความเป็นจริง ผู้ให้กู้ก็ยังเรียก
ดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี และผู้กู้ก็ยินยอมช าระดอกเบี้ยตามอัตราที่ผู้ให้กู้ก าหนด 
โดยเฉพาะผู้กู้เงินจากแหล่งสินเชื่อนอกระบบ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วน
และมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระบบ ท าให้ต้องหันมาพึ่งพาธุรกิจเงินกู้
นอกระบบ  

เนื่องจากพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราบัญญัติห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกิน
อัตราที่กฎหมายก าหนด ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบหลีกเลี่ยงผลบังคับของกฎหมายห้าม
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราโดยการท านิติกรรมอื่นนอกจากการกู้เงินซึ่งไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายห้าม
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ซึ่งได้วิเคราะห์ในหัวข้อ 4.3 หรือการน าดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
ก าหนดไปรวมกับต้นเงินในสัญญากู้  ซึ่งศาลวินิจฉัยว่าสัญญากู้ไม่ตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ เฉพาะ
ดอกเบี้ยที่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดเท่านั้นที่ตกเป็นโมฆะ แต่หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในส่วนที่ 
ไม่ เกินอัตราที่กฎหมายก าหนดยังคงสมบูรณ์ 250 หรือมีข้อตกลงที่ ให้ผู้กู้ช าระหนี้ เพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากดอกเบี้ยตามสัญญากู้เงิน251 หรือการก าหนดดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 
ส่วนดอกเบี้ยที่เกินอัตราจะก าหนดในรูปค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าท าสัญญา 
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน252 ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้253 ซึ่งการคิดผลประโยชน์ตอบแทนตาม

                                                           
250  ค าพิพากษาฎีกาที่ 1913/2537. 
251  ค าพิพากษาฎีกา ที่ 3524/2545. 
252  ค าพิพากษาฎีกาที่ 5298/2551. 
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สัญญาต่างหากจากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามปกติโดยใช้ชื่อเรียกแตกต่างออกไป แต่ผลประโยชน์
ดังกล่าวก็เป็นค่าตอบแทนที่ลูกหนี้ต้องใช้ให้แก่เจ้าหนี้เนื่องจากการกู้ยืมเงินนั้น ศาลได้วินิจฉัยว่า
ผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเป็นดอกเบี้ยของสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งหากค านวณแล้วเกินกว่าอัตรา
ร้อยละสิบห้าต่อปี จะเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
654 และมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตหิ้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 โดยศาลเปรียบเทียบกับ
การช าระดอกเบี้ยด้วยข้าวเปลือก ซึ่งถือเป็นประโยชน์ตอบแทนที่ได้มาเป็นคร้ังคราวแก่เจ้าของ
ทรัพย์จากการที่ผู้อ่ืนใช้ทรัพย์นั้น ซึ่งเรียกว่า ดอกผลนิตินัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 148 ฉะนั้น การที่ผู้ให้กู้เงินน าเงินออกให้บุคคลอ่ืนใช้ประโยชน์ ท าให้ได้รับประโยชน์ตอบ
แทนจากการน้ัน ไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรก็ตาม ก็ถือเป็นดอกผลนิตินัยอย่างหนึ่ง ตามความในมาตรา 
148 นั่นเอง  

ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ศาลสามารถวินิจฉัยได้ว่าการที่ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า  “ดอกเบี้ย” ไปใช้ถ้อยค าอ่ืนแทน เป็นการกระท าที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
หลีกเลี่ยงผลบังคับของกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา หรืออาจเป็นการท านิติกรรมอ าพราง 
และในบางกรณีก็ถือเป็นข้อตกลงในสัญญาที่มีลักษณะท าให้ผู้กู้ยืมจะต้องรับผิดหรือรับภาระในการ
ช าระหนี้มากกว่าที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่ง จึงมีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  

อย่างไรก็ตาม การจะใช้พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราบังคับแก่กรณี
ดังกล่าว จะต้องพิจารณาว่ารูปแบบ เงื่อนไขของสัญญาและพฤติกรรมในการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้น เป็นการก าหนดค าหรือข้อความอันมีลักษณะไม่เป็นความ
จริงหรือไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญา หรือปกปิดข้อความจริงที่มีลักษณะเหมือนการคิด
ดอกเบี้ย โดยการกระท าดังกล่าวเป็นไปเพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ตามมาตรา 3 (ข) แห่ง
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และหากจะปรับบทกฎหมายในกรณีอ่ืน เช่น มาตรา 3 
(ค)254 ก็จะต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากดอกเบี้ยจะเป็นก าไรอ่ืนที่เป็นเงินหรือไม่ 
และจะต้องเห็นได้ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายนั้น ๆ เกินสมควรหรือไม่ด้วย จึงเห็นได้ว่าเป็นการยากที่จะ
พิสูจน์ให้เข้าบทสันนิษฐานของกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และแม้ว่าการใช้ถ้อยค าอ่ืน
แทนค าว่าดอกเบี้ยอาจจะเข้าลักษณะของนิติกรรมอ าพรางก็ตาม แต่การพิสูจน์ในชั้นศาลก็ใช้

                                                                                                                                                                      
253  ค าพิพากษาฎีกาที่ 6465/2552 และ ค าพิพากษาศาลแขวงดุสิต คดหีมายเลขแดง ที่ 1703/2548. 
254  พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 (ค) บัญญัติว่า “นอกจากดอกเบี้ย  

ยังบังอาจก าหนดจะเอา หรือรับเอาซ่ึงก าไรอื่นเป็นเงินหรือส่ิงของ หรือโดยวิธีเพิกถอนหนี้ หรืออื่น ๆ จนเห็นได้ชัด
ว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืม.” 
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ระยะเวลาพอสมควร และต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย ตามที่ได้ศึกษาในหัวข้อ 4.3 ส่วนกรณีที่ถือว่า
การใช้ถ้อยค าอ่ืนแทนค าว่าดอกเบี้ยเป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายก็มิได้บัญญัติให้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้นต้องตก
เป็นโมฆะ หรือเสียเปล่าไปทั้งหมดนั้น แต่มีผลให้ข้อสัญญาเหล่านั้นยังมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
เพียงแต่อาจจะไม่สามารถบังคับให้เต็มตามข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดได้  

นอกจากนั้น กรณีที่มีการตกลงดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดแล้ว ผู้กู้ยินยอม
ช าระดอกเบี้ยส่วนที่เกินให้แก่ผู้กู้ด้วยความสมัครใจ เช่นนี้ ศาลถือว่าผู้กู้ช าระหนี้ตามอ าเภอใจโดย
รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีความผูกพัน ผู้กู้จึงไม่มีสิทธิจะเรียกเงินคืนจากผู้ให้กู้ได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407 และในกรณีนี้ ถือว่าผู้กู้ช าระดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดเป็น
การช าระหนี้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย  จึงเรียกดอกเบี้ยคืนไม่ได้ 
ตามมาตรา 411255 จึงเป็นกรณีที่เป็นผลร้ายแก่ผู้กู้เงินนอกระบบที่ประพฤติตนเป็นลูกหนี้ที่ดีชดใช้
หนี้เงินกู้ที่มีจ านวนดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด แต่กลับไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ 

ส่วนกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ธุรกิจการเงินนอกระบบประเภทอ่ืน เช่น พระราชก าหนด 
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เมื่อได้พิจารณาค าว่า “ผลประโยชน์ตอบแทน”256 
ซึ่งใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน พบว่าเป็นการบัญญัติ
กฎหมายในลักษณะที่มีความหมายครอบคลุมผลตอบแทนจากการให้กู้เงินนอกจากต้นเงิน ซึ่งเมื่อ
พิจารณากฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราแล้ว ใช้ค าว่า “ดอกเบี้ย” เท่านั้น ในการพิจารณาว่าการ
กระท าใดเป็นการกระท าความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  แต่เนื่องจากกฎหมายมิได้บัญญัติ 
ค านิยามของดอกเบี้ยไว้ จึงต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งพบว่า ดอกเบี้ย 
คือ ผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่ผู้อ่ืนใช้แม่ทรัพย์ประเภทหนึ่ง  ดังนั้น การที่ผู้ประกอบธุรกิจ
เงินกู้นอกระบบใช้ถ้อยค าอ่ืน ๆ แทนค าว่าดอกเบี้ย หากเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการน าเงินของ
ผู้ให้กู้ไปใช้ ถ้อยค าอื่น ๆ นั้น จึงหมายถึงดอกเบี้ยนั่นเอง เพียงแต่ถ้อยค าในบทบัญญัติของกฎหมาย
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรามิได้บัญญัติให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับวิวัฒนาการของธุรกิจ ท าให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบใช้ถ้อยค าอื่นเรียกแทนค าว่า “ดอกเบี้ย” เพื่อหลีกเลี่ยงผลบังคับของ
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  

                                                           
255  ค าพิพากษาฎีกาที่ 99/2515. 
256  พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินทีเ่ปน็การฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 3 ในพระราชก าหนดนี ้

“ผลประโยชน์ตอบแทน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้กู้ยืมเงิน หรือบคุคลอื่นจ่ายหรือ
จะจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงนิเพื่อการกู้ยืมเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายในลักษณะดอกเบี้ย เงนิปนัผล หรือลักษณะอื่นใด. 
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เมื่อพิจารณารัฐบัญญัติการให้กู้ยืมเงิน ค.ศ. 2008 (แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2010) ของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ค.ศ. 1954 (Interest Rate 
Restriction Act of 1954) ของประเทศญ่ีปุ่นแล้ว เห็นได้ว่า มีการบัญญัติค านิยามของดอกเบี้ยว่า 
หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงิน นอกเหนือจากต้น
เงิน โดยไม่ค านึงว่าจะเรียกผลประโยชน์ตอบแทนว่าอย่างไร  

เมื่อได้ท าการศึกษาแล้ว พบว่าการที่บทบัญญัติของกฎหมายมิได้ก าหนดนิยามของค าว่า
ดอกเบี้ยไว้โดยชัดเจน ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบอาศัยช่องว่างดังกล่าวในการใช้ถ้อยค า
อ่ืนแทนค าว่าดอกเบี้ยโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อปกปิดการเรียกดอกเบี้ ยในอัตราที่สูงกว่ากฎหมาย
ก าหนด เพื่อใช้หลีกเลี่ยงผลบังคับใช้ของกฎหมายดังกล่าว ท าให้ผู้กู้ยืมตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ 
ดังนั้น รัฐจึงควรก าหนดค านิยามของดอกเบี้ย  เพื่อใช้ในการควบคุมการเรียกดอกเบี้ยหรือ
ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เพื่อมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบหลีกเลี่ยงผลบังคับของกฎหมายห้าม
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และมีบทบัญญัติให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบไม่อาจจะเรียกเงิน
ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นอกจากผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอัตราดอกเบี้ยได้ รวมทั้งใน
กรณีที่ผู้กู้ได้ช าระดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไปแล้ว ก็ให้มีสิทธิเรียกเงินคืนหรือให้
หักเงินจ านวนดังกล่าวออกจากเงินที่ให้กู้ยืมกันจริงได้ อันจะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้กู้ให้
ได้รับความเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 

 
4.5  มาตรการทางกฎหมายในการช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับความเสียหายจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบ 

เมื่อได้วิเคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมายในประเด็นข้างต้นแล้ว พบว่าลูกหนี้นอกระบบ 
นอกจากจะต้องถูกผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบที่ เป็นเจ้าหนี้ เอาเปรียบในเชิงสัญญาอัน
เน่ืองมาจากการที่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับวิวัฒนาการของธุรกิจเงินกู้นอก
ระบบ ประกอบกับไม่มีกฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบเป็นการเฉพาะแล้ว 
ลูกหนี้นอกระบบยังต้องเผชิญกับปัญหาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบอีกด้วย 

เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบมักใช้สิทธิเรียกร้องโดยการติดตามทวงถามหนี้ 
เพราะท าให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้กู้ยืมได้ดีกว่าการน าคดีขึ้นสู่ศาล ใช้เวลาไม่นาน 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดี  ประกอบกับการฟ้องร้องด าเนินคดีกับลูกหนี้นั้น  
อาจเกิดข้อโต้แย้งในชั้นศาลเกี่ยวกับเร่ืองการค านวณอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเมื่อรวมแล้วอาจเป็นจ านวนที่
สูงเกินไป ท าให้ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดจ านวนลงได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอก
ระบบน าสิทธิเรียกร้องที่ตนมีอยู่ในมูลหนี้มาใช้เป็นอ านาจอันชอบธรรมในการติดตามทวงถามหนี้
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมก็จะไม่เกิดปัญหาใด ๆ แต่ทว่า ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
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หรือตัวแทนท าการติดตามทวงถามหนี้ในลักษณะที่เป็นการคุกคามต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ หรือ
ทรัพย์สินของลูกหนี้และครอบครัวในลักษณะที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ซึ่งเป็นการกระท าเพื่อกดดันให้
ลูกหนี้ทนไม่ไหวและต้องยินยอมช าระหนี้ในที่สุด 

ดังนั้น จึงพบว่ามีลูกหนี้เงินกู้นอกระบบจ านวนมากที่ได้รับความเสียหายจากธุรกิจเงินกู้
นอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นการถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือการถูก
ติดตามทวงถามหนี้โดยวิธีที่รุนแรงและไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เนื่องจากการฟ้องร้องบังคับคดีใช้
ระยะเวลาพอสมควรและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ซึ่งลูกหนี้เองมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่แล้ว
และมีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลและการข่มขู่ของเจ้าหนี้ ประกอบกับเกรงว่าหากมีความจ าเป็นต้อง
ใช้เงินในภายหน้า ก็จะไม่สามารถขอกู้เงินจากผู้ประกอบธุรกิจได้อีก จึงเป็นข้อจ ากัดที่ท าให้ลูกหนี้
ไม่ด าเนินการฟ้องคดีให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดจากการกระท าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีลูกหนี้
บางส่วนที่ทนไม่ไหวต่อการเอารัดเอาเปรียบหรือการบีบคร้ันจากผู้ประกอบธุรกิจ  หรือได้รับผล
เสียหายถึงขั้นที่จ าเป็นจะต้องฟ้องร้องบังคับคดี ก็จะใช้สิทธิที่ตนมีอยู่ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี ้

ในกรณีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด นั้น เนื่องจากผู้ให้กู้และผู้กู้
เป็นคู่สัญญาในการกู้เงินและต่างกร่็วมกันกระท าในการเรียกและยินยอมให้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่
ฝ่าฝืนกฎหมาย จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้กู้เป็นผู้ร่วมกระท าความผิดดังกล่าว จึงท าให้ผู้กู้ไม่เป็นผู้เสียหาย
โดยนิตินัย257 จึงไม่มีอ านาจฟ้องผู้ให้กู้ต้องรับผิด258 เมื่อฟ้องร้องศาลจึงต้องยกฟ้อง259 ฉะนั้นผู้กู้ท า
ได้แต่เพียงกล่าวโทษผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อให้ด าเนินคดีต่อไป260 
ดังนั้น ในการฟ้องผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบให้ต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 จึงต้องให้รัฐด าเนินการแทน 

ส่วนความเสียหายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหนี้  ลูกหนี้สามารถฟ้องให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบหรือตัวแทนให้ต้องรับผิดต่อตนในเร่ืองละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และสามารถฟ้องบุคคลให้ต้องรับผิดทางอาญาฐานต่าง ๆ เช่น ท าร้ายร่างกาย หมิ่นประมาท 
                                                           

257  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) บัญญัติว่า “ผู้เสียหาย” หมายความถึงบุคคล 
ผู้ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอ านาจ จัดการแทนได้ดั่งบัญญัติ
ไว้ใน มาตรา 4 มาตรา 5 และ มาตรา 6.  

258  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 บัญญัติว่า “บุคคลเหล่านี้มีอ านาจฟ้องคดีอาญา
ต่อศาล (2) ผู้เสียหาย.” 

259  ค าพิพากษาฎีกาที่  968/2479, 643/2486, 1227/2502, 1281/2503 วางหลักว่าผู้กู้ไม่เป็นผู้ เสียหาย
เนื่องจากยินยอมหรือส่วนร่วมในการกระท าความผิด. 

260  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (8) บัญญัติว่า “ค ากล่าวโทษ” หมายความถึง 
การที่บุคคลอื่นซ่ึงไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลรู้ตัวหรือไม่ก็ดีได้กระท าความผิดอย่างหนึ่งขึ้น. 
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ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เป็นต้น แต่การที่ลูกหนี้จะพิสูจน์ว่าผู้ที่ติดตามทวงหนี้กระท าละเมิดหรือ 
ไม่และต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจ านวนเท่าใด ในทางความเป็นจริงมิใช่เร่ืองที่กระท าได้ง่าย 
ส่วนการฟ้องให้รับผิดตามกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท า
ความผิด จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระท าความผิดต่อลูกหนี้  แต่ก็มิได้
ช่วยเยียวยาความเสียหายให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิ ดแต่อย่างใด 
นอกจากนั้น หากเป็นกรณีการทวงถามหนี้ในลักษณะอ่ืนที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด  
จะท าให้ลูกหนี้ไม่สามารถฟ้องคดีให้ผู้ที่ติดตามทวงถามหนี้ต้องรับผิดต่อตนได้  เช่น การติดตาม
ทวงถามหนี้ในลักษณะที่เป็นการสร้างความร าคาญโดยมีเจตนารบกวนความสงบสุขในการด าเนิน
ชีวิตตามปกติของลูกหนี้ การติดตามทวงถามหนี้ที่มีลักษณะเป็นการประจานให้บุคคลรอบข้าง
รับทราบถึงสถานภาพการเป็นหนี้ของลูกหนี้หรือทวงหนี้เอากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้  เพื่อให้
ลูกหนี้เกิดความอับอายและหาเงินมาช าระหนี้  จึงเห็นได้ว่า ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขั้นตอน 
รูปแบบ หรือวิธีการในการติดตามทวงถามหนี้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือ
ตัวแทนมีพฤติกรรมในการติดตามทวงถามหนี้ที่ไม่เหมาะสมและเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ลูกหนี้ตามกฎหมายต่อไป  

จากกรณีที่มีปัญหาจากการติดตามทวงถามหนี้ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมและฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งกฎหมายมีลักษณะที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึง
ได้ก าหนดให้การติดตามทวงถามหนี้แก่ชาวนาในลักษณะกรรโชกทรัพย์เป็นความผิดและก าหนด
บทลงโทษ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ261 อย่างไรก็ตาม ประกาศ คสช. ฉบับดังกล่าว
ให้ความคุ้มครองลูกหนี้ที่ เป็นชาวนาเท่านั้น  ไม่รวมถึงลูกหนี้นอกระบบประเภทอ่ืน อีกทั้ง 
ไม่ครอบคลุมถึงการติดตามทวงถามหนี้ในลักษณะอื่น ๆ นอกจากนั้น กระทรวงการคลังยังได้เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่เมื่อพิจารณาแล้ว 
พบว่าใช้บังคับแก่ผู้ให้สินเชื่อที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด262 ซึ่ง
เป็นการไม่แน่ว่าจะครอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบด้วยหรือไม่ 

                                                           
261  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 46/2557 เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้. 
262  ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ....  
 มาตรา 3 “สถาบัน” หมายความว่า  
 1.  นิติบคุคลที่ให้สินเชื่อส่วนบุคคลเป็นการค้าปกติ  
 2.  นิติบคุคลที่รับซ้ือหรือโอนสินเช่ือส่วนบุคคลจาก 1. 
 3.  นิติบคุคลที่รับซ้ือหรือโอนสินเช่ือส่วนบุคคลจาก 2.  
 4.  บุคคลอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด. 
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ส าหรับมาตรการของรัฐในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากธุรกิจเงินกู้
นอกระบบในอดีต ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โครงการบัตรลดหนี้ วินัยดี มี
เงิน และโครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการน าลูกหนี้นอก
ระบบกลับมาเข้าสู่การขอสินเชื่อในระบบของสถาบันการเงินภาครัฐ โดยลูกหนี้ต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่สถาบันการเงินก าหนด จึงเป็นการไม่แน่ว่าสถาบันการเงินจะอนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้แต่ละ
รายหรือไม่ ซึ่งหากลูกหนี้ไม่ได้รับสินเชื่อก็จะต้องกลับไปขอกู้เงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ
ต่อไป ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงเป็นเพียงมาตรการในการบรรเทาความเสียหายแก่ลูกหนี้นอก
ระบบในเบื้องต้นและเป็นการเยียวยาความเสียหายเพียงชั่วคราวระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่จัดตั้ง
โครงการเท่านั้น โดยที่กระทรวงการคลังจะท าหน้าที่รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบ แต่เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจในการด าเนินคดีหรือ
ออกมาตรการบังคับทางปกครองแก่ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบแต่อย่างใด  จึงท าได้เพียง
ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีอ านาจพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ แต่กรณีธุรกิจเงินกู้นอกระบบนั้น มิได้อยู่
ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะสามารถเข้าไป
ควบคุมได้โดยตรง จึงไม่สามารถให้ความคุ้มครองลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากธุรกิจเงินกู้นอก
ระบบ จะกระท าได้เพียงส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังด าเนินการต่อไป 

ซึ่งในปัจจุบัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่
สาเหตุด้านสินเชื่อและศักยภาพการหารายได้  โดยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา
ควบคู่ไปกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พร้อมก าหนดให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รับเร่ืองร้องทุกข์และร้องเรียนปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน
ทั้งหมด เพื่อประสานกับกลไกการแก้ไขปัญหาที่กระทรวงการคลังวางไว้  นอกจากนั้น 
กระทรวงการคลังเตรียมที่จะออกมาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ประชาชนรายย่อย หรือมาตรการสินเชื่อ Nano – Finance ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืม
เงินนอกระบบ ส าหรับรูปแบบการให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ นั้น รัฐโดยกระทรวงการคลัง
จะอนุญาตให้นิติบุคคลสามารถให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพแก่ประชาชนรายย่อยภายใน
จังหวัด โดยมีกระทรวงการคลังท าหน้าที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยก าหนดหลักเกณฑ์
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คุ้มครองผู้บริโภคในลักษณะเดียวกันกับที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจ “สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ” 
ถือปฏิบัติ  

ส าหรับธุรกิจการเงินในระบบ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ในการแก้ไขจัดการสถาบันการเงินที่มีฐานะหรือการด าเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชน โดยการสั่งให้สถาบันการเงินระงับการ
ด าเนินการบางส่วนหรือทั้งหมด ถอดถอนผู้บริหารสถาบันการเงินหรือสั่งควบคุมกิจการ รวมถึง
การสั่งเลิกกิจการหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน  ซึ่งมาตรการดังกล่าว
ท าให้รัฐสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและเป็นการป้องกันปัญหาไม่ให้ลุกลามหรือกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบสถาบัน รวมทั้งมีแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้263 เช่น ก าหนดเวลา
และความถี่ในการติดต่อเพื่อการติดตามทวงถามหนี้  การแสดงตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม
ทวงถามหนี้ ก าหนดวิธีการเรียกเก็บหนี้ เป็นต้น จึงท าให้การติดตามทวงถามหนี้ของผู้ประกอบ
ธุรกิจมีมาตรฐานเดียวกันและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน นอกจากนั้น มีการจัดตั้งศูนย์
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการให้
ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน  

เมื่อพิจารณามาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศ พบว่ามีมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ซึ่งได้รับความเสียหายจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ดังนี ้

ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ มรัีฐบัญญัติการให้กู้ยืมเงิน ค.ศ. 2008 (แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2010) 
ซึ่งมีบทบัญญัติให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถส่งเร่ืองต่อศาลตามรัฐบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ค.ศ. 1914 
(Federal Trade Commission Act of 1914) เนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย หรือตามสัญญาการให้สินเชื่อ โดยศาลมีอ านาจปรับลดข้อก าหนดใน
สัญญาหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมให้สามารถบังคับกันได้เท่าที่เป็นธรรม นอกจากนั้น ยังมี
มาตรการในการติดตามทวงถามหนี้ โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่ติดตามทวงถามหนี้ในลักษณะ
อันเป็นการรบกวนลูกหนี้หรือที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ แสดงหรือคุกคาม ข่มเหง พูดจาหยาบคาย หรือ
เขียนหรือแสดงข้อความ หรือกระท าการใด ๆ ที่ท าให้เป็นการรบกวนหรือข่มขู่  หรือท าให้ลูกหนี้
หรือบุคคลในครอบครัวของลูกหนี้หวาดกลัว หากมีการกระท าดังกล่าวถือว่าบุคคลนั้นมีความผิด
และต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  

ในสหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานของรัฐที่ก ากับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการ 
ทางการเงินชื่อว่าองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (Bureau of Consumer Protection) มีหน้าที่หลักในการ
                                                           

263  แนวปฏิบตัิในการตดิตามทวงถามหนี้ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551. 
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คุ้มครองลูกค้าผู้บริโภคจากการกระท าที่ไม่เป็นธรรมและหลอกลวงของผู้ประกอบธุรกิจ โดยการ
ออกกฎระเบียบเพื่อก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผู้บริโภค โดย
มีอ านาจหน้าที่สอบสวนและไต่สวนการกระท าความผิด อ านาจออกค าสั่งทางปกครอง เช่น ให้หยุด
การกระท าความผิด ตลอดจนมีอ านาจน าคดีขึ้นสู่ศาล เพื่อให้ศาลมีค าสั่งปรับหรือขอชดใช้
ค่าเสียหายหรือขอให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยในส่วนของกระบวนการเรียกช าระหนี้หรือทวงหนี้
นั้น มีอ านาจก ากับดูแลให้เป็นไปตามรัฐบัญญัติทวงถามหนี้ ค.ศ. 1977 (Fair Debt Collection 
Practices Act of 1977) ซึ่งก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อติดตามทวงถามหนี้หรือเรียกเก็บ
ช าระหนี้ด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม โดยก าหนดการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้
สินเชื่อกับลูกหนี้ ก าหนดสถานที่และเวลาในการเรียกเก็บหนี้ รวมทั้งก าหนดพฤติกรรมที่กฎหมาย
ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อปฏิบัติต่อลูกหนี้  นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานชื่อว่าองค์กร
คุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน (Consumer Financial Protection Bureau) มีหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้
ทางการเงินแก่ประชาชน รับและตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้บริโภค ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อใช้บังคับกับการฝ่าฝืน การไม่ปฏิบัติตาม และการด าเนินคดี
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงิน มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน 
และ มีอ านาจในการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ Bureau of 
Consumer Protection และองค์กรอิสระของรัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้
บริการทางการเงิน 

ในประเทศญ่ีปุ่น มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ค.ศ. 1968 (The Consumer 
Protection Fundamental Act of 1968) มีบทบัญญัติที่ก่อตั้งระบบการร้องเรียนให้ผู้บริโภคได้มี
ช่องทางในการเรียกร้องความเสียหาย เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น และได้ก าหนดให้มีสภาคุ้มครอง
ผู้บริโภค หรือ Consumer Protection Council ซึ่งก าหนดให้ท าหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนั้น ยังมีศูนย์กิจการผู้บริโภคแห่งชาติ หรือ National Center 
For Consumer Affairs (NCCA) ท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภครวมทั้งเป็นศูนย์
กระจายข้อมูลเกี่ยวกับสาระส าคัญที่ควรรู้และข้อร้องเรียนของผู้บริโภคทั่วประเทศไปยังเครือข่าย
เพื่อผู้บริโภคในท้องถิ่นต่าง ๆ  

เมื่อได้ท าการศึกษา จึงพบว่า เมื่อลูกหนี้ได้รับความเสียหายจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบ 
แต่มีข้อจ ากัดของตนเองในการใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาล หรือกรณีที่จะฟ้องผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอก
ระบบให้ต้องรับผิด ก็ท าได้เฉพาะกรณีฟ้องคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือประมวล
กฎหมายอาญาเท่านั้น แต่ไม่สามารถฟ้องให้ผู้ประกอบธุรกิจให้รับผิดกรณีการติดตามทวงถามหนี้ 
ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นความผิดไว้ และไม่สามารถ
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เป็นผู้เสียหายฟ้องคดีตามกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราได้ด้วย ส าหรับการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบ นั้น กระทรวงการคลัง ศูนย์ด ารงธรรม และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าหน้าที่รับเร่ืองร้องทุกข์และร้องเรียนปัญหาหนี้นอกระบบของ
ประชาชน โดยคณะกรรมการก ากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนจะท าหน้าที่ไกล่เกลี่ย
ประนอมหนี้นอกระบบ ส่วนกรณีอ่ืน ๆ จะส่งเร่ืองให้หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป  

จึงเห็นได้ว่า ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายหรือแนวปฏิบัติในการก าหนด
ขั้นตอน รูปแบบ หรือวิธีการในการติดตามทวงถามหนี้และมาตรการทางกฎหมายในการให้ความ
คุ้มครองลูกหนี้เงินกู้นอกระบบโดยเฉพาะ รวมทั้งยังไม่มีหน่วยงานใดที่ท าหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหายจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  และเมื่อ
พิจารณาแล้ว พบว่า ในต่างประเทศ มีบทบัญญัติที่ก าหนดแนวทางในการติดตามทวงถามหนี้ด้วย
ความเป็นธรรมและเหมาะสม และมีมาตรการในการคุ้มครองลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหาย 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐท าหน้าที่คุ้มครองลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงินจาก
การกระท าที่ไม่ เป็นธรรมและหลอกลวงของผู้ประกอบธุรกิจ  โดยเมื่อรับข้อร้องเรียนแล้ว  
จะมีอ านาจสอบสวนและไต่สวนการกระท าความผิด ตลอดจนมีอ านาจน าคดีขึ้นสู่ศาลด้วย   

เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบมีความร้ายแรงและมีผลกระทบต่อ
ประชาชนจ านวนมาก จึงจ าเป็นที่รัฐจะต้องจัดให้มีมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดวิธีการติดตาม
ทวงถามหนี้และวิธีการให้ความคุ้มครองลูกหนี้เงินกู้นอกระบบ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ก ากับดูแลธุรกิจรวมทั้งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ
กระท าการต่อลูกหนี้นอกระบบด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือใช้อ านาจด้วยความไม่เป็นธรรม 
อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของลูกหนี้ต่อไป 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาความเป็นมา ทฤษฎีทางกฎหมายในการเข้าท าสัญญา สาเหตุ ลักษณะของ

เงินกู้นอกระบบ นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบ และรูปแบบในการท านิติกรรม
เงินกู้นอกระบบ ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบของ
ต่างประเทศ จึงได้วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบแล้ว โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
5.1  บทสรุป  

เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ในการบัญญัติพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
และบทบัญญัติในมาตรา 3 ซึ่งก าหนดว่า “บุคคลใดให้บุคคลอ่ืนยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่
กฎหมายก าหนด บุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา” จะพบว่ามีความมุ่งหมายที่จะใช้
บังคับแก่เฉพาะนิติกรรมการกู้ยืมเงินที่มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราโดยก าหนดบทลงโทษไว้   
ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบจึงพยายามหลีกเลี่ยงไปท านิติกรรมในลักษณะอ่ืนที่ให้ 
ผลประโยชน์ตอบแทนในท านองเดียวกับสัญญากู้ แต่ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกว่าสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อปิดบังการท าสัญญากู้เงินที่มีข้อจ ากัดในการเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา ทั้ง ๆ ที่เจตนาที่แท้จริงผู้ให้กู้และผู้กู้มีเจตนาที่ต้องการท าสัญญากู้เงินกัน โดยผู้ให้กู้ประสงค์
จะได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด เช่น สัญญาเช่าซื้อ สัญญาแลกเช็คเป็นเงินสดหรือ
ขายลดเช็ค หรือการจ าน าสิ่งของที่โรงรับจ าน า เน่ืองจากสามารถคิดดอกเบี้ยได้เกินกว่าอัตราดอกเบี้ย
จากการกู้ยืมเงิน  

นอกจากนั้น การที่พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 ก าหนด 
มิให้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด โดยใช้ค าว่า “ดอกเบี้ย” เท่านั้น ในการพิจารณาว่าการ
กระท าใดเป็นการกระท าความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา โดยที่มิได้ก าหนดนิยามของค าว่า
ดอกเบี้ยไว้อย่างชัดเจน จึงท าให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบอาศัยช่องว่างดังกล่าวในการใช้
ถ้อยค าอ่ืนแทนค าว่าดอกเบี้ยโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อปกปิดการเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่า
กฎหมายโดยการก าหนดดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายก าหนด ส่วนดอกเบี้ยที่เกินอัตราจะก าหนดใน
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รูปค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าท าสัญญา ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าธรรมเนียม
การจัดการเงินกู้  ซึ่งการคิดผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาต่างหากจากดอกเบี้ยที่ เรียกเก็บ
ตามปกตินั้น แม้จะใช้ชื่อเรียกแตกต่างออกไป แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวก็เป็นค่าตอบแทนที่ลูกหนี้
ต้องใช้ให้แก่เจ้าหนี้เนื่องจากการกู้ยืมเงินอยู่ดี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าศาลจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็น
การท านิติกรรมอ่ืนเพื่ออ าพรางนิติกรรมการกู้เงิน หรือเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 ก็ตาม แต่ลูกหนี้ก็มีข้อจ ากัดและความยากล าบากใน
การแสวงหาพยานหลักฐานและด าเนินคดีที่พิพาท มีภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินคดีพอสมควร ประกอบกับผู้กู้เกรงว่าอาจท าให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในคร้ัง  
ต่อ ๆ ไป จึงท าให้ผู้กู้ไม่นิยมที่จะฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ให้กู้ และจ าต้องทนชดใช้หนี้เงินกู้
ในจ านวนที่สูงกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดต่อไป  

และจากการที่ไม่มีกฎหมายที่ใช้ก ากับการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะ ท าให้การประกอบ
ธุรกิจเงินกู้นอกระบบสามารถท าได้อย่างเสรี ไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่เป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบที่แท้จริง และท าให้ผู้ประกอบธุรกิจท าตามอ าเภอใจและไม่เกรง
กลัวกฎหมาย โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกู้เพียงฝ่ายเดียว ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่ากฎหมายก าหนด การติดตามทวงถามหนี้ในลักษณะรุนแรงหรือไม่เป็น
ธรรม ส่งผลให้มีประชาชนจ านวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบธุรกิจในลักษณะ
ดังกล่าว และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเร่ือย  ๆ ประกอบกับในปัจจุบันยังไม่มี
หน่วยงานใดที่ท าหน้าที่ตรวจสอบและก ากับการประกอบธุรกิจตลอดจนให้ความช่วยเหลือลูกหนี้  
ที่ได้รับความเสียหายจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยที่กระทรวงการคลัง 
ศูนย์ด ารงธรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าหน้าที่รับเร่ืองร้องทุกข์และร้องเรียนปัญหา
หนี้นอกระบบของประชาชน โดยคณะกรรมการก ากับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนจะท า
หน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ แต่เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อ านาจในการด าเนินคดีหรือ
ออกมาตรการบังคับทางปกครองแก่ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบแต่อย่างใด  จึงท าได้เพียง
ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
จากที่ได้ท าการศึกษา จึงเห็นได้ว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับวิวัฒนาการ

ที่ก้าวหน้าในทางธุรกิจ ไม่มีกฎหมายส าหรับก ากับดูแลธุรกิจเงินกู้นอกระบบซึ่งมีลักษณะเฉพาะได้
อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนไม่สามารถคุ้มครองประโยชน์ของลูกหนี้ให้รอดพ้น
จากการประกอบธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบได้ ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการก ากับดูแล
และแก้ไขปัญหาจากการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ ดังต่อไปนี้ 

5.2.1  ควรบัญญัติกฎหมายที่ใช้ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบขึ้นเป็นการเฉพาะ 
ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี ้

5.2.1.1  มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลข้อสัญญา 
 ก)  ก าหนดขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมาย โดยนิยามความหมาย “การกู้เงิน” 
ให้หมายรวมถึงนิติกรรมทุกประเภทที่มีวัตถุประสงค์ท านองเดียวกับการกู้ยืมเงินที่มิได้กระท ากับ
สถาบันการเงินตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมนิติกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เป็นการกู้ยืมเงินทุกประเภท  
 ข)  ก าหนดค านิยามของผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงิน โดยนิยามความหมาย 
“ดอกเบี้ย”ให้หมายรวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับเป็นผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงิน 
นอกจากต้นเงิน โดยไม่ค านึงว่าจะเรียกผลประโยชน์ตอบแทนว่าอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและครอบคลุมและเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบหลีกเลี่ยงผลบังคับ
ของกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราด้วยการใช้ถ้อยค าอ่ืน ตลอดจนมีบทบัญญัติห้ามมิให้เรียก
เงินค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ นอกจากผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอัตราดอกเบี้ยได้  
  ค)  ก าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดซึ่งเป็นสาระส าคัญของการเข้าท าสัญญา
กู้เงินนอกระบบ เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งก าหนดให้สัญญาซึ่งมี
ข้อก าหนดให้ลูกหนี้มีภาระการช าระหนี้มากเกินไป ถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 

5.2.1.2 มาตรการทางกฎหมายในการก ากับดูแลการประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ  
 ก)  ก าหนดค านิยามของผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ โดยนิยามความหมาย 
“ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ” ให้หมายรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งให้กู้ยืมเงินหรือ
การท านิติกรรมอื่นใดที่มีลักษณะท านองเดียวกับการกู้ยืมเงินที่มิได้กระท ากับสถาบันการเงินตามที่
กฎหมายบัญญัติ ท าให้ได้รับผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงินนั้น ในลักษณะเป็นอาจิณหรือในทาง
การค้าพาณิชย์ 
 ข)  ก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ เช่น มีสัญชาติไทย 
บรรลุนิติภาวะ มีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน มีสถานภาพและแหล่งที่มาของเงินได้ที่ชัดเจน เป็นต้น  
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  ค)  ก าหนดเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายก าหนดจะต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบต่อนายทะเบียน
พร้อมทั้งด าเนินการต่อใบอนุญาตทุกปี ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินธุรกิจ จะต้องแจ้งให้
นายทะเบียนทราบหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นผู้
ประกอบธุรกิจที่ได้รับการรับรองและท าให้ รัฐสามารถระบุตัวตนของบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจได้ ตลอดจนท าให้ทราบจ านวนของผู้ประกอบธุรกิจในท้องถิ่นหนึ่ง ๆ อย่างไรก็ดี 
หน่วยงานภาครัฐควรประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีในการจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบ 
เช่น ท าให้เป็นการประกอบธุรกิจที่รัฐและกฎหมายรองรับ เมื่อมีกรณีขึ้นสู่ชั้นศาล ผู้ประกอบธุรกิจ
จะมีสิทธิตามกฎหมายในการบังคับช าระหนี้  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนการประกอบธุรกิจจาก
ภาครัฐ 
  ง)  ก าหนดหน้าที่ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบและข้อห้ามปฏิบัติ เช่น  
ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญในการเข้าท าสัญญากู้เงินนอกระบบ โดยเฉพาะ
การแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บพร้อมระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ เพื่อให้ลูกหนี้สามารถเปรียบเทียบ
อัตราดอกเบี้ยของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย หน้าที่จัดท าระบบบัญชีและจัดท ารายงานการประกอบ
ธุรกิจตามแบบที่รัฐก าหนดขึ้น ข้อห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งข้อมูลเท็จหรือโฆษณาเกินจริง
เกี่ยวกับการให้กู้เงินนอกระบบ เป็นต้น  
 จ)  ก าหนดหลักเกณฑ์ในการติดตามทวงถามหนี้ โดยก าหนดเวลาและความถี่
ในการติดต่อ ต้องมีการแสดงตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามทวงถามหนี้ ก าหนดวิธีการเรียกเก็บ
หนี้ เช่น ไม่ให้เรียกเก็บหนี้จากบุคคลอ่ืนที่มิใช่ลูกหนี้  ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อให้ลูกหนี้ช าระหนี้  
ไม่ปลอมแปลง บิดเบือนข้อมูล เอกสารหรือแสดงท่าทางอันท าให้ลูกหนี้ส าคัญผิด ไม่ข่มขู่หรือ
คุกคามในลักษณะที่ผิดกฎหมาย ไม่รบกวนหรือรังความลูกหนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมทั้ง
ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจและตัวแทนใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการเก็บรักษา
ความลับของลูกหนี้ และไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ของลูกหนี้ระหว่างการติดต่อกับบุคคลอ่ืน  
เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกหนี้  ทั้งนี้ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นคณะกรรมาธิการ 
 ฉ)  ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบโดยมิได้รับ
ใบอนุญาต รวมทั้งกรณีผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามหรือกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้  และ
การก าหนดบทลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดซ้ าเป็นคร้ังที่สอง 
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 ช)  ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของนายทะเบียน ให้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบธุรกิจและตรวจสอบการประกอบธุรกิจ โดยมีอ านาจในการตรวจสอบ สืบสวน 
สอบสวน การประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้  

5.2.2  ก าหนดให้มีหน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกู้เงิน 
นอกระบบ โดยการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวจะต้องเป็นการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้
บริการเงินกู้นอกระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของอ านาจหน้าที่
ระหว่างหน่วยงาน โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

5.2.2.1  การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ โดยการแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่
เพื่อท าการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจและตรวจสอบการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบธุรกิจเงินกู้นอกระบบกระท าการใด ๆ  
ที่ไม่เป็นธรรม หลอกลวง และละเมิดสิทธิผู้บริโภค ซึ่งหากมีการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับหรือ
หลักเกณฑ์ก็ต้องด าเนินการลงโทษตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้  

5.2.2.2  การแก้ไขปัญหาจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบ โดยที่ในปัจจุบัน คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้ก าหนดให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่
รับเร่ืองร้องทุกข์และร้องเรียนปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน ดังนั้น จึงควรก าหนดให้ศูนย์
ด ารงธรรมหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่แก้ไขปัญหาจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบ มีกลไกในการด าเนินงาน 
ดังนี ้

 ก)  การรับเร่ืองร้องเรียนของผู้บริโภคที่ใช้บริการเงินกู้นอกระบบ ควรก าหนด
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการรับเร่ืองร้องเรียนที่สะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจน
สามารถให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เช่น จัดหาแหล่งเงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้นอกระบบ ซึ่งจะต้องมีการติดตามและประมวลผลข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
เพื่อเปน็แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 ข)  การระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคที่ใช้บริการเงินกู้นอกระบบอย่างเป็น
รูปธรรม ควรก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการระงับข้อพิพาท ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่เป็น
การเพิ่มภาระแก่ตัวผู้บริโภค เช่น จัดให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคที่
เป็นลูกหนี้นอกระบบ มีข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรการทางอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะท าให้คู่กรณีอาจท า
การตกลงเจรจากันโดยไม่ต้องน าเร่ืองดังกล่าวขึ้นสู่ชั้นศาล  เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและ 
แบ่งเบาภาระของหน่วยงานตุลาการ 
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5.2.2.3  การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจทางการเงินให้แก่ประชาชนทั่วไป  
ควรก าหนดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจเงินกู้นอกระบบ เช่น ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การกู้ยืมเงิน การบริหารจัดการเงินในภาคครัวเรือน การพัฒนาศักยภาพในการหารายได้ รวมถึง
วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้ีสินในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 

5.2.3  มาตรการทางกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเสียหาย เช่น  
5.2.3.1  ควรก าหนดให้คดีตามกฎหมายฉบับนี้เป็นคดีผู้บริโภค โดยใช้วิธีพิจารณาตาม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งมีบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิลูกหนี้ผู้ใช้บริการ
เงินกู้นอกระบบในหลายประการ เช่น การฟ้องคดีผู้บริโภคจะต้องฟ้องต่อศาลที่ผู้บริโภคมีภูมิล าเนา
อยู่ การยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม การน าสืบพยานบุคคลหักล้างพยานเอกสาร การน าสืบพยานบุคคล
หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับข้อตกลงนอกเหนือสัญญาได้  ศาลมีอ านาจก าหนดค่าเสียหายเพื่อ
ลงโทษผู้ประกอบธุรกิจได้  รวมทั้งให้อ านาจคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสมาคมที่
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองฟ้องและด าเนินคดีผู้บริโภคแทนผู้บริโภค เป็นต้น 

5.2.3.2  ในกรณีที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับแล้ว หากพบว่าการเรียกดอกเบี้ยไม่ได้
ด าเนินการตามที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนด ควรมีบทบัญญัติให้อ านาจศาลในการสั่งยกเลิกอัตรา
ดอกเบี้ยที่เกินอัตรากฎหมายก าหนด โดยให้ลูกหนี้มีภาระช าระหนี้เพียงต้นเงินและดอกเบี้ยตาม
อัตราที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น และหากลูกหนี้ได้ช าระดอกเบี้ยที่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด
ไปแล้ว ก็ให้มีสิทธิเรียกเงินคืนหรือให้หักเงินจ านวนดังกล่าวออกจากเงินที่ให้กู้ยืมกันจริงได้ 
 5.2.4  มาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาธุรกิจเงินกู้นอกระบบ  

เนื่องจากกระทรวงการคลังได้มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ 
จึงได้เตรียมที่จะออกมาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย 
หรือมาตรการสินเชื่อ Nano – Finance ซึ่งจะอนุญาตให้นิติบุคคลสามารถให้สินเชื่อเพื่อการ
ประกอบอาชีพแก่ประชาชนรายย่อยภายในจังหวัดที่ได้จัดตั้งส านักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบของ
ประชาชน รัฐจึงควรเร่งรัดให้มีการประกาศใช้มาตรการสินเชื่อ Nano – Finance โดยเร็ว  

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นอาจใช้เป็นแนวทางส าหรับการก าหนดมาตรการใน
การก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาจากธุรกิจเงินกู้นอกระบบได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ สิ่งส าคัญที่สุดคือ 
การเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน ท าให้ผู้ให้กู้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ประกอบอาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  โดยที่รัฐในฐานะ
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ผู้ปกครองจะต้องบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์  รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนให้มีสวัสดิการทางสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีโดยทั่วถึงต่อไป  DPU
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