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ยุติธรรมเดินหน้าช่วยประชาชน

ดอกเบี้ย 
เงินให้กู้ยืม  
กับความรับผิด 
ทางอาญา
ตอน	3	ปฐมบทของการแก้ไขกฎหมาย

   จุดประก�ยคว�มคิด
ผมเช่ือว่าคนท่ีไม่เคยประสบปัญหาหรือสัมผัสกับคนท่ีมีปัญหา 

หน้ีสินท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม		อาจจะยากกับการเข้าใจ 
รับรู้สภาพปัญหาและความรู้สึกได้อย่างถ่องแท้	บางคนอาจจะมอง 
ว่าเป็นเร่ืองทางแพ่งท่ีจะต้องว่ากล่าวกันตามกฎหมายน้ัน	ๆ	 เหตุใด 
จึงเอามาตรการทางอาญามาใช้บังคับ	 อยากจะบอกเล่าถึงสาเหตุ 
ท่ีต้องคิดเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา	 
พ.ศ.	2475	 เน่ืองจากการท�าหน้าท่ีเลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหน้ี 
และประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม	ส�านักงานปลัดกระทรวง 
ยุติธรรม	(ศนธ.ยธ.)	ต้ังแต่ปี	2553	ท�าให้ได้สัมผัสปัญหาของชาวบ้าน 
ท่ีเป็นหน้ีถูกเจ้าหน้ีซ่ึงมีโอกาสและฐานะท่ีสูงกว่าเอารัดเอาเปรียบ 
ทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 มูลเหตุจูงใจของ 
เจ้าหน้ีเพ่ือมุ่งหวังผลประโยชน์ท่ีเกิดจากดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูง 
เกินส่วนด้วยวิธีการท่ีหลีกเล่ียงกฎหมาย	 รูปแบบของการกู้ยืม 
ท่ีไม่ได้เป็นการอาศัยพ่ึงพากันเหมือนสังคมสมัยก่อน	แต่แปรเปล่ียน 
เป็นมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงการค้าและธุรกิจ	

จากการรับรู้จึงน�าไปสู่การจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ 
“วิกฤติหน้ีนอกระบบ	 -	 ทางออกสังคมไทย?”	 เม่ือวันท่ี	 

17	 ธันวาคม	 2555	 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหน่วยงาน 
ภาครัฐ	 ภาคประชาสังคม	 ภาคธุรกิจ	 เอกชนท่ีอยู่ในแวดวง	 
สรุปผลการประชุมมีข้อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ในหลายมิติท้ังด้านการบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหน้ีเงินกู้ 
นอกระบบให้ได้อย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ	 การอ�านวย 
ความยุติธรรมและมาตรการเชิงรุกในการสนับสนุนส่งเสริม 
ให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม	การสนับสนุนให้ประชาชน 
เข้าถึงแหล่งทุน	การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	และการแก้ไข 
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา 
ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีควบคุมอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืม	 ก็เป็นเร่ือง 
ส�าคัญประเด็นหน่ึง	จากน้ันได้มีการรายงานเสนอคณะรัฐบาล 
โดยรองนายกรัฐมนตรี	 (ร้อยต�ารวจเอก	 เฉลิม	 อยู่บ�ารุง)	 
เห็นชอบเม่ือวันท่ี	 27	มกราคม	2556	 ให้กระทรวงยุติธรรม 
ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

นับได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการแก้ไขกฎหมายว่าด้วย 
การเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีบังคับใช้มาเกือบ	80	ปี	คณะท�างาน 
ปรับปรุงกฎหมายได้เร่ิมต้นค้นคว้าจากต�ารา	 บทความ	 
แนวค�าพิพากษา	 การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเปรียบเทียบ 

เดิมทีผมตั้งใจที่จะเขียนบทความเรื่องดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกับความรับผิดทางอาญา	โดยแบ่งออกเป็น	4	ตอน 
เรียงลำาดับตามความเป็นมาของเรื่อง	แต่ปรากฏว่าเนื้อหาในตอนที่	3	เป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัต ิ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	พ.ศ.	2560	ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	16	มกราคม	2560	ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ม ี
ความสำาคัญเร่งด่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คนจำานวนมาก	และกฎหมายที่แก้ไขใหม่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ 
แก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยจากภาคการเกษตร	คนในสังคมชนบท	และสังคมเมือง	 
อันเนื่องมาจากปัญหาหนี้สินที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม	จึงอยากบอกเล่าความเป็นมา 
ของการแก้ไขกฎหมายเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ในลำาดับแรก

พันตำารวจโท วิชัย  สุวรรณประเสริฐ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และเลขานุการ ศนธ.ยธ.



กับข้อเท็จจริงท่ีได้จากการรับเร่ืองร้องเรียน	 ประสบการณ์ 
จากการท�างานและข้อมูลท่ีส�าคัญ	 คือ	 งานวิจัยเร่ืองนโยบาย 
การยุติธรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ	 ซ่ึงศูนย์ช่วยเหลือ 
ลูกหน้ีฯ	 ได้ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ท�าการศึกษาวิจัยข้ึน	 ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็น 
ของหน่วยงานและภาคส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	 จึงได้เสนอร่าง 
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา	 พ.ศ....	 
รายงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เม่ือวันท่ี	26	 มิถุนายน	2558 
จากน้ันได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา 
ร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม	แก้ไขปรับปรุงอีกสองคร้ัง 
เสร็จแล้วรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ให้ความเห็นชอบพร้อมน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

คณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�รับหลักก�ร
ส�าหรับเหตุผลของกระทรวงยุติธรรมในการเสนอ 

ร่างกฎหมายก็เพ่ือควบคุมการกู้ยืมเงินให้ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ	 เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม 
และสร้างกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมี 
ประสิทธิภาพ	 ความจ�าเป็นท่ีต้องท�าภารกิจเน่ืองจาก 
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา	 พ.ศ.	 2475	 
ใช้บังคับมานานแล้ว	 เน้ือหาของกฎหมายมิได้มีการ 
เปล่ียนแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
ท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึน	 ท้ังในเร่ืองอัตราโทษ	 ลักษณะ 
และพฤติการณ์การกระท�าความผิด	 ท�าให้การบังคับใช้ 
กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร	 ผู้ท่ีกระท�าผิด 
ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย	 ดังน้ันเพ่ือควบคุมและส่งเสริม 
การกู้ยืมให้เป็นไปในทางท่ีควรและเกิดความเป็นธรรม	 
จึงจ�าเป็นต้องยกเลิกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ีย 
เกินอัตรา	 พ.ศ.	 2475	 และตราพระราชบัญญัติห้ามเรียก 
ดอกเบ้ียเกินอัตรา	พ.ศ.	....	ข้ึนใหม่	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังน้ี

1.ปรับฐานความผิดและอัตราโทษการกู้ยืมเงินนอกระบบ 
ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายให้สูงข้ึนและมีบทลงโทษในลักษณะฉกรรจ์	

2.	การเพ่ิมโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
หรือเป็นผู้กระท�าความผิดเสียเอง	

3.	น�ามาตรการเพ่ือความปลอดภัยตามประมวลกฎหมาย 
อาญามาตรา	39	ในส่วนท่ีเก่ียวกับการเรียกประกันทัณฑ์บน 
และการห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง	 มาปรับใช้เพ่ิมเติม 
กับผู้กระท�าความผิดด้วย

4.	 แต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
เรียกดอกเบ้ียเกินอัตราประกอบด้วยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือก�าหนดกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น 
องค์รวม	 ซ่ึงจะท�าให้เกิดนโยบายในการบังคับใช้กฎหมาย 
และการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความเป็นเอกภาพเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

5.	ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เป็นผู้รักษาการ 
ตามกฎหมายฉบับน้ี	 ซ่ึงกฎหมายฉบับเดิมไม่มีผู้รักษาการ 
ตามกฎหมาย

เหตุผลท่ีจะให้เช่ือว่ามาตรการน้ีจะสามารถแก้ไขปัญหา 
หรือข้อบกพร่องน้ันได้	 เน่ืองจากจะเป็นการอุดช่องว่างในกรณี 
ท่ีมีการโต้แย้งว่าธุรกิจท่ีตนด�าเนินการน้ันมิใช่การกู้ยืมเงิน 
และการกระท�าท่ีแอบแฝงในรูปแบบอ่ืน	ๆ	ในอนาคต	การแก้ไข 
ให้ต้องรับโทษหนักข้ึนในลักษณะของการกระท�าความผิดและ 
พฤติการณ์ดังกล่าว	 จะเป็นการช่วยให้การบังคับใช้กฎหมาย 
เกิดผลเป็นการระงับยับย้ังมากข้ึน	 ท้ังน้ีเป็นการคุ้มครอง 
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาหน้ีนอกระบบท่ีไม่เป็นธรรม	 
นอกจากน้ี	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามเรียกดอกเบ้ีย 
เกินอัตรา	 ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะเป็นกลไก 
ให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา		เม่ือวันท่ี	3	พฤศจิกายน	2558 
ลงมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ีย 
เกินอัตรา	 พ.ศ.	 ....	 ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ	 และส่งให้ 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป	

คว�มเห็นคณะกรรมก�รกฤษฎีก� (คณะที่ 12) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 12) ได้ตรวจพิจารณา 

แล้วได้ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมร่างกฎหมายโดยมีสาระส�าคัญ ดังน้ี
1.	ให้กฎหมายใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาเป็นต้นไป	 เหตุผลเน่ืองจากไม่มีความจ�าเป็นต้องออก 
ระเบียบเพ่ือรองรับกฎหมายก่อนใช้บังคับ

2.	 ตัดบทบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับ	 “คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา”	ตามท่ีกระทรวง 
ยุติธรรมเสนอ	 เน่ืองจากเห็นว่าเป็นกลไกในทางบริหารอาจจะไม่ 
สอดคล้องกับหลักการเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมาย	

3.	 ตัดข้อยกเว้นไม่ให้กฎหมายมีผลใช้บังคับหน้ีกู้ยืมกับ 
สถาบันการเงิน	 ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล	และผู้ประกอบ 
ธุรกิจสินเช่ือบัตรเครดิต	ออกไปท้ังมาตรา	เหตุผลเพ่ือให้ร่างกฎหมาย 
ฉบับน้ีมีผลใช้บังคับกับหน้ีกู้ยืมท้ังนอกระบบและในระบบสถาบัน 
การเงิน	 (การกู้ยืมเงินในระบบสถาบันการเงินได้มีการควบคุม 
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อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม	ตามพระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืม 
ของสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2523)

4.	 ก�าหนดเพ่ิมเติมให้การปล่อยเงินกู้ท่ีมีลักษณะฉกรรจ์ 
มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม	 มีนายทุนอยู่เบ้ืองหลัง 
การแอบแฝงอ�าพรางในธุรกิจ	ให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามความเห็น 
ของผู้แทนส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	

5.	 นอกจากน้ี	 มีการปรับแก้ไขถ้อยค�าในมาตราอ่ืน	ๆ	 ให้มี 
ความครบถ้วนสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน

ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา		(คณะท่ี	12)		นับว่า 
มีความส�าคัญอย่างย่ิง	 เน่ืองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ 
ค�าแนะน�าและอธิบายเหตุผลของการใช้กฎหมายให้มีความชัดเจน 
และยังปรับปรุงร่างกฎหมายให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน

สภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ
จากน้ันได้น�าเสนอท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คร้ังท่ี 

54/2559	 วันพฤหัสบดีท่ี	 1	 กันยายน	2559	ลงมติรับหลักการ 
ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา	 พ.ศ.	 .... 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย	169	เสียง	ไม่เห็นด้วย	ไม่มี	งดออกเสียง 
3	เสียง	และต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหน่ึงจ�านวน	18	คน 
โดยมีคณะกรรมาธิการวิสามัญ	สัดส่วนของคณะรัฐมนตรี	จ�านวน 
3	คน	ประกอบด้วย	นายธานิศ	เกศวพิทักษ์	นายปรีดิเทพ	บุนนาค
และพันต�ารวจโท	วิชัย	สุวรรณประเสริฐ	คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ได้เลือกนายมนตรี	ศรีเอ่ียมสะอาด	เป็นประธานคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญ	ในการพิจารณาได้เชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น 
เช่น	 กระทรวงการคลัง	 กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงยุติธรรม 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมูลนิธิ 
เพ่ือผู้บริโภค	 สมาคมลิสซ่ิงไทย	 เป็นต้น	 โดยส่วนใหญ่เห็นด้วย 
กับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในคร้ังน้ี	

ส�าหรับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ผลการประชุมมีมติเห็นชอบ 
กับร่างกฎหมายแต่มีมติให้ตัดร่างกฎหมายบางมาตรา ดังน้ี

1.	 ตัดบทบัญญัติท่ีก�าหนดเหตุฉกรรจ์กรณีการให้กู้โดยเรียก 
ดอกเบ้ียเกินอัตรา	ท่ีมีลักษณะเป็นการสมคบกันต้ังแต่สองคนข้ึนไป 
โดยปกปิดวิธีด�าเนินการ	 หรือกระท�าในลักษณะท่ีแอบแฝงหรือ

อ�าพรางในธุรกิจ	หรือกระท�าด้วยวิธีการอ่ืนใดท่ีขัดต่อความสงบ 
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน		โดยคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญเสียงข้างมากเห็นว่าเป็นการกระท�าท่ีเข้าองค์ประกอบ 
ฐานเป็นอ้ังย่ีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	209

2.	 ตัดบทบัญญัติท่ีก�าหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เพราะหากด�าเนินคดีฐานเป็นอ้ังย่ีก็จะเข้าความผิดมูลฐาน 
ฟอกเงินโดยอัตโนมัติ

3.	 ตัดบทบัญญัติท่ีก�าหนดโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐกระท�าผิด 
ต้องได้รับโทษสูงข้ึนกว่าบุคคลท่ัวไป	แม้จะมีการพิจารณาปรับ 
ถ้อยค�าเป็นความผิดเฉพาะเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีกระท�าผิดโดยอาศัย 
หรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต�าแหน่งหน้าท่ีของตนเพ่ือประโยชน์ 
ในการกระท�าความผิด		โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมาก 
เห็นว่าไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าท่ีรัฐรายเล็กรายน้อยท่ีจะได้รับ 
ผลกระทบจากการให้กู้ยืมเงินและมีกฎหมายอ่ืนท่ีก�ากับดูแล 
เจ้าหน้าท่ีรัฐอยู่แล้วจึงไม่ควรบัญญัติเพ่ิมโทษในเร่ืองน้ีอีก	

คณะกรรมาธิการวิสามัญ	 ได้รายงานเสนอต่อสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติเม่ือวันท่ี	 23	พฤศจิกายน	 2559	 ต่อมา 
ท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	75/2559	 เม่ือวันท่ี 
25	พฤศจิกายน	2559	ได้พิจารณาแล้วมีมติโดยสรุป	ดังนี้

การพิจารณาวาระท่ี 2 พิจารณารายมาตรา ท่ีประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติดังน้ี

1.	ท่ีประชุมเห็นชอบ
มาตรา 1		พระราชบัญญัติน้ีให้เรียกว่า	“พระราชบัญญัติ 

ห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา	พ.ศ.	…
มาตรา 2	 พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัด 

จากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3	 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ีย 

เกินอัตรา	พุทธศักราช	2475
มาตรา 5 บุคคลใดให้บุคคลอ่ืนกู้ยืมเงินหรือกระท�าการใด	ๆ  

อันมีลักษณะเป็นการอ�าพรางการกู้ยืมเงิน	 โดยมีลักษณะ 
อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท	หรือท้ังจ�าท้ังปรับ	

(1)		เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนดไว้
(2)	 ก�าหนดข้อความอันเป็นเท็จในเร่ืองจ�านวนเงินกู้ 

หรือเร่ืองอ่ืน	ๆ 	ไว้ในหลักฐานการกู้ยืมหรือตราสารท่ีเปล่ียนมือ 
ได้เพ่ือปิดบังการเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมายก�าหนด	หรือ

(3)			ก�าหนดจะเอาหรือรับเอาซ่ึงประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจาก 
ดอกเบ้ีย	ไม่ว่าจะเป็นเงิน	หรือส่ิงของ	หรือโดยวิธีการใด		ๆ 		จนเห็น 
ได้ชัดว่าประโยชน์ท่ีได้รับน้ันมากเกินอัตราดอกเบ้ียท่ีกฎหมาย
ก�าหนดอันสมควรตามเง่ือนไขแห่งการกู้ยืมเงิน	(ปรับเป็นมาตรา	4) 
	 	 	 	 มาตรา	 8	 บุคคลใดได้มาซ่ึงสิทธิเรียกร้องจากบุคคลอ่ืน 
โดยรู้ว่าเป็นสิทธิท่ีได้มาจากการกระท�าความผิดตามมาตรา	4 
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และใช้สิทธิน้ัน	 หรือพยายามถือเอาประโยชน์แห่งสิทธิน้ัน	 
ต้องระวางโทษดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	4	(ปรับเป็นมาตรา	5)

มาตรา 9	 เม่ือศาลพิพากษาว่าจ�าเลยมีความผิด 
แต่รอการก�าหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้ไม่ว่าจะมี 
ค�าขอหรือไม่	 ศาลอาจน�าวิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
ตามมาตรา	 39	 (3)และ	 (5)	 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม	(ปรับเป็นมาตรา	6)

และมาตรา 10	 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี	(ปรับเป็นมาตรา	7)

2.	 ท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เห็นชอบให้ 
ตัดร่างมาตรา	4	บทนิยามค�าว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐ	ด้วยมติเห็นด้วย 
123	เสียง	ไม่เห็นด้วย	68	เสียง	งดออกเสียง	8	เสียง

3.	ท่ีประชุมเห็นชอบให้ตัดร่างมาตรา		6		บทก�าหนดความผิด 
ในลักษณะฉกรรจ์และความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 ด้วยมติเห็นด้วย 
140	เสียง	ไม่เห็นด้วย	45	เสียง	งดออกเสียง	6	เสียง

4.	ท่ีประชุมเห็นชอบให้ตัดร่างมาตรา		7		บทก�าหนดความผิด 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ		ด้วยมติเห็นด้วย		169		เสียง		ไม่เห็นด้วย		14		เสียง 
งดออกเสียง	7	เสียง

ก�รพิจ�รณ�ว�ระที่ 3
ท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่าง 

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา	พ.ศ.	....	เห็นด้วย 
182	เสียง	ไม่เห็นด้วย	3	เสียง	และงดออกเสียง	5	เสียง

สรุปส�ระสำ�คัญของกฎหม�ย
เม่ือพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา  

พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 16 มกราคม 2560  
ท�าให้พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2475 
ถูกยกเลิกหลังจากบังคับใช้มายาวนานเกือบ 84 ปี  
โดยกฎหมายฉบับใหม่มีสาระส�าคัญดังน้ี

(1)	เป็นกฎหมายกลางท่ีบังคับใช้กับการกู้ยืมเงินทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นหน้ีนอกระบบหรือหน้ีในระบบสภาบันการเงิน	 
ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ัวไปบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์มาตรา	 654	 ให้เรียกอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมได้ 
ไม่เกินร้อยละ	 15	 ต่อปี	 ส่วนการกู้ยืมเงินในระบบสถาบัน
การเงินได้รับการยกเว้นให้เรียกดอกเบ้ียมากกว่าได้ตาม 
พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน	 
พ.ศ.	 2523	 หากมีการฝ่าฝืนเรียกดอกเบ้ียเงินกู้ยืมเกินกว่า 
ท่ีกฎหมายก�าหนดจะเป็นความผิดตามกฎหมายฉบับน้ี

(2)	 มาตรา	 4	 บัญญัติค�าว่า	 “...อันมีลักษณะเป็นการ 
อ�าพรางการกู้ยืมเงิน”	 เป็นการบัญญัติเพ่ืออุดช่องว่างของ
กฎหมายฉบับเดิมให้ครอบคลุมการปล่อยเงินกู้ท่ีมีลักษณะเป็น 

การอ�าพราง		เช่น		เงินกู้ตามโฆษณาในสังคมออนไลน์		ให้กู้เงินด่วน 
ตามประกาศท่ีติดในท่ีสาธารณะหรือเสาไฟฟ้า	เป็นต้น

(3)	 อัตราโทษสูงข้ึนจากเดิม	 “จ�าคุกไม่เกินหน่ึงปีหรือ 
ปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท”	 เป็น	 “จ�าคุกไม่เกินสองปีหรือ 
ปรับไม่เกินสองแสนบาท”	 เป็นผลให้คดีอยู่ในอ�านาจศาล 
จังหวัด	ท�าให้พนักงานสอบสวนมีระยะเวลาในการสอบสวน 
มากกว่าเดิมและสามารถสอบสวนขยายผลได้

(4)	 อัตราโทษตามกฎหมายใหม่ระวางโทษ	 “จ�าคุก 
ไม่เกินสองปี”	 แต่หากมีการกระท�าผิดหลายกรรมต่างกัน	 
ศาลสามารถลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตาม 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา	91	 โดยรวมโทษทุกกระทง 
แล้วโทษจ�าคุกท้ังส้ินต้องไม่เกินสิบปี	

(5)	 ให้ศาลน�าวิธีการเพ่ือความปลอดภัย	มาตรา	39	 (3) 
เรียกประกันทัณฑ์บน	มาตรา	39	(5)	ห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง	
มาบังคับใช้ไม่ว่าจะมีค�าขอหรือไม่		เพ่ือป้องการกระท�าความผิดซ�า้ 

			บทส่งท้าย
กฎหมายฉบับน้ีนับได้ว่ามีความส�าคัญเพราะเป็นกฎหมาย 

ที่มีโทษทางอาญา ส่งผลให้การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายข้อตกลง ถือเป็นโมฆะเสียเปล่า 
การที่ลูกหนี้ท�าสัญญาและยอมเสียดอกเบี้ยเกินอัตรา 
ในกฎหมายด้วยความสมัครใจ ท�าให้ลูกหน้ีไม่เป็นผู้เสียหาย 
โดยนิตินัย และประการส�าคัญเป็นกฎหมายเกี่ยวกับ 
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
จึงเป็นบทบาทหน้าท่ีของผู้บังคับใช้กฎหมาย ในการน�าไปใช้ 
เปน็เครือ่งมอืเพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคมและ 
ปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชน นับได้ว่าเป็นโจทย์ส�าคัญ 
ของกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย 
ในฉบับหน้าผมจะได้พูดคุยเร่ืองนี้ต่อ พร้อมเนื้อหา 
ของกฎหมายและบทวิเคราะห์ว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์ 
จากกฎหมายฉบับนี้อย่างไร? 


