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ผู้บัญชาการส�านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ศนธ.ยธ.

พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ.2475  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2475  
(ให้ใช้เมื่อครบ 3 เดือนนับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป) ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาฉบับแรก 
ที่ ลง โทษผู ้ ให ้กู ้ ยืม เ งินที่ คิดอัตราดอกเ บ้ีย เกินกว ่ า 
ท่ีกฎหมายกำาหนด กฎหมายฉบับนี้ ได้ ใช้บังคับมาอย่าง 
ยาวนาน จนถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติห้ามเรียก 
ดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ.2560 ซ่ึงมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  
16 มกราคม 2560 เจตนารมณ์และเนื้อหาของกฎหมาย 
เม่ือปี 2475 ได้สะท้อนสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
ในอดีตได้เป็นอย่างดี

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติ 
ห้ามเรียกดอกเบี้ย 
เกินอัตรา พ.ศ. 2475

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม 
กับความรับผิดทางอาญา 

(ตอน 2)

หนี้
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ผมขอเล่าเกร็ดความรู ้เก่ียวกับกฎหมายดังกล่าว 
เพื่อเปรียบเทียบว่าปัญหาการเรียกดอกเบ้ียเงินกู้ยืม 
จากอดีตจนถึงปัจจุบันยังคงอยู ่และมีความรุนแรง 
เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่

การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของแต่ละประเทศ 
ย่อมแตกต่างกัน ท้ังน้ี ข้ึนอยู ่ กับเงื่อนไขหรือภาวะ 
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ส�าหรับประเทศไทย 
ในการกู้ยืมเงิน กฎหมายก�าหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงไว ้
ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ซ่ึงข้อห้ามน้ีเม่ือมีการฝ่าฝืน 
ก็มีผลในทางแพ่งเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีการเรียกดอกเบี้ย 
เกนิกใ็ห้ลดลงมาเหลอืเพยีงร้อยละ 15 ต่อปี ตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654 ซึ่งได้ประกาศ 
ใช้เมื่อปี 2472 

เมื่อป ี  พ.ศ. 2473 เกิดเหตุการณ ์ตลาดหุ ้น 
วอลล ์สตรีทล ่ม ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ าค ร้ัง ใหญ ่
ที่เกิดในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป ขยายวงไปยัง 
นานาประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่ ได ้รับ 
ผลกระทบไปด้วยจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2475 
มาตรการที่ รัฐบาลน�ามาใช ้ประสบความล ้มเหลว 
ไม่ว ่าจะเป็นการยุบหน่วยราชการ การลดจ�านวน 
ข ้ าราชการ การจัด เ ก็บภาษี โรง เรือนและที่ ดิน  
ท�าให้บรรดาพ่อค้าได้รับความเดือดร้อนในสภาวะ 
ที่การค้าซบเซา การผลิตข้าวท่ีไม่ได้ผลอย่างเต็มที ่
ท�าให้ชาวนาจ�านวนมากยื่นฎีการ้องทุกข์ในท่ีสุดน�ามาสู ่
เหตุผลในการยึดอ�านาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
พ.ศ. 2475 เมื่อประเทศอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพง 
ท�าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันในหลายรูปแบบ  
รัฐได้เล็งเห็นว่าการให้กู้ยืมเงินโดยเรียกอัตราดอกเบี้ย 
สูงเกินควรที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ย่อมจะกระทบ 
กระเทือนต่อเศรษฐกิจการค้า และความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน มาตรการตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์มาตรา 654 ไม่เพียงพอที่จะระงับยับยั้ง 
นายทุนเงินกู้หน้าเลือดได้ รัฐจึงได้ใช้กลไกทางกฎหมาย 
อาญาโดยก�าหนดโทษทางอาญา เพื่อข่มขู่นายทุนไม่ให ้
กู ้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบ้ียเกินกว่าท่ีกฎหมายก�าหนด 
โดยตราเป็นประราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา  
พ.ศ. 2475 หากผู ้ใดฝ่าฝืนกฎหมายน้ีจะได้รับโทษ 
ทางอาญาต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ (มาตรา 3)  
เหตุผลในการตรากฎหมายปรากฏจากค�าแถลงการณ์ 
คณะกรรมการราษฎร ดังนี้

“เนื่องในการที่รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ย 
เกินอัตรา พุทธศักราช 2475 คณะกรรมการราษฎรเห็นสมควร 
ออกค�าแถลงการณ์เพือ่แสดงนโยบายของรฐับาลในการออกกฎหมาย 
ฉบับนี้

เหตุผลที่จูงใจให้รัฐบาลออกกฎหมายฉบับนี้ คือ หวังจะบ�ารุง 
การกู้ยืมให้เป็นไปในทางที่ควร

การกู้ยืมนั้นโดยปกติผู้กู้ต้องการทุน เมื่อได้ทุนแล้วไปประกอบ 
กจิการอนัใดอนัหนึง่มผีลงอกงามขึน้ กแ็บ่งผลนัน้ใช้เป็นดอกเบีย้บ้าง 
เหลือรวบรวมไว้เพื่อใช้หน้ีทุนต่อไป ดังน้ีฝ่ายเจ้าหน้ีก็ได้ดอกเบี้ย 
เป็นค่าป่วยการและมโีอกาสทีจ่ะได้รบัใช้ทุนคนืในภายหลัง แต่ถ้าดอกเบีย้ 
เรยีกแรงเกนิไปแล้ว ลูกหนีไ้ด้ผลไม่พอทีจ่ะใช้ดอกเบีย้ได้ย่อมต้องย่อยยบั 
ไปด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย ด้วยเหตุนี้ประเทศทั้งหลายและประเทศ 
ของเราเองจึงมีกฎหมายมาแต่โบราณกาลก�าหนดอัตราดอกเบี้ย 
อย่างสงูไว้ กล่าวคอื ช่ังละ 1 บาทต่อเดอืน (หรอืร้อยละ 15 ต่อปี) อนัทีจ่ริง 
อัตรานี้เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว แต่แม้กระนั้นยังปรากฏว่า 
ทุกวันนี้มีการให้กู ้ยืมกันโดยอัตราสูงกว่านั้นและเจ้าหนี้กับลูกหนี ้
ต่างร่วมใจร่วมมอืกนัหลกีเลีย่งกฎหมายเพราะฝ่ายหนึง่อยากได้ อกีฝ่ายหนึง่ 
กฎความจ�าเป็นบังคับในที่สุดก็ได้ผลอันไม่พึงปรารถนาดังกล่าวแล้ว

ก่อนที่จะร่างกฎหมายนี้ขึ้น รัฐบาลได้คิดแล้วถึงอัตราดอกเบี้ย 
เห็นว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงอยู ่แล้ว แต่ข้างฝ่ายลูกหนี้ได้ทุน 
มาประกอบการด้วยตนเองได้โอกาสด�าเนนิอาชีพและมโีอกาสพอควร 
ที่จะหาก�าไรมาใช้ดอกเบี้ย เหลือบ้างก็รวบรวมไว้ใช้ทุน เพราะฉะนั้น 
ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายต่างคิดไปในทางที่ควรของการค้า ก็ไม่มีทางจะได้รับ 
ความขดัข้องเพราะกฎหมายฉบับนี ้แต่ถ้าจะด�าเนนิความคิดไปในทาง 
ไม่ดูทางไกลแล้ว ก็อาจจะหาเรื่องบ่นได้

เพราะฉะนัน้ เป็นการสมควรทีจ่ะเพิม่เตมิข้อบญัญตักิฎหมายขึน้ใหม่
ดังที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้”
     ที่มา ค�าแถลงการณ์คณะราษฎร

ผลจ�กก�รตร�พระร�ชบัญญัติห้�มเรียกดอกเบี้ย 
เกินอัตร� พ.ศ.2475

(1) กฎหมายฉบบันีท้�าให้การเรยีกดอกเบ้ียเกนิอตัราตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 เปลี่ยนแปลงไปเป็นใช้บังคับ 
เฉพาะเป็นข้อห้ามมิให้เรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปีเท่านั้น  
แต่ผลของการเรยีกดอกเบีย้เกนิกว่าร้อยละ 15 ต่อปีทีใ่ห้ลดลงมาเป็น 
รอ้ยละ 15 นั้นไม่มีผลบังคบัเพราะพระราชบญัญัติห้ามเรียกดอกเบี้ย 
เกนิอตัรา บัญญติัให้การกูย้มืเงนิทีเ่รียกดอกเบีย้เกนิอตัราเป็นความผดิ 
และมีโทษทางอาญาเป็นกฎหมายเก่ียวกับความสงบเรียบร้อย 
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้นข้อตกลงในส่วนดอกเบ้ีย 
จงึตกเป็นโมฆะทัง้หมด ถอืว่าไม่มข้ีอตกลงเรือ่งดอกเบีย้หรอืข้อตกลงนัน้ 
เสียเปล่า เมื่อไม่มีสัญญาจะเสียดอกเบี้ย จึงไม่มีอะไรที่จะลดลง 
ตามมาตรา 654 บทบัญญัติท่ีให้ลดดอกเบี้ยลงมาจึงไม่เกิดผลต่อไป 
แต่ในส่วนของต้นเงินตามสัญญากู้ยืมยังคงสมบูรณ์อยู่
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ในกรณทีีม่กีารตกลงการคดิดอกเบ้ียเกนิอัตราทีก่ฎหมายก�าหนด 
ข ้อตกลงนั้นเป ็นโมฆะตามค�าพิพากษาฎีกา 1238 /2502  
มีปัญหาว่าเป็นโมฆะแค่ไหนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 135 บัญญัติว่า “ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของนิติกรรมเป็นโมฆะ  
ท่านว่านิติกรรมน้ันย่อมตกเป็นโมฆะด้วยกันทั้งส้ิน เว้นแต่จะพึง 
สันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่า คู ่กรณีได้เจตนาจะให ้
ส่วนที่สมบูรณ์นั้นแยกออกต่างหากจากส่วนที่ไม่สมบูรณ์ก็ได้”  
เมื่อดอกเบี้ยเป็นโมฆะจึงไม่ท�าให้สัญญากู้ส่วนที่เป็นเงินต้นเป็นโมฆะ 
ตามไปด้วยเพราะสามารถแยกการกู ้เงินกับการเรียกดอกเบี้ย 
ออกต่างหากจากกันได้

ดังนั้น สัญญากู้ยืมเงินท่ีเรียกดอกเบ้ียเกินร้อยละสิบห้าต่อป ี
ดอกเบี้ยท้ังหมด (ไม่ใช ่เฉพาะส่วนที่ เกินร ้อยละสิบห้าต่อปี)  
ตกเป็นโมฆะ ส่วนต้นเงนิย่อมสมบรูณ์ แต่ถ้าเป็นสญัญาชนดิอืน่ทีไ่ม่ใช่ 
สัญญากู้ยืมเงินแล้ว แม้จะตกลงเรียกดอกเบ้ียจากกันมากเพียงใด 
ก็ไม่มีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

(2) “ไม่ใช่กฎหมายทีช่่วยให้คนจนได้เปรยีบคนม ีแต่เป็นกฎหมาย 
ประสงค์จะคุ้มครองเศรษฐกิจของชาติมิให้ตกต�่าลงไปเนื่องแต่การที ่
บีบคั้นเอาดอกเบี้ยกันมากเกินไป” (ค�าพิพากษาฎีกาที่ 698/2479) 
เนื่องจากกฎหมายบัญญัติออกมาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย 
ของประชาชน ความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นความผิด 
อาญาแผ่นดิน มิใช่ความผิดต่อส่วนตัวเพราะผู้กู ้เป็นผู้ยินยอมให้ 
ผู้ให้กู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราถือว่ามีส่วนร่วมด้วยจึงไม่เป็นผู้เสียหาย 
โดยนิตินัย ท�าให้ไม่สามารถฟ้องร้องผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ในความผิด 
ฐานนี้ได้ ผู ้กู ้หรือลูกหนี้จึงไม่อาจไปกลั่นแกล้งผู ้ให้กู ้ให้รับผิด 
ทางอาญาได้ คงท�าได้เพียงไปกล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานต�ารวจ 

เพื่อให้ท�าการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น 
หากพนกังานสอบสวนท้องทีเ่กิดเหตพุบว่า มกีารกระท�าผดิ 
เกิดขึ้นก็จะด�าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษและท�าการ 
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด�าเนินคดีกับผู้ให้กู ้
และท�าความเหน็ทางคดส่ีงพนกังานอยัการเพือ่พจิารณา 
ฟ้องคดีต่อศาลเท่านั้น

แล้วเหตุใดการกระท�าของผูกู้ ้(ลกูหนี)้ จงึไม่เป็นความผดิ 
ฐานมีส่วนร่วมเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนให้มีการ 
เรยีกดอกเบ้ียเกนิอตัรา ท่านอาจารย์เกยีรตขิจร วจันะสวสัดิ ์
(วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์, กุมภาพันธ์ 2528)  
ได้อธิบายแนวคิดทางกฎหมายว่า กฎหมายมุ่งหมาย 
โดยเฉพาะเจาะจง ทีจ่ะคุ้มครองบคุคลประเภทใดประเภทหนึง่ 
อาจจะตีความได้ว ่ากฎหมายยกเว้นความผิดให้แก ่
บุคคลประเภทน้ัน ซ่ึงเป็นเหยื่อของการกระท�าผิดแม้ว่า 
บุคคลประเภทน้ันจะช่วยเหลือ ยุยง ส่งเสริม แนะน�า 
หรือชักจูงให้เกิดการกระท�าผิดนั้นก็ตาม

(3) การฟ้องร้องลงโทษแก่ผู ้กระท�าผิดฐานเรียก 
ดอกเบี้ยเกินอัตรา ในทางอาญาเพียงแต่พิสูจน์ว่าจ�าเลย 
ได้กระท�าการกู้ยืมเงนิกนัจรงิหรอืไม่ สามารถน�าพยานบคุคล 
มาสืบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 226 ซ่ึงไม่เหมอืนกับการฟ้องร้องบงัคับคดทีางแพ่ง 
ที่คู ่กรณีจะต ้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มาตรา 653 คือ การกู้ยืมเงินเกินกว่า  
2,000 บาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืม 
จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้

(4) กฎหมายได้บัญญัติออกมาบังคับใช้กับนิติกรรม 
การกู้ยืมเงินเท่านั้น กล่าวคือ บังคับใช้ในกรณีที่ผู้กระท�า 
ได้กระท�าการเรยีกดอกเบีย้เกนิอตัรา หรอืกระท�าการอ่ืน ๆ  
ตามองค์ประกอบความผิดที่กฎหมายได้บัญญัติไว ้  
โดยพิจารณาข้อเท็จจริงว ่ามีเจตนาให้กู ้ยืมเงินกัน 
จริงหรือไม่

(5) กฎหมายบญัญตัใิห้บคุคลทีส่ามอาจต้องรบัผดิได้ 
เช่นเดียวกับเจ้าหน้ีได้ หากเป็นกรณีเจ้าหนี้โอนสิทธ ิ
เรียกร้องให้กับบุคคลที่สาม โดยบุคคลที่สามรู้อยู่แล้ว 
ว่าสิทธินั้นได้มาโดยมิชอบแล้วพยายามถือเอาประโยชน์  
แห่งสิทธินั้นจะมีความผิดและรับโทษเช่นเดียวกับผู้ให้กู ้
หรือเจ้าหนี้ (มาตรา 4)

วัตถุประสงค์ของมาตรา 4 คือ ป้องกันไม่ให ้ 
ผู ้ให้กู ้ซึ่งรู ้ว่าตนไม่มีสิทธิจะเรียกดอกเบี้ยจากผู้กู ้แล้ว 
หาทาง โอนสิ ท ธิ เ รี ยกร ้ อ งของตน ให ้ บุ คคล อ่ืน  
และให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องต่อไป ท�าให้เรียกร้อง 
ได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เพราะตามข้อเท็จจริงแล้ว  
ผู้ได้รบัโอนสิทธิเรยีกร้องนัน้ ไม่ใช่ผูใ้ห้กู ้เมือ่ไม่มกีฎหมาย 
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ยุติธรรมเดินหน้�ช่วยประช�ชน

พระราชบัญญัติโรงรับจ�าน�า พ.ศ. 2505 มาตรา 17 ซ่ึงบัญญัติว่าห้ามมิให้ 
ผู้รับจ�าน�าเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�าหนดไว้ 
มาตรา 17 ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยที่ผู้รับจ�าน�าเรียกหรือรับได้ ดังต่อไปนี้

มาตรา เงินต้น อัตราดอกเบี้ย

17 (1) ไม่เกิน 2,000 บาท ร้อยละ 2 ต่อเดือน  

(ร้อยละ 24 ต่อปี)

17 (2) ส่วนที่เกิน 2,000 บาท ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน  

(ร้อยละ 15 ต่อปี)

17 วรรคสอง กรณีไม่ครบเดือน  

-ไม่เกิน 15 วัน  

-เกิน 15 วัน

-ร้อยละ 1 ต่อเดอืน (ครึ่งเดอืน) 

-ร้อยละ 2 ต่อเดอืน (หน่ึงเดอืน)

17 วรรคสาม กรณีรบัเงินหรือทรพัย์สนิอืน่ได้ 

เนือ่งจากการรบัจำานำานอกจาก 

ดอกเบี้ย

ให้ถอืว่าเงินหรือทรพัย์สินน้ัน 

เป็นดอกเบี้ยด้วย

บัญญัติแจ้งชัดให้รับผิดทางอาญาก็ย่อมลงโทษไม่ได้  
จึงจ�าต้องบัญญัติตามมาตรา 4 ไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ 
เกดิการหลกีเลีย่งทางกฎหมาย เพราะเป็นการเอารัดเอา
เปรียบผู ้กู ้ ซ่ึงโดยปกติแล้ว เป็นบุคคลซ่ึงอยู ่ในฐานะ 
เสียเปรียบและไม่มีอ�านาจต่อรอง

(6) ความหมายค�าว่า “อัตราดอกเบ้ียท่ีก�าหนด”  
ตามกฎหมายฉบบันีห้มายถงึอตัราใด ส�าหรบัการกู้ยมืเงนินัน้ 
กฎหมายที่ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ยืมป ัจจุบัน 
มี 3 ฉบับ คือ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654  
ซึ่งบัญญัติอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมไว้ร้อยละ 15 ต่อปี  
ใช้บังคับในการกู้ยืมเงินทั่วไป

พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู ้ยืมของสถาบัน 
การเงิน พ.ศ. 2523 เป็นกฎหมายที่รัฐออกมาผ่อนปรน 
ให้สถาบันการเงินคิดดอกเบ้ียจากผู ้ กู ้ยืมได้สูงกว่า 
ร้อยละ 15 ต่อปี เพื่อประโยชน์แห่งการแก้ไขภาวะ 
เศรษฐกิจของประเทศ โดยสถาบันการเงินท่ีได้รับ 
การยกเว้น ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณชิย์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน 
บริษัทหลกัทรัพย์ และบรษิทัเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์  
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ์และสถาบันการเงินอื่น 
ทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัก�าหนดโดยค�าแนะน�า 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา

พระราชบัญญัตินี้แม้จะใช้บังคับเป็นการทั่วไป แต่แท้จริงแล้ว 
เปน็การใชบ้งัคบักบัผูใ้หกู้ท้ีเ่ปน็บคุคลหรอืนายทุนเงนิกูใ้หค้ดิอตัรา 
ดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ตามมาตรา 654 เท่านั้น  
แต่ผู้ให้กู้ท่ีเป็นสถาบันการเงินจะได้รับการยกเว้นโดยพระราชบัญญัติ 
ดอก เ บ้ี ย เ งิ น ให้ กู้ ยื ม ขอ งสถาบั นก า ร เ งิ น  พ . ศ . 2 523 
ให้เรียกอัตราดอกเบี้ยได้ถึงร้อยละ 28 ต่อปี แต่เมื่อผู้กู้ไม่สามารถ 
เข้าถึงสถาบันการเงินได้และความต้องการเงินกู้มีจ�านวนมาก  
ผู้ ให้กู้ที่ เป็นนายทุนจึงหารูปแบบการอ�าพรางการกู้ยืมเงิน 
ด้วยวิธีการที่ซับซ้อนเพ่ือเรียกดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่น 
ในจ�านวนทีส่งูใหคุ้ม้กับความเส่ียง ดังน้ันแม้รัฐจะได้ตราพระราชบัญญัติ 
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ให้ผู้กระท�าผิด 
ต้องรับโทษสูงขึ้นก็คงแก้ไขสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น 
ตราบใดที่ความต้องการเงินยังคงมีเพิ่มมากขึ้น การก�าหนด 
อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม โดยรัฐก�ากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรม 
ในทุกข้ันตอนจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และยั่งยืน 
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