พันตำ�รวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และเลขานุการ ศนธ.ยธ.

ยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชน

ดอกเบี้ย

เงินให้กู้ยืม
กับความรับผิด

ทางอาญา

ตอน 3 ปฐมบทของการแก้ไขกฎหมาย
เดิมทีผมตั้งใจที่จะเขียนบทความเรื่องดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกับความรับผิดทางอาญา โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน
เรียงลำ�ดับตามความเป็นมาของเรื่อง แต่ปรากฏว่าเนื้อหาในตอนที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่มี
ความสำ�คัญเร่งด่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนจำ�นวนมาก และกฎหมายที่แก้ไขใหม่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
แก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยจากภาคการเกษตร คนในสังคมชนบท และสังคมเมือง
อันเนื่องมาจากปัญหาหนี้สินที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม จึงอยากบอกเล่าความเป็นมา
ของการแก้ไขกฎหมายเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ในลำ�ดับแรก
จุดประกายความคิด
ผมเชือ่ ว่าคนทีไ่ ม่เคยประสบปัญหาหรือสัมผัสกับคนทีม่ ปี ญั หา
หนีส้ นิ ทีถ่ กู เอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม  อาจจะยากกับการเข้าใจ
รับรูส้ ภาพปัญหาและความรูส้ กึ ได้อย่างถ่องแท้ บางคนอาจจะมอง
ว่าเป็นเรือ่ งทางแพ่งทีจ่ ะต้องว่ากล่าวกันตามกฎหมายนัน้ ๆ เหตุใด
จึงเอามาตรการทางอาญามาใช้บงั คับ อยากจะบอกเล่าถึงสาเหตุ
ทีต่ อ้ งคิดเสนอแก้ไขพระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา
พ.ศ. 2475 เนือ่ งจากการทำ�หน้าทีเ่ ลขานุการศูนย์ชว่ ยเหลือลูกหนี้
และประชาชนทีไ่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรม สำ�นักงานปลัดกระทรวง
ยุตธิ รรม (ศนธ.ยธ.) ตัง้ แต่ปี 2553 ทำ�ให้ได้สมั ผัสปัญหาของชาวบ้าน
ทีเ่ ป็นหนีถ้ กู เจ้าหนีซ้ ง่ึ มีโอกาสและฐานะทีส่ งู กว่าเอารัดเอาเปรียบ
ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มูลเหตุจูงใจของ
เจ้าหนี้เพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ท่เี กิดจากดอกเบี้ยในอัตราที่สูง
เกินส่วนด้วยวิธีการที่หลีกเลี่ยงกฎหมาย รูปแบบของการกู้ยืม
ทีไ่ ม่ได้เป็นการอาศัยพึง่ พากันเหมือนสังคมสมัยก่อน แต่แปรเปลีย่ น
เป็นมุง่ หวังผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงการค้าและธุรกิจ
จากการรั บ รู้จึง นำ�ไปสู่ก ารจั ด สั ม มนาวิ ช าการในหั ว ข้ อ
“วิ ก ฤติ ห นี้น อกระบบ - ทางออกสั ง คมไทย?” เมื่อ วั น ที่
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17 ธันวาคม 2555 โดยมีผเู้ ข้าร่วมประกอบด้วยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ เอกชนทีอ่ ยูใ่ นแวดวง
สรุปผลการประชุมมีข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ในหลายมิติท้งั ด้านการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหนี้เงินกู้
นอกระบบให้ได้อย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ การอำ�นวย
ความยุติธรรมและมาตรการเชิงรุกในการสนับสนุนส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม การสนับสนุนให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งทุน การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ และการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
ซึง่ เป็นกฎหมายทีค่ วบคุมอัตราดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื ก็เป็นเรือ่ ง
สำ�คัญประเด็นหนึง่ จากนัน้ ได้มกี ารรายงานเสนอคณะรัฐบาล
โดยรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำ�รวจเอก เฉลิม อยู่บำ�รุง)
เห็นชอบเมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2556 ให้กระทรวงยุตธิ รรม
ดำ�เนินการปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขกฎหมายว่าด้วย
การเรียกดอกเบีย้ เกินอัตราทีบ่ งั คับใช้มาเกือบ 80 ปี คณะทำ�งาน
ปรับปรุงกฎหมายได้เริ่มต้นค้นคว้าจากตำ�รา บทความ
แนวคำ�พิพากษา การศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเปรียบเทียบ

กับข้อเท็จจริงที่ได้จากการรับเรื่องร้องเรียน ประสบการณ์
จากการทำ�งานและข้อมูลทีส่ ำ�คัญ คือ งานวิจยั เรือ่ งนโยบาย
การยุตธิ รรมเพือ่ แก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบ ซึง่ ศูนย์ชว่ ยเหลือ
ลูกหนีฯ้ ได้รว่ มกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำ�การศึกษาวิจัยขึ้น ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็น
ของหน่วยงานและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอร่าง
พระราชบั ญ ญั ติห้า มเรี ย กดอกเบี้ย เกิ น อั ต รา พ.ศ....
รายงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2558
จากนั้นได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของกระทรวงยุตธิ รรม แก้ไขปรับปรุงอีกสองครัง้
เสร็ จ แล้ ว รายงานรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงยุ ติธ รรม
5. กำ�หนดให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม เป็นผูร้ กั ษาการ
ให้ความเห็นชอบพร้อมนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
ตามกฎหมายฉบั บ นี้ ซึ่ง กฎหมายฉบั บ เดิ ม ไม่ มีผู้รัก ษาการ
ตามกฎหมาย
คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ
เหตุผลที่จะให้เชื่อว่ามาตรการนี้จะสามารถแก้ไขปัญหา
สำ�หรั บ เหตุ ผ ลของกระทรวงยุ ติธ รรมในการเสนอ หรือข้อบกพร่องนัน้ ได้ เนือ่ งจากจะเป็นการอุดช่องว่างในกรณี
ร่างกฎหมายก็เพื่อควบคุมการกู้ยืมเงินให้ได้อย่างเหมาะสม ที่มีก ารโต้ แ ย้ ง ว่ า ธุ ร กิ จ ที่ต นดำ�เนิ น การนั้น มิ ใช่ ก ารกู้ยืม เงิ น
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม และการกระทำ�ทีแ่ อบแฝงในรูปแบบอืน่ ๆ ในอนาคต การแก้ไข
และสร้างกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมี ให้ต้องรับโทษหนักขึ้นในลักษณะของการกระทำ�ความผิดและ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ความจำ�เป็ น ที่ต้อ งทำ�ภารกิ จ เนื่อ งจาก พฤติการณ์ดังกล่าว จะเป็นการช่วยให้การบังคับใช้กฎหมาย
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 เกิ ด ผลเป็ น การระงั บ ยั บ ยั้ง มากขึ้น ทั้ง นี้เ ป็ น การคุ้ม ครอง
ใช้ บั ง คั บ มานานแล้ ว เนื้ อ หาของกฎหมายมิ ไ ด้ มี ก าร ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบที่ไม่เป็นธรรม
เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามเรียกดอกเบีย้
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในเรื่องอัตราโทษ ลักษณะ เกินอัตรา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นกลไก
และพฤติการณ์การกระทำ�ความผิด ทำ�ให้การบังคับใช้ ให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
กฎหมายไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร ผู้ ท่ี ก ระทำ�ผิ ด
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา  เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ดังนั้นเพื่อควบคุมและส่งเสริม ลงมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ย
การกู้ยืมให้เป็นไปในทางที่ควรและเกิดความเป็นธรรม เกินอัตรา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และส่งให้
จึงจำ�เป็นต้องยกเลิกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ย สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป
เกินอัตรา พ.ศ. 2475 และตราพระราชบัญญัติห้ามเรียก
ดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. .... ขึน้ ใหม่ โดยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12)
1.ปรับฐานความผิดและอัตราโทษการกูย้ มื เงินนอกระบบ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ได้ตรวจพิจารณา
ทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมายให้สงู ขึน้ และมีบทลงโทษในลักษณะฉกรรจ์ แล้วได้ปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมร่างกฎหมายโดยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
2. การเพิม่ โทษเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
1. ให้กฎหมายใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
หรือเป็นผูก้ ระทำ�ความผิดเสียเอง
นุเบกษาเป็นต้นไป เหตุผลเนื่องจากไม่มีความจำ�เป็นต้องออก
3. นำ�มาตรการเพือ่ ความปลอดภัยตามประมวลกฎหมาย ระเบียบเพือ่ รองรับกฎหมายก่อนใช้บงั คับ
อาญามาตรา 39 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเรียกประกันทัณฑ์บน
2. ตัดบทบัญญัติท่เี กี่ยวข้องกับ “คณะกรรมการป้องกัน
และการห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง มาปรับใช้เพิ่มเติม และปราบปรามการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา” ตามที่กระทรวง
กับผูก้ ระทำ�ความผิดด้วย
ยุตธิ รรมเสนอ เนือ่ งจากเห็นว่าเป็นกลไกในทางบริหารอาจจะไม่
4. แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม สอดคล้องกับหลักการเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมาย
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ตัดข้อยกเว้นไม่ให้กฎหมายมีผลใช้บังคับหนี้กู้ยืมกับ
เพื่ อ กำ�หนดกรอบแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาอย่ า งเป็ น สถาบันการเงิน ผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคล และผูป้ ระกอบ
องค์รวม ซึ่งจะทำ�ให้เกิดนโยบายในการบังคับใช้กฎหมาย ธุรกิจสินเชือ่ บัตรเครดิต ออกไปทัง้ มาตรา เหตุผลเพือ่ ให้รา่ งกฎหมาย
และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉบับนีม้ ผี ลใช้บงั คับกับหนีก้ ยู้ มื ทัง้ นอกระบบและในระบบสถาบัน
และเกิดความเป็นเอกภาพเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
การเงิน (การกู้ยืมเงินในระบบสถาบันการเงินได้มีการควบคุม
Justice Magazine Ministry of Justice

59

อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ตามพระราชบัญญัตดิ อกเบีย้ เงินให้กยู้ มื
ของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523)
4. กำ�หนดเพิ่มเติมให้การปล่อยเงินกู้ท่มี ีลักษณะฉกรรจ์
มี ลัก ษณะเป็ น องค์ ก รอาชญากรรม มี น ายทุ น อยู่เ บื้อ งหลั ง
การแอบแฝงอำ�พรางในธุรกิจ ให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามความเห็น
ของผูแ้ ทนสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
5. นอกจากนี้ มีการปรับแก้ไขถ้อยคำ�ในมาตราอืน่ ๆ ให้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่ 12)  นบั ว่า
มีความสำ�คัญอย่างยิง่ เนือ่ งจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้ให้
คำ�แนะนำ�และอธิบายเหตุผลของการใช้กฎหมายให้มคี วามชัดเจน
และยังปรับปรุงร่างกฎหมายให้มคี วามครบถ้วนสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จากนั้นได้นำ�เสนอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่
54/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 1 กันยายน 2559 ลงมติรบั หลักการ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติห้า มเรี ย กดอกเบี้ย เกิ น อั ต รา พ.ศ. ....
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 169 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง
3 เสียง และตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้ คณะหนึง่ จำ�นวน 18 คน
โดยมีคณะกรรมาธิการวิสามัญ สัดส่วนของคณะรัฐมนตรี จำ�นวน
3 คน ประกอบด้วย นายธานิศ เกศวพิทกั ษ์ นายปรีดเิ ทพ บุนนาค
และพันตำ�รวจโท วิชยั สุวรรณประเสริฐ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ได้เลือกนายมนตรี ศรีเอีย่ มสะอาด เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ในการพิจารณาได้เชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น
เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุตธิ รรม
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สำ�นักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคมูลนิธิ
เพือ่ ผูบ้ ริโภค สมาคมลิสซิง่ ไทย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในครัง้ นี้
สำ�หรั บ การพิ จ ารณาของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ผลการประชุมมีมติเห็นชอบ
กับร่างกฎหมายแต่มมี ติให้ตดั ร่างกฎหมายบางมาตรา ดังนี้
1. ตัดบทบัญญัตทิ ก่ี ำ�หนดเหตุฉกรรจ์กรณีการให้กโู้ ดยเรียก
ดอกเบีย้ เกินอัตรา ทีม่ ลี กั ษณะเป็นการสมคบกันตัง้ แต่สองคนขึน้ ไป
โดยปกปิดวิธดี ำ�เนินการ หรือกระทำ�ในลักษณะทีแ่ อบแฝงหรือ
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อำ�พรางในธุรกิจ หรือกระทำ�ด้วยวิธกี ารอืน่ ใดทีข่ ดั ต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  โดยคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเสียงข้างมากเห็นว่าเป็นการกระทำ�ทีเ่ ข้าองค์ประกอบ
ฐานเป็นอัง้ ยีต่ ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 209
2. ตั ด บทบั ญ ญั ติท่ีกำ�หนดให้ เ ป็ น ความผิ ด มู ล ฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพราะหากดำ�เนินคดีฐานเป็นอั้งยี่ก็จะเข้าความผิดมูลฐาน
ฟอกเงินโดยอัตโนมัติ
3. ตัดบทบัญญัติท่กี ำ�หนดโทษเจ้าหน้าที่รัฐกระทำ�ผิด
ต้องได้รบั โทษสูงขึน้ กว่าบุคคลทัว่ ไป แม้จะมีการพิจารณาปรับ
ถ้อยคำ�เป็นความผิดเฉพาะเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีก่ ระทำ�ผิดโดยอาศัย
หรือยอมให้ผอู้ น่ื อาศัยตำ�แหน่งหน้าทีข่ องตนเพือ่ ประโยชน์
ในการกระทำ�ความผิด  โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมาก
เห็นว่าไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั รายเล็กรายน้อยทีจ่ ะได้รบั
ผลกระทบจากการให้กยู้ มื เงินและมีกฎหมายอืน่ ทีก่ ำ�กับดูแล
เจ้าหน้าทีร่ ฐั อยูแ่ ล้วจึงไม่ควรบัญญัตเิ พิม่ โทษในเรือ่ งนีอ้ กี
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้รายงานเสนอต่อสภา
นิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติเมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ต่อมา
ทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ครัง้ ที่ 75/2559 เมือ่ วันที่
25 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาแล้วมีมติโดยสรุป ดังนี้
การพิจารณาวาระที่ 2 พิจารณารายมาตรา ทีป่ ระชุม
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ มีมติดงั นี้
1. ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
มาตรา 1  พระราชบัญญัตนิ ใ้ี ห้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. …
มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้
เกินอัตรา พุทธศักราช 2475
มาตรา 5 บุคคลใดให้บคุ คลอืน่ กูย้ มื เงินหรือกระทำ�การใด ๆ
อันมีลักษณะเป็นการอำ�พรางการกู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ
(1)  เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำ�หนดไว้
(2) กำ�หนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจำ�นวนเงินกู้
หรือเรือ่ งอืน่ ๆ ไว้ในหลักฐานการกูย้ มื หรือตราสารทีเ่ ปลีย่ นมือ
ได้เพือ่ ปิดบังการเรียกดอกเบีย้ เกินอัตราทีก่ ฎหมายกำ�หนด หรือ
(3)   กำ�หนดจะเอาหรือรับเอาซึง่ ประโยชน์อย่างอืน่ นอกจาก
ดอกเบีย้ ไม่วา่ จะเป็นเงิน หรือสิง่ ของ หรือโดยวิธกี ารใด  ๆ  จนเห็น
ได้ชดั ว่าประโยชน์ทไ่ี ด้รบั นัน้ มากเกินอัตราดอกเบีย้ ทีก่ ฎหมาย
กำ�หนดอันสมควรตามเงือ่ นไขแห่งการกูย้ มื เงิน (ปรับเป็นมาตรา 4)
    มาตรา 8 บุคคลใดได้มาซึง่ สิทธิเรียกร้องจากบุคคลอืน่
โดยรูว้ า่ เป็นสิทธิทไ่ี ด้มาจากการกระทำ�ความผิดตามมาตรา 4

และใช้สิทธิน้นั หรือพยายามถือเอาประโยชน์แห่งสิทธิน้นั
ต้องระวางโทษดังทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในมาตรา 4 (ปรับเป็นมาตรา 5)
มาตรา 9 เมื่อ ศาลพิ พ ากษาว่ า จำ�เลยมี ค วามผิ ด
แต่ ร อการกำ�หนดโทษหรื อ รอการลงโทษไว้ ไ ม่ ว่ า จะมี
คำ�ขอหรื อ ไม่ ศาลอาจนำ�วิ ธี ก ารเพื่ อ ความปลอดภั ย
ตามมาตรา 39 (3)และ (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม (ปรับเป็นมาตรา 6)
และมาตรา 10 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี (ปรับเป็นมาตรา 7)
2. ที่ป ระชุ ม สภานิ ติบัญ ญั ติแ ห่ ง ชาติ เห็ น ชอบให้
ตัดร่างมาตรา 4 บทนิยามคำ�ว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั ด้วยมติเห็นด้วย
123 เสียง ไม่เห็นด้วย 68 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง
3. ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้ตดั ร่างมาตรา  6  บทกำ�หนดความผิด
ในลักษณะฉกรรจ์และความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด้วยมติเห็นด้วย
140 เสียง ไม่เห็นด้วย 45 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง
4. ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้ตดั ร่างมาตรา  7  บทกำ�หนดความผิด
เจ้าหน้าทีร่ ฐั   ดว้ ยมติเห็นด้วย  169  เสียง  ไม่เห็นด้วย  14  เสียง
งดออกเสียง 7 เสียง

การอำ�พราง  เช่น  เงินกูต้ ามโฆษณาในสังคมออนไลน์  ให้กเู้ งินด่วน
ตามประกาศทีต่ ดิ ในทีส่ าธารณะหรือเสาไฟฟ้า เป็นต้น
(3) อัตราโทษสูงขึ้นจากเดิม “จำ�คุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท” เป็น “จำ�คุกไม่เกินสองปีหรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท” เป็นผลให้คดีอยู่ในอำ�นาจศาล
จังหวัด ทำ�ให้พนักงานสอบสวนมีระยะเวลาในการสอบสวน
มากกว่าเดิมและสามารถสอบสวนขยายผลได้
(4) อัตราโทษตามกฎหมายใหม่ระวางโทษ “จำ�คุก
การพิจารณาวาระที่ 3
ไม่เกินสองปี” แต่หากมีการกระทำ�ผิดหลายกรรมต่างกัน
ที่ ป ระชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ ห็ น ชอบกั บ ร่ า ง ศาลสามารถลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตาม
พระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. .... เห็นด้วย ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 โดยรวมโทษทุกกระทง
182 เสียง ไม่เห็นด้วย 3 เสียง และงดออกเสียง 5 เสียง
แล้วโทษจำ�คุกทัง้ สิน้ ต้องไม่เกินสิบปี
(5) ให้ศาลนำ�วิธกี ารเพือ่ ความปลอดภัย มาตรา 39 (3)
สรุปสาระสำ�คัญของกฎหมาย
เรียกประกันทัณฑ์บน มาตรา 39 (5) ห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง
เมื่อ พระราชบั ญ ญั ติห้า มเรี ย กดอกเบี้ย เกิ น อั ต รา มาบังคับใช้ไม่วา่ จะมีคำ�ขอหรือไม่  เพือ่ ป้องการกระทำ�ความผิดซํา้
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 16 มกราคม 2560
ทำ�ให้พระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. 2475    บทส่งท้าย
ถู ก ยกเลิ ก หลั ง จากบั ง คั บ ใช้ ม ายาวนานเกื อ บ 84 ปี
กฎหมายฉบับนีน้ บั ได้วา่ มีความสำ�คัญเพราะเป็นกฎหมาย
โดยกฎหมายฉบับใหม่มสี าระสำ�คัญดังนี้
ที่มีโทษทางอาญา ส่งผลให้การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
(1) เป็นกฎหมายกลางทีบ่ งั คับใช้กบั การกูย้ มื เงินทุกประเภท เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายข้อตกลง ถือเป็นโมฆะเสียเปล่า
ไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบหรือหนี้ในระบบสภาบันการเงิน การที่ลูกหนี้ทำ�สัญญาและยอมเสียดอกเบี้ยเกินอัตรา
ซึง่ อัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ทัว่ ไปบัญญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง ในกฎหมายด้วยความสมัครใจ ทำ�ให้ลกู หนีไ้ ม่เป็นผูเ้ สียหาย
และพาณิชย์มาตรา 654 ให้เรียกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ โดยนิตินัย และประการสำ�คัญเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ
ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ส่วนการกู้ยืมเงินในระบบสถาบัน ความสงบเรี ย บร้ อ ยและศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน
การเงินได้รับการยกเว้นให้เรียกดอกเบี้ยมากกว่าได้ตาม จึงเป็นบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ในการนำ�ไปใช้
พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน เป็นเครือ่ งมือเพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและ
พ.ศ. 2523 หากมีการฝ่าฝืนเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเกินกว่า ปกป้องคุม้ ครองสิทธิของประชาชน นับได้วา่ เป็นโจทย์สำ�คัญ
ทีก่ ฎหมายกำ�หนดจะเป็นความผิดตามกฎหมายฉบับนี้
ของกระทรวงยุตธิ รรมในฐานะเป็นผูร้ กั ษาการตามกฎหมาย
(2) มาตรา 4 บัญญัตคิ ำ�ว่า “...อันมีลกั ษณะเป็นการ ในฉบั บ หน้ า ผมจะได้ พู ด คุ ย เรื่ อ งนี้ ต่ อ พร้ อ มเนื้ อ หา
อำ�พรางการกู้ยืมเงิน” เป็นการบัญญัติเพื่ออุดช่องว่างของ ของกฎหมายและบทวิเคราะห์วา่ ประชาชนจะได้รบั ประโยชน์
กฎหมายฉบับเดิมให้ครอบคลุมการปล่อยเงินกูท้ ม่ี ลี กั ษณะเป็น จากกฎหมายฉบับนี้อย่างไร?
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