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แนวทางการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ของไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ญาณวัฒน์ พลอยเทศ และ พิสทิ ธิ ์ พงษ์ร่นื

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการศึกษา ในส่วนของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาตรา 654
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของประเทศไทย ที่กฎหมายบัญญัติ ให้คดิ ร้อยละ 15 ต่อปี หากมีการฝ่ าฝื นกฎหมาย
จะมีผลให้ในส่วนของดอกเบีย้ ตกเป็ นโมฆะ ไม่มผี ลในทางกฎหมาย คงมีผลเฉพาะในส่วนของเงินต้นเท่านัน้ นอกจากนี้
หาก ผู้ให้กู้ท่คี ดิ ดอกเบีย้ เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด จะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
พ.ศ. 2475 ด้วย โดยการศึกษานี้เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงอัตราดอกเบีย้ เงินกูต้ ามของ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ของไทย มาตรา 654 และ ปรับปรุง พระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ให้มคี วาม
สอดคล้องกันเพื่อเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป
วิ ธีการในการศึกษาวิ จยั ผู้วิจยั ใช้ระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็ นการ วิจยั ทาง
เอกสาร (Documentary Research) ศึกษาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย และ พระราชบัญญัติ ห้าม
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ศึกษาจากกฎหมายต่ างประเทศ ประกอบด้วย กฎหมายของมลรัฐเท็คซัส
สหรัฐอเมริกา และ ในอาเซียน จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า รวมถึง การใช้วธิ กี ารภาคสนาม(Field Research)
ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง (Non-Structured
interview) และ การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) เป็ นต้น เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลนําไปสู่การสังเคราะห์
ต่อไป
ผลการวิ จยั เอกสารพบว่า อัตราดอกเบีย้ ทีก่ ฎหมายกําหนดไว้เพียงร้อยละ 15 ต่อปี หรือ 1.25 ต่อเดือน
นัน้ มีเหตุและผล ทีส่ าํ คัญคือ ก่อนทีจ่ ะประกาศใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468 ประเทศไทยคิด ดอกเบีย้ จาก
การกูย้ มื เงินในอัตรา 80 บาท ต่อ 1 บาท ต่อ เดือน หรือ ร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 15 บาท ต่อปี และ
ต่อมาจะมีประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2468 ก็ยงั คง อัตราดอกเบีย้ ไว้เช่นเดิม คือ ร้อยละ 1.25
บาทต่อเดือน หรือ ร้อยละ 15 บาท ต่อปี ด้วยซึง่ เวลา ได้ล่วงเลยมากว่าร้อยปี แล้ว มีการเปลีย่ นแปลงอัตรา ค่าของ
เงินบาท อย่างต่อเนื่อง เป็ นผลให้มกี ารกูย้ มื เงินนอกระบบเพิม่ มากขึน้
ส่วนผลการสัมภาษณ์พบว่า ประชาชนทีเ่ ป็ นกลุ่มผูก้ ู้ จํานวน 10 คน เห็นว่า อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 15 ปี หรือ
ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเป็ นอัตราทีไ่ ม่เหมาะสมเนื่องจากการกู้ยมื เงินที่มใิ ช่สถาบันการเงิน มีการคิดอัตราดอกเบีย้ โดย
เฉลีย่ อัตราร้อยละ 2 ถึง 5 ต่อเดือน ส่วนอัตราทีเ่ หมาะสม น่ าจะเป็ น ร้อยละ 1.50 ต่อเดือนหรือร้อยละ 18 ต่อปี ซึ่ง
สอดคล้องกับกลุม่ ผูใ้ ห้กู้ ทีเ่ ห็นว่า อัตราดอกเบีย้ มีอตั ราทีไ่ ม่เหมาะสมเนื่องจากเป็ นการกฎหมายทีม่ กี ารประกาศใช้มา
นาน ควรปรับเป็ นอัตราร้อยละ 18 ปี และในภาคธุรกิจก็ยงั มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน
แนวทางการปรับปรุง อัตราดอกเบีย้ เงินกูข้ องไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 654
ควรมีการปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั โดยมีลกั ษณะของกําหนดอัตราดอกเบี้ย
จากเดิม ร้อยละ 15 ต่อปี เป็ นอัตราร้อยละ 18 ต่อปี โดยอาศัย แนวของดอกเบีย้ ของธนาคารเป็ นหลักในการพิจารณา
และ ผลการวิจยั พบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยคิดดอกเบีย้ เกินกว่าทีก่ ฎหมายกําหนดได้ จึงดูจะไม่เป็ นการยุตธิ รรม
สําหรับผูใ้ ห้กหู้ รือเจ้าหนี้ ที่ มิใช่ สถาบันการเงิน ทีม่ คี วามเสีย่ งในการให้กยู้ มื เงินมากกว่าสถาบันการเงินต่าง ๆ
คําสําคัญ
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Abstract
The purpose of this research is to study the 15% interest rate on loan specified under Section 654 of the
Civil and Commercial code, The violation of overcharging the interest will cause the interest to be null and
void. The other penalty attached to this overcharged interest is the penalty under the law prohibiting the
overcharge of interest Act BE.2475. This study is a review and basis to improve the interest rate charge
under Section 654 of The Civil and Commercial Code.
The researcher will apply Qualitative research method . It is the Documentary research based upon The
Civil and Commercial Code BE 2475, Act prohibiting overcharged interest and foreign laws such as State of
Texas , USA and in Asean, Union Republic of Miyanmar including Field Research as well as In Depth
Interview, non structured interview and Focus group in order to collect data for analysis.
The result of the research has indicated that the 15% or 1.25% monthly interest rate was based upon the
history of Thai custom charging interest rate at 1 for 80 Baht loan per month before the adoption of The
civil and Commercial Code BE 2468. Thus the interest rate of 1.25 % monthly or 15 % annually has been
continually maintained even the Baht exchange rate was fluctuated . Thus the increase of loan outside the
banking system has been in use.
The result of an interview : A group of 10 participants were of the view that the 15% or 1.25% monthly rate
was not practical because the loan charged by the non banking group was averaged at 2 to 5 % monthly.
Therefore, the practical rate should be 1.5% monthly or 18% yearly. This will correspond with the general
creditors group who viewed that the existing rate is outdated since the law has been in effect for a long
period of time. The appropriate rate should be 18%. This view has been generally accepted by the business
sector.
1. บทนํา
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1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
มาตรา 654 บัญ ญัติเ กี่ย วกับ การคิด ดอกเบี้ย ไว้ว่ า ท่ า นห้า มมิใ ห้คิด ดอกเบี้ย เกิน กว่ า ร้อ ยละสิบ ห้า
ต่อปี ถ้าในสัญญากําหนดดอกเบีย้ เกินกว่านัน้ ก็ให้ลดลงมาเป็ นร้อยละสิบห้าต่อปี เมื่อได้พจิ ารณามาตรา 654 จะเห็น
ได้ว่าเป็ นการบัญญัตถิ งึ ดอกเบีย้ ตามหลักการยืมใช้สน้ิ เปลืองทัวไป
่ มิใช่การกูย้ มื เงิน แม้จะเป็ นการยืมใช้สน้ิ เปลือง
ชนิดหนึ่งก็ตาม แต่การคิดดอกเบีย้ เงินกู้ หากเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ไม่สามารถลดลงมาให้เหลือร้อยละ 15 ต่อปี ได้
แต่ต้องนํ า พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาใช้บงั คับ ซึ่งมีผลทําให้ดอกเบี้ยทัง้ หมดเป็ น
โมฆะ และหากปรากฏว่า “ผู้กู”้ สมัครใจที่จะจ่ายดอกเบี้ยเกินอัตรากว่าทีก่ ฎหมายกําหนด แล้ว จะไม่มฐี านะตาม
กฎหมายในการเป็ นผู้เสียหาย ไม่สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษ “ผู้ให้กู”้ ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา มาตรา 2 (4) ในส่วนคดีแพ่งโดยแนวคําพิพากษา ถือว่าเป็ นการชําระหนี้ตามอําเภอใจ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา 407 ด้ว ย มีผ ลให้ไ ม่ ส ามารถเรีย กดอกเบี้ย ที่เ กิน กว่ า อัต ราที่ก ฎหมายกํ า หนดคืน ได้
(คําพิ พากษาฎีกาที่ 101/2554)
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ในอดีตก่อนมี การประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.
2466 และถูกยกเลิกและประกาศใช้ใหม่เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2468 อัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยในอดีต เป็ น
ดังนี้ 4 สลึงเท่ากับ 1บาท 4บาท เท่ากับ 1ตําลึง 20 ตําลึงเท่ากับ1 ชัง่ 1 ชังจึ
่ งเท่ากับ 80 บาทต่อมาประเทศไทย
ได้รบั เอาวิวฒ
ั นาการเกีย่ วกับการคิดดอกเบีย้ ของต่างประเทศมาใช้ โดยนําเอาวิธคี ดิ ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละมาใช้
ดัง นัน้ เมื่อ เงิน ไทย 1 ชัง่ เท่ า กับ 80 บาทจึง ยัง ไม่ ถึง 100 บาท แต่ ป ระสงค์ท่ีจ ะคิดดอกเบี้ยในอัต รา
ร้อยละ จึงต้องนํ าเงินเพิ่ม 20 บาทซึ่งเท่ากับเงิน 5 ตําลึงกับอีก 1 ชัง่ จึงจะได้เท่ากับ 100 บาท เมื่อต้องการคิด
ดอกเบีย้ ให้เป็ นอัตราร้อยละ แล้ว เงิน 100 บาท ซึง่ เท่ากับ 1 ชังกั
่ บอีก 5 ตําลึง ในส่วนของ 5 ตําลึง จึงเท่ากับ 1 ส่วน 4
ของ 1 ชัง่ เมื่อ 1 ชังเท่
่ ากับ 80 บาท 1 ส่วน 4 ของ 80 บาทเท่ากับ 20 บาท คิดดอกเบี้ย 1 บาท อีก 1 ส่วน คือ 20
บาท จึงคิดดอกเบีย้ 1 ใน 4 ของ 1 บาท ซึง่ ก็คอื 25 สตางค์
สรุปได้ว่า เงิน 100 บาท คิดดอกเบีย้ 1.25 บาทต่อเดือน เมื่อคูณกับจํานวนปี ซง่ึ เท่ากับ 12 เดือน จึงเท่ากับ
ร้อยละ 15 ต่อปี จนปั จจุบนั นี้ พ.ศ. 2558 แล้ว เวลาล่วงไปเกือบ 100 ปี ประเทศไทยไม่เคยแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย
เกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ การคิดดอกเบีย้ ตามกฎหมายในปั จจุบนั มีความแตกต่าง กับอัตราดอกเบีย้ ของสถาบันการเงิน
ที่มกี ฎหมายยกเว้นเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด หรือ กฎหมายโรงรับจํานํ ายังมี การคิด
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ( สมชาย พงษ์พฒ
ั นาศิ ลป์ , พ.ศ. 2551, หน้ า 201)
1.2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิ จยั
1.2.1 วิ วฒ
ั นาการของกฎหมายเกี่ยวดอกเบี้ยที่เกิ ดจากการกู้ยืมเงิ น
1) วิ วฒ
ั นาการเกี่ยวกับดอกเบี้ย ชาวอาหรับในยุคอนารยะธรรม (ยุคญาฮิลยี ะห์) ทําธุรกิจโดย
นํ าเอาดอกเบี้ยเข้า มามีส่วนเกี่ยวข้อง ต่ อมาอิสลาม มีบ ทกําหนดห้ามเรียกดอกเบี้ย เพื่อป้ องกันการนํ า เอาระบบ
ดอกเบีย้ มาใช้ สิง่ ทีค่ ลุมเครือหรือสงสัยว่าเป็ นดอกเบีย้ จะถูกห้ามโดยเด็ดขาด ในราวปี ค.ศ. 1593 ยุโรปเริม่ ละเมิด
และฝ่ าฝืนต่อบทบัญญัตแิ ห่งพระเจ้าในเรื่องของดอกเบีย้ ได้วางข้อยกเว้นในข้อห้ามของดอกเบีย้ ใน ทรัพย์สนิ ของคน
บางกลุ่ม โดยอนุญาตให้ลงทุน โดยนําเอาระบบดอกเบีย้ มาใช้ได้ ซึง่ จะต้องผ่านการอนุมตั จิ ากตุลาการเสียก่อน จากนัน้
ได้เกิดการฉวยโอกาสของคนทีม่ อี าํ นาจในการดําเนินธุรกิจทีม่ ดี อกเบีย้ โดยเฉพาะผูน้ ําบางคนทีน่ ํา เอาระบบดอกเบีย้
มาใช้อย่างเปิ ดเผย ตัวอย่างเช่น สันตะปาปา ที่ 9 ทําธุรกิจโดยใช้ระบบดอกเบีย้ แต่ดอกเบีย้ ยังไม่แพร่หลายและไม่ถอื
ว่าเป็ นกฎหมายที่ยอมรับกัน จนกระทังหลั
่ งจากการปฏิวตั ิฝรังเศส
่
ข้อห้ามในเรื่องของ ดอกเบี้ย ได้ถูกยกเลิกไป
ด้วยการออกกฎหมายอื่นมาแทน การออกกฎหมายโดยยกเลิกข้อห้ามในเรื่อง ดอกเบีย้ เกิดขึน้ ด้วยกลุ่มชาวยิวในช่วง
ปฏิวตั ิฝรังเศส
่
ด้วยสาเหตุดงั กล่าว ธนาคารที่ใช้ระบบดอกเบี้ยจึงได้ เกิดขึ้น และในเวลาต่อมาได้มมี ติจากสมัชชา
สหประชาชาติในฝรังเศส
่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมค.ศ. 1789 ว่า “อนุญาตให้ทุกคนสามารถจัดการบริหารทรัพย์สนิ โดยใช้
ระบบดอกเบีย้ ได้ ซึง่ จะต้องอยู่ในขอบเขตทีก่ ฎหมายกําหนดไว้” ( นัฐวุฒิ วิ ทยศักดิ์ พนั ธ์ ,2549, หน้ า 180) จึงอาจ
ถือ ได้ว่า ฝรัง่ เศสเป็ นประเทศแรกที่ล ะเมิด ต่ อ บทบัญญัติท างด้านศาสนา และปลดศาสนาออกจากการดํารงชีวิต
หลังจากนัน้ ยุโรปก็ได้ดาํ เนินรอยตามฝรังเศสในการละเมิ
่
ดข้อบังคับทางด้านศาสนา หนึ่งในนัน้ ก็คอื ข้อห้ามในเรื่องของ
ดอกเบีย้ แนวคิดเรื่องดอกเบีย้ เข้ามาในยุโรปโดยกลุ่มชาวยิว ซึง่ ได้กาํ หนดการ ทําธุรกิจทีม่ รี ะบบดอกเบีย้ กับประเทศที่
อยู่ภายใต้การปกครองของตะวันตกจนทําให้ระบบดอกเบี้ยแพร่กระจายไปในทุกธุรกิจการค้า และธนาคารต่ าง ๆ
จนกระทังทุ
่ กวันนี้
2) การเรียกดอกเบี้ย ในความหมายภาษาอังกฤษ คําว่า Usury และ interest “Usury” มี
รากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “Usuria” หมายถึง ความต้องการในอันที่จะได้รบั ผลตอบแทนจากการให้กู้ยมื เงิน
ในจํานวนทีม่ ากกว่าเงินทีใ่ ห้กไู้ ปคําว่า Usury เดิมจะหมายถึงดอกเบีย้ เงินกู้ แต่อย่างไรก็ดคี ํานี้ยงั ใช้นิยามการเรียก
เก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มเพื่อ การแลกเปลี่ย นเงิน ตราด้ว ย ต่ อมาในช่ ว งยุ ค ใหม่ ตอนต้น หลัง จากที่การให้กู้ยืม เงิน โดย
คิดดอกเบีย้ ในอัตราปานกลาง โดยไม่สูงเกินนัน้ ได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจไป ทัวโลกก็
่
ได้มกี ารพูดถึง
การให้กยู้ มื เงินโดยเรียกเก็บดอกเบีย้ ในอัตราที่ ไม่สมเหตุสมผลหรืออัตราทีส่ งู เกินไป หากมองในแง่ธุรกิจ เมื่อมีการให้
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กูเ้ งินโดยการทําสัญญา และในการให้กู้นัน้ ไม่เพียงแต่เพื่อให้ได้รบั ต้นเงินเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงจํานวนที่เพิม่ ขึน้
อัน เป็ น การตอบแทนหรือชดเชยเพื่อ การใช้จํา นวนที่เ พิ่ม ขึ้น นัน้ ถู ก เรีย กโดย ผู้ท่ีคิด ว่ าสิ่ง นี้ ช อบด้ว ยกฎหมายว่ า
“Interest” และถูกเรียกโดย ผูท้ ค่ี ดิ ว่าสิง่ นี้ไม่เป็ นการชอบด้วยกฎหมายว่า “Usury” ( นัฐวุฒิ วิ ทยศักดิ์ พนั ธ์ ,2549,
หน้ า 190)
St. Thomas Aquinas นักทฤษฎีชาวคาทอลิก โต้แย้งว่า การเรียกดอกเบี้ยนัน้ เป็ นสิง่ ที่ผดิ
เพราะถือว่าเป็ น การเรียกซํ้าซ้อน โดย Aquinas กล่าวว่า การเรียกดอกเบี้ยจากเงินกู้นัน้ ถือเป็ น สิง่ ผิดศีลธรรม
ยุคกลาง (The Middle Ages) ของยุโรป โบสถ์คาทอลิกตําหนิและไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับผูเ้ รียกดอกเบีย้ เกินอัตรา
และเมื่อมีการฝ่ าฝืน ผูป้ กครอง (The Crown) จะดําเนินการยึดทรัพย์สนิ หรือทีด่ นิ ของบุคคลทีฝ่ ่ าฝื นการกระทําดังกล่าว
คริสต์ศกั ราชที่ 13 ในประเทศอังกฤษ การเรียกดอกเบีย้ ถือเป็ น การเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา ต่อมาเมื่อมีการขยายตัว
ของการค้า ความต้องการทางด้านเครดิตเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย และคําว่า Usury ได้ถูกกําหนดนิยามความหมายขึน้ ใหม่
โดยหมายถึงเฉพาะการเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินไปเท่านัน้ ในปี ค.ศ. 1545 รัฐสภาแห่งประเทศอังกฤษได้
กําหนดอัตราดอกเบีย้ ขัน้ สูงทีช่ อบด้วยกฎหมายขึน้ การเรียกดอกเบีย้ เกินอัตราตามทีก่ ฎหมายดังกล่าวกําหนดถือว่า
เป็ น Usury
เนื่องจากข้อห้ามเรื่องดอกเบี้ยเป็ นคําบัญชาจากพระเจ้า เมื่อ นบีมุฮมั มัด ประกาศคําสอนอิสลาม
ท่านได้ยนื ยันคําสังห้
่ ามเรือ่ งดอกเบีย้ เหมือนศาสดาคนก่อนๆเช่นกัน และท่านได้พูดถึงลักษณะอันหลากหลายและโทษ
อันรุนแรงของดอกเบีย้ ว่า “ดอกเบีย้ มีเจ็ดสิบประเภทด้วยกัน ความรุนแรงของมันอย่างน้อยทีส่ ุดเท่ากับชายคนหนึ่งผิด
ประเวณีกบั แม่ของตัวเอง”เมื่อการค้าของโลกขยายตัวในศตวรรษที่ 13 ความต้องการเงินเพื่อทําการค้าจึงมีมากขึน้ เป็ น
เงาตามตัว แม้โลกจะประณามดอกเบีย้ แต่เพราะความโลภ นายทุนเงินกูจ้ งึ อ้างเหตุผลว่าพ่อค้าและนักธุรกิจกูเ้ งินไป
ทํากําไร เขาควรทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งจากกําไรแก่ตนบ้าง ส่วนพ่อค้าก็ยนิ ยอมทีจ่ ะจ่ายดอกเบีย้ ให้เพราะตัวเองสามารถ
นํ าเงินไปทํากําไรได้ เมื่อต่ างฝ่ ายต่างเห็นว่าเป็ นเรื่องยุติธรรม ดอกเบี้ยจึงเป็ นที่ยอมรับและได้ถูกเรียกด้วยคําใหม่
ในภาษาอังกฤษว่า interest ซึง่ มีความหมายถึงดอกเบีย้ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย
3) เหตุผลที่อตั ราดอกเบี้ยเงิ นกู้นอกระบบสูงกว่าในระบบ มี 4 ประการ คือ
ประการที่ 1 ต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินให้กู้ ซึง่ ได้แก่ ผลตอบแทนสูงสุดจากกิจกรรมทีผ่ ใู้ ห้กยู้ อม
เสียสละ แต่ละคนจึงมีทศั นะเกีย่ วกับความเสีย่ งต่างกัน
ประการที่ 2 ต้นทุนธุรกรรม การปล่อยเงินกู้ ซึง่ ประกอบไปด้วยต้นทุน 3 ส่วน คือ ต้นทุนในการ
คัดเลือกลูกค้า ต้นทุนในการบริหารเงินกู้ และ ต้นทุนของการติดตามทวงหนี้หรือบังคับหนี้
ประการที่ 3 ค่าธรรมเนียมตอบแทนความเสีย่ ง (Risk Premium) ซึง่ การกูย้ มื เงินเป็ นกิจกรรมทีม่ ี
ความเกีย่ วพันกับหนี้สญ
ู สูง ซึง่ ความเสีย่ งเหล่านี้ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถในการชําระหนี้ของผูก้ ู้
ประการที่ 4 กําไรจากการผูกขาด คือ ส่วนเกินระหว่างอัตราดอกเบีย้ กับต้นทุนค่าเสียโอกาสของ
เงินให้กู้ รวมถึง ต้นทุนธุรกรรม
1.2.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงิ นกู้ของประเทศไทย
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 654 บัญญัตใิ ห้ดอกเบีย้ ทีค่ ดิ เกิน ร้อยละ 15 ต่อปี
ต้องลดลงมาให้เหลือไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี นนั ้ เป็ นดอกเบีย้ ของการยืมใช้สน้ิ เปลืองทัวไปมิ
่ ใช่ดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากการ
กู้ยืมเงิน ดังนัน้ เมื่อมีการคิดดอกเบี้ยจากการยืม (ที่มิใช่การกู้ยืมเงิน) ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 654 คือ ต้องลดดอกเบีย้ ทีเ่ กินลงมาให้เหลือไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
แต่พระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 เป็ นบทกฎหมายเฉพาะเจาะจงที่
บัญญัตถิ งึ การคิดดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากเงินกูย้ มื ทีเ่ กินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ว่าเป็ นความผิดอาญาซึง่ มีโทษจําคุก หรือปรับ
หรือทัง้ จํา ทัง้ ปรับ และดอกเบี้ยนัน้ เป็ นโมฆะทัง้ หมด การบัง คับใช้กฎหมายเกี่ย วกับ การคิดดอกเบี้ยทัง้ ประมวล
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ในปั จจุบนั มีแต่คดีท่เี จ้าหนี้
ฟ้ องร้องบังคับคดีทล่ี กู หนี้ไม่ชาํ ระหนี้ตามสัญญา ซึง่ เป็ นคดีแพ่งเท่านัน้
ส่วนคดีท่ลี ูกหนี้ฟ้องร้องเจ้าหนี้ท่คี ดิ ดอกเบี้ยเกินอัตราด้วยตนเองนัน้ ไม่มเี ลย เหตุผลคือลูกหนี้ไม่
สามารถฟ้ องเจ้ า หนี้ ไ ด้ เ พราะไม่ ไ ด้ เ ป็ นผู้ เ สีย หายโดยนิ ติ นั ย เพีย งแต่ ลู ก หนี้ ท่ีถู ก ฟ้ องคดีแ พ่ ง มัก จะยกเอา
พระราชบัญญัตฯิ นี้ขน้ึ เป็ นข้อต่อสูใ้ นทางแพ่งเท่านัน้ (ปริศนา สมศักดิ์ โยธิ น, 2544 ,หน้ า66-67)
2) พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิ นอัตรา พ.ศ. 2475 เหตุผลของคณะราษฎรในการตรา
พระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา( อดุล ขาวลออ,2542, หน้ า 25-26) รัฐบาลเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 654 นัน้ ได้บญ
ั ญัตถิ ึง การคิดดอกเบี้ยของการยืมใช้สน้ิ เปลืองเท่านัน้ มิได้บญ
ั ญัติถึงดอกเบี้ยที่
เกิดจาก การกูย้ มื เงิน ให้ชดั เจน จึงไม่มสี ภาพบังคับเกีย่ วกับการคิดดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากเงินทีก่ ยู้ มื ทําให้นายทุนเงินกู้
ในสมัยนัน้ คิดดอกเบีย้ เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด จึงได้ตรากฎหมายออกมาบังคับแก่ผู้ให้กเู้ พื่อให้คดิ ดอกเบี้ยตามที่
กฎหมายกําหนด ( ประกาศราชกิ จจานุเบกขา ลําดับที่ 49 464 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2475) หากพิจารณาถึงคํา
แถลงการณ์ของคณะกรรมการราษฎรเกีย่ วกับพระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. 2475 จะพบว่า เมื่อ
กล่าวถึงความเป็ นจริงโดยทัวไปในขณะที
่
ก่ ฎหมายห้ามเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรายังไม่ได้ประกาศใช้บงั คับนัน้ ปรากฏว่า
มีการเรียกดอกเบี้ยในอัต ราสูงกว่าร้อ ยละสิบห้าต่ อ ปี อยู่แล้ว โดยทัง้ ฝ่ ายเจ้าหนี้และลูก หนี้ต่างฝ่ ายต่ างหลีกเลี่ย ง
กฎหมาย คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ซึง่ กําหนดห้ามมิให้คดิ อัตราดอกเบีย้ เกินกว่าร้อยละ 15
ต่อปี ถ้าในสัญญากําหนดดอกเบีย้ เกินกว่านัน้ ก็ให้ลดลงมาเป็ นร้อยละ 15 ต่อปี โดยคณะกรรมการราษฎรให้เหตุผล
ในเรื่องนี้ว่าเพราะฝ่ ายหนึ่งอยากได้ อีกฝ่ ายหนึ่งกฎความจําเป็ นบังคับ จนในทีส่ ุดก็ได้ผลอันไม่พงึ ปรารถนา อันเป็ น
การแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าเดิมกฎหมายจะได้กาํ หนดอัตราดอกเบีย้ ไว้โดยห้ามคิดดอกเบีย้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี
ก็ตาม แต่ในทางปฏิบตั นิ นั ้ หาได้เกิดผลบังคับตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายไม่ กล่าวคือ ยังคงมีการเรียกดอกเบีย้ เกิน
อัต ราปรากฏให้เ ห็น อยู่ ทัง้ นี้เ นื่อ งด้วยความจํา เป็ นบังคับ เพราะผู้ใ ห้กู้เป็ นฝ่ ายที่มีอํา นาจต่ อรองทางเศรษฐกิจ
เหนือกว่า กอปรกับความจําเป็ นทีต่ ้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อนํามาประกอบอาชีพหรือใช้สอยตามความจําเป็ น จึงทําให้
ทัง้ ผูใ้ ห้กูแ้ ละผู้กตู้ ่างฝ่ ายต่างหลีกเลี่ยงกฎหมาย แม้ว่าผูก้ ู้จะมิได้ยนิ ยอมพร้อมใจด้วยก็ตาม ซึ่งหากตนไม่จํายอมก็จะ
มิได้รบั เงินในเมื่อสถานการณ์ของการกูย้ มื ไม่เป็ นไปในทางอันควรเช่นนี้ รัฐบาลจึงได้ตรากฎหมายห้ามเรียกดอกเบีย้
เกินอัตราออกใช้บงั คับ ( นัฐวุฒิ วิ ทยศักดิ์ พนั ธ์ ,2549, หน้ า 112)
1.2.3 ปั จจัยหลักอันเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ต้องกู้ยืมเงิ น ประกอบด้วย ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของไทย ทําให้เกิดระบบสังคมแบบบริโภคนิยม ประกอบกับรายได้น้อย จึงทําให้ต้องกูย้ มื
เงินและเกิดเป็ นภาระหนี้สนิ ในทีส่ ดุ ปั จจัยด้านสังคม เนื่องจากสังคมไทยเป็ นสังคมทีเ่ อือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ มีพน้ื ฐานของการ
ให้และการมีสว่ นร่วมเป็ นทีต่ งั ้ บางครอบครัวต้องอุปการะ และสงเคราะห์คนในครอบครัวจํานวนมาก ทําให้มรี ายจ่ายสูง
ถ้ารายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่ายก็จะเกิดหนี้สนิ ตามมาในทีส่ ุด และ ปั จจัยส่วนตัว เช่น ไม่รจู้ กั วางแผนการใช้จ่ายเงิน
สุรุ่ยสุร่าย และความไม่พอเพียงในการ ดําเนินชีวติ ตลอดจนไม่สามารถควบคุมจิตใจตนเองได้ (เพ็ญศรี พิ ทกั ษ์ธรรม
มัชฌิ มาภิ โร, 2551 หน้ า 57) ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการเลียนแบบ สร้างจิตสํานึกของการ
ประหยัดและอดออม โดยการกูย้ มื เงินอันนําไปสู่ เรื่องดอกเบีย้ ภายใต้โครงสร้างระบบสินเชื่อของไทย ได้แบ่งลักษณะ
ของการกูย้ มื เงินออกเป็ น
1) การกู้ยมื เงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยมื เงินจากแหล่งสถาบันการเงินทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียนจัดตัง้
ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ธนาคาร สหกรณ์ เป็ นต้น
2) การกูย้ มื เงินนอกระบบ ได้แก่ การกูย้ มื เงินจากแหล่งนอกสถาบันการเงินทีเ่ ป็ นแหล่งเงินกูท้ ไ่ี ม่ได้รบั
การ จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
1.2.4 แนวคิ ดเกี่ยวกับการกู้ยืมนอกระบบ ความสัมพันธ์ของปริมาณเงินกูใ้ นตลาดสินเชื่อในระบบ
กับปริมาณเงินกูน้ อกระบบ จะขึน้ อยู่กบั ผูใ้ ห้กทู้ เ่ี ป็ นพ่อค้าและบริษทั ธุรกิจ หุน้ ส่วน เพราะนายทุนทัง้ สองประเภทเป็ น

6

ผูท้ ท่ี าํ ธุรกิจเชื่อมโยงระหว่าง 2 ตลาด เช่น การเพิม่ หรือการลดวงเงินกูข้ องธนาคารพาณิชย์ จะส่งผลถึงปริมาณ เงินกู้
นอกระบบ แต่การขึน้ หรือลดอัตราดอกเบีย้ ในระบบจะไม่กระทบต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกูน้ อกระบบ วัตถุประสงค์นัน้
มิใช่เพื่อต้องการกําไรจากการค้าเท่านัน้ แต่ยงั สามารถรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ดา้ นอื่น ๆ
ด้วย และ มีโอกาสตลาดสินเชื่อหรือให้กเู้ งินมากขึน้ ด้วย นายทุนผูใ้ ห้กูไ้ ม่ชอบให้ผกู้ ูก้ เู้ งินจากหลายแหล่ง เพราะจะทํา
ให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลของนายทุนเกีย่ วกับความสามารถในการจ่ายคืนเงินกูใ้ นอนาคตผิดพลาดเพราะแม้ว่านายทุนผูใ้ ห้
กูจ้ ะสามารถประเมินรายได้ในอนาคตของผูก้ ไู้ ด้ แต่จะประเมินความสามารถในการจ่ายคืนไม่ได้ ทีผ่ กู้ ยู้ อมเสียดอกเบีย้
สูง ๆ มิใช่ว่าจะได้รบั การ กูเ้ สมอไป เพราะนายทุนจะประเมินว่ามีความเสีย่ งสูงทันที ตรงกันข้ามนายทุนผูป้ ล่อยกู้
ยินดีได้รบั ดอกเบีย้ ทีต่ ่าํ มากกว่า หากทราบว่าผูก้ เู้ ป็ นผูท้ ม่ี คี ุณภาพดี ( นฤมล อิ นทโฉม , พ.ศ.2554, หน้ า 78 )
1.2.5 กฎหมายเกี่ยวกับดอกเบี้ยของต่างประเทศ
1) สหรัฐอเมริ กา กฎหมายเกีย่ วกับการกูย้ มื เงินของ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ได้แยกประเภทของ
เงินกูย้ มื ไว้หลายประเภท ได้แก่ การกูย้ มื เงินเพื่อการประกอบธุรกิจ การกูย้ มื เงินเพื่อการลงทุน การกูย้ มื เงินเพื่อทีอ่ ยู่
อาศัย หรือ การกู้ยืมเงินเพื่อ ใช้ส อยในครัว เรือ น และผู้ใ ห้กู้จะต้องลงทะเบียนเป็ นผู้ป ระกอบธุร กิจให้กู้ยืมเงิน ด้ว ย
ความหมายของคําว่า “เจ้าหนี้” และ “ลูกหนี้” เป็ นสิง่ สําคัญ ทัง้ นี้เนื่องจากเป็ นการกําหนดขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
ห้ามเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา “ลูกหนี้” หมายความถึง บุคคลผูซ้ ง่ึ ได้รบั เงินกูห้ รือมิฉะนัน้ ได้รบั การให้สนิ เชื่อ แต่ทงั ้ นี้หา
ได้หมายความรวมถึง ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ผูค้ ้าํ ประกัน ผูร้ บั รอง หรือบุคคลใดทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน ประมวล
กฎหมายการเงินแห่งมลรัฐเท็กซัส ระบุว่า “เจ้าหนี้”
หมายความถึง บุคคลผู้ให้กู้เงินหรือให้สนิ เชื่อ แต่ ไม่ได้
หมายความรวมถึง เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา โดยสหรัฐอเมริกาให้อํานาจแต่ละ รัฐ ในการออกกฎหมายทีก่ ําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยขัน้ สูงที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้น การกําหนดอัตราดอกเบี้ยนัน้ ในแต่ ละมลรัฐจะแตกต่ างกัน เช่น รัฐเท็กซัส
กําหนดอัตราดอกเบีย้ อย่างสูงไว้ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี (เดิมร้อยละ 12 ต่อปี ) และประเภทของเงินกู้ เช่น การเรียก
ดอกเบีย้ ของเงินกูเ้ พื่อการอุปโภคนัน้ เพดานของอัตราดอกเบีย้ จะสูงกว่าเงินกูจ้ ํานองบ้าน เป็ นต้นซึง่ การให้อํานาจแต่
ละมลรัฐสามารถกําหนดอัตราดอกเบีย้ เท่าไหร่ และกําหนดอัตราดอกเบีย้ ในกรณีทม่ี ไิ ด้ตกลงกันไว้ในสัญญาอย่างชัด
แจ้งเพียงร้อยละ 6 ต่อปี เท่านัน้
2) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า มิได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับจํานวนเงินว่าจะต้องมีจาํ นวนเท่าไหร่และ
ต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูก้ เู้ ป็ นสําคัญเหมือนกับของประเทศไทย แต่กาํ หนดให้ผใู้ ห้กไู้ ม่ว่าจะเป็ นถาบัน
การเงินหรือไม่กต็ าม ต้องลงทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจเงินกูด้ ้วย ( ภาคภูมิ เวทย์วิทยานุวฒ
ั น์ , 2556, หน้ า 115)
หากฝ่ าฝืนก็จะมีโทษทางอาญากฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่านัน้ มิได้ให้นิยามของคําว่าเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้
ไว้ เพียงแต่ กําหนดให้ผู้ให้กู้ยมื หรือเป็ น ผู้ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมจะต้องลงทะเบียนการเป็ นผู้ให้กู้ยืมตามกฎหมาย
Money Lenders Act 1945 เท่านัน้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่านัน้ กําหนดอัตราดอกเบีย้ ไว้ว่า หากเป็ นการกูย้ มื เงินที่
ไม่มหี ลักประกัน ก็สามารถเรียกดอกเบีย้ ได้ในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี แต่ถ้าหากมีหลักประกันก็เรียกดอกเบีย้ ได้เพียง
ร้อยละ 12 ต่อปี เท่านัน้ แต่ถา้ ไม่ได้กาํ หนดอัตราดอกเบีย้ ไว้ในสัญญากูย้ มื เงินเลย ก็จะถือว่าสัญญากูย้ มื เงินนัน้ ตกเป็ น
โมฆะทัง้ หมดทัง้ ในส่วนของต้นเงินและดอกเบีย้ เพราะถือว่าขัดต่อกฎหมาย (Money Lenders Act 1945)
2. วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
1) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากเงินกูย้ มื เงินของต่างประเทศ
2) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการกูย้ มื เงินทัง้ ของไทยและต่างประเทศ
3) เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการกู้ยมื เงิน การคิดดอกเบี้ย และอัตราโทษทาง
อาญาเกีย่ วกับการคิดดอกเบีย้ เกินอัตราเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวะในปั จจุบนั ยิง่ ขึน้
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3. ระเบียบวิ ธีวิจยั
3.1 การศึ ก ษาค้ น คว้ า จากเอกสาร (Documentary Research) การศึก ษาค้ น คว้ า จากเอกสาร
(Documentary Research) ในงานวิจยั ทางนิตศิ าสตร์การค้นคว้าจากเอกสารประเภทต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นข้อมูลปฐมภูมทิ ม่ี ี
ความสําคัญเป็ นอย่างมาก ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าจากเอกสารสําคัญดังต่อไปนี้
- กฎหมายของประเทศไทย ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัตหิ ้ามเรียก
ดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. 2475
- กฎหมายเกี่ยวกับการกูย้ มื เงินรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา รัฐบัญญัติแห่ง มลรัฐเท็กซัส หมวด 16
มาตรา 11 เกีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ ประมวลกฎหมายการเงินเกีย่ วกับการ ห้ามเรียกดอกเบีย้ เกินอัตราแห่งมล
รัฐเท็กซัส
- กฎหมายเกีย่ วกับการกูย้ มื เงินและการคิดดอกเบีย้ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สัญญาสินเชื่อ
ตามกฎหมายพม่า Interest Act 1893 Usurious Loans Act 1918, Money Lenders Act 1945 Financial
Institution of Myanmar Law 1990 Central Bank of Myanmar Law 1990 Microfinance Law 2011
- บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ และคําพิพากษาของศาลฎีกาของไทย
3.2 การวิ จยั ภาคสนาม (Field Research)
1) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง นักกฎหมาย นักวิ ชาการ จํานวน 5 คน
2 ) การสัมภาษณ์แบบไม่มโี ครงสร้าง (Non-Structured interview)
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซุ่มจากบุคคลทัวไป
่ จํานวน 5 คน
3 ) การสัมภาษณ์แบบ กลุ่ม ( Focus Group)
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง บุคคลที่ใช้บริการเงิ นกู้และผูใ้ ห้ก้ ู จํานวน 10 คน
3.3 การวิ เคราะห์ข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั จะได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1) ขัน้ ตอนการวิเคราะห์เอกสาร ผูว้ จิ ยั จะนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ โดยการทบทวนวรรณกรรม
ซึง่ อาศัย แนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับปั ญหางานวิจยั เพือ่ นําไปสูก่ ารวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Analysis)
2) ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ภาคสนาม เมื่อได้ดําเนินการสัมภาษณ์แล้ว ผูว้ จิ ยั จะได้นําคําให้สมั ภาษณ์ของ
บุคคลที่ได้ให้สมั ภาษณ์ไว้ตามประเด็นคําถามแล้วจัดทําเป็ นรายงานการสรุปผลการให้สมั ภาษณ์ แล้วนํ า
ข้อมูลทีไ่ ด้มาดําเนินการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับประเด็นงานวิจยั
3) ขัน้ ตอนการสังเคราะห์ข้อมูลทัง้ ส่วนงานวิจยั เอกสารและงานวิจยั ภาคสนาม โดยการศึกษาอัตรา
ดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากการกูย้ มื เงิน รวมทัง้ อัตราโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา
พ.ศ. 2475 ตลอดจนการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยมื เงินและ
อัตราดอกเบีย้ ของต่างประเทศ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมประเทศไทยต่อไป
4 เครือ่ งมือที่ใช้ในงานวิ จยั
4.1 แบบสอบถาม แบบมีโครงสร้าง
4.2 แบบสอบถาม แบบไม่มโี ครงสร้าง
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5 สมมติ ฐานของการวิ จยั
4.1 การคิดดอกเบีย้ การกูย้ มื เงินระหว่างบุคคลธรรมดา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยตัง้ แต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั นี้ เวลาผ่านไปเกือบ 100 ปี แล้ว ไม่เคยมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ของสังคมในปั จจุบนั เลยอันเป็ นเหตุให้เกิดการกูย้ มื เงินนอกระบบขึน้ และเป็ นต้นเหตุของปั ญหาต่าง
ๆ
มากมาย ทัง้ ปั ญหาทางสังคม เศรษฐกิจ โดยมีสมมติฐานว่า การปรับอัตราดอกเบีย้ จากเดิมร้อยละ 15 ต่อปี ให้เพิม่ ขึน้
น่าจะส่งผลดีในหลายเรื่อง ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ต่อไป
4.2 การปรับปรุง พระราชบัญญัติ การเรียกดอกเบีย้ เกินกว่าทีก่ ฎหมายกําหนด พ.ศ. 2475 ควรมีการปรับปรุง
เพื่อให้สอดคล้องกับดอกเบีย้ การกูย้ มื ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการเปลีย่ นอปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อ
การดําเนินคดีกบั ผูก้ ระทําผิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
6.กรอบการวิ จยั
ศึกษาแนวคิดหลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
รวมทัง้ อัตราโทษอาญาตามพระราชบัญญัตหิ า้ เรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 และกฎหมายเกีย่ วกับการ
กูย้ มื เงินของมลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
7 ผล การวิจยั
7.1 อัตราดอกเบี้ยตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 654
1) กรณี มีข้อตกลงเรือ่ งดอกเบี้ยในสัญญา แบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ
กรณี แรก ทีไ่ ม่ใช่การกูย้ มื เงิน หากเกินกว่ากฎหมายกําหนดร้อยละ 15 ต่อปี ต้องลดลงมาเป็ น
ร้อยละ 15 ต่อปี
กรณี ที่สอง ทีเ่ ป็ นการกูย้ มื เงิน หากเกินกว่ากฎหมายกําหนดร้อยละ 15 ต่อปี ให้ถอื ว่าดอกเบีย้
เป็ นโมฆะทัง้ หมด ตามพระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3
กรณี ศึ ก ษา คํา พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 3994/2540 แม้ใ นหนัง สือ สัญ ญากู้ข้อ ข. จะมีข้อ ความว่ า
การกูย้ มื เงินครัง้ นี้ไม่มดี อกเบีย้ แต่ขอ้ ความตอนต้นระบุว่าผูก้ ยู้ อมให้ดอกเบีย้ ชังละ
่ 1 บาท ต่อเดือนนับแต่วนั ทําสัญญา
และผูก้ ยู้ งั ได้บนั ทึกไว้ตอนท้ายของสัญญากูว้ ่าถ้าไม่ชําระหนี้ตามสัญญาใน 2 ปี ยินยอมให้คดิ ดอกเบีย้ นับจากวันครบ
สัญญา แสดงให้เห็นว่า ผูก้ ู้ยอมรับผิดชําระหนี้ดอกเบีย้ อัตราชังละ
่ 1 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 15 ต่อปี ) นับแต่วนั ครบ
กําหนดชําระหนี้ หาใช่ค่สู ญ
ั ญาไม่ได้ตกลงกําหนดอัตราดอกเบีย้ ซึง่ จะใช้อตั ราร้อยละ 7 ครึง่ ต่อปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 7
กฎหมายของประเทศไทย ให้คดิ ดอกเบีย้ จากการกูย้ มื เงินได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยไม่ได้แยก
ประเภทของ เงินกู้ โดยอาศัยหลักการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถคิดดอกเบีย้ ได้ในอัตราร้อยละ
1.25 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 15 ต่อปี เท่านัน้ แต่กรณี ของ สถาบันการเงิน สามารถทีจ่ ะคิดดอกเบีย้ ได้มากกว่าร้อยละ
15 ต่อปี ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
กฎหมายของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แยกประเภทของการกูย้ มื เงินไว้หลายประเภท อาทิ การกูย้ มื
เงินเพื่อการลงทุน การกูย้ มื เงินเพื่อการค้า การกูย้ มื เงินเพื่อที่อยู่อาศัย หรือการกูย้ มื เงินเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน
ซึง่ อัตราดอกเบีย้ ก็จะแตกต่างกันไป จะอยู่ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี ในปั จจุบนั (เดิมมีอตั ราร้อยละ 12 ต่อปี )
กฎหมายของ ประเทศพม่า เนื่องจากเป็ นประเทศที่ปกครองโดยเผด็จการทางทหารมาเป็ นเวลานาน
ลักษณะของการกู้ยมื เงินจึงยังไม่มรี ูปแบบที่ซบั ซ้อนมากนัก ซึ่งกฎหมายได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยไว้เป็ นสองอัตรา
ด้วยกันคือ หากเป็ นการกูย้ มื เงินทีไ่ ม่มหี ลักประกัน ให้คดิ ดอกเบีย้ ได้ในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี แต่หากเป็ นการกูย้ มื เงิน
ทีม่ หี ลักประกัน ก็ให้คดิ ดอกเบีย้ ได้ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี
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2) กรณี มิได้กาํ หนดดอกเบี้ยกันไว้ในสัญญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 บัญญัติ
ว่า “ ถ้าจะต้องเสียดอกเบีย้ แก่กนั และมิได้กาํ หนดอัตราดอกเบีย้ ไว้โดยนิตกิ รรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้
อัตราร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปี ” ศาลฎีกา ได้วางหลักการสําคัญไว้ใน คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1759/2545 ความว่า สัญญา
กูย้ มื เงินไม่ได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยไว้เพียงแต่ให้จําเลยชําระดอกเบี้ยทุกวันสิน้ เดือนจนกว่าจะชําระต้นเงินแก่โจทก์
ครบถ้วน โจทก์มสี ทิ ธิคดิ ดอกเบีย้ ในระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 7 แม้จําเลยจะชําระ
ดอกเบี้ยแก่โจทก์อตั ราร้อยละ 2 บาทต่อเดือน ก็เป็ นการชําระดอกเบี้ยตามอําเภอใจโดยรู้ว่าตนไม่มคี วามผูกพันที่
จะต้องชําระ จําเลยจึงหามีสทิ ธิจะได้รบั ดอกเบีย้ ทีช่ าํ ระไปแล้วคืนไม่ แต่เมื่อสัญญากูย้ มื เงินมิได้กําหนดเวลาให้จําเลย
คืนเงินที่กู้ยมื และไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้บอกกล่าวให้จําเลยคืนเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนดไว้ตามมาตรา 652
กรณีจงึ ไม่อาจกล่าวว่าหลังจากทีจ่ ําเลยชําระดอกเบีย้ ของเดือนสุดท้ายให้แก่โจทก์เป็ นวันผิดนัด แต่ถอื ว่าจําเลยผิดนัด
และเสียดอกเบีย้ ตัง้ แต่วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
สัญญากู้ยืมเงินไม่ได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ ผู้ให้กู้มีสทิ ธิคิดได้เพียง ร้อยละ 7.5 ต่ อปี แม้ผู้กู้จะชําระ
ดอกเบีย้ ทุกเดือน และ แม้ผกู้ ไู้ ด้ชาํ ระเกินกว่าทีก่ ฎหมายกําหนดผูก้ ยู้ ่อมไม่มสี ทิ ธิเรียกคืน ประเด็น นี้ตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา ได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีท่สี ญ
ั ญาไม่ปรากฏข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยไว้ในอัตรา ร้อยละ 6 ต่อปี
ส่วนกฎหมายสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า บังคับว่าสัญญากู้ยมื นัน้ จําเป็ นต้องมีค่าตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
หลักกฎหมายสัญญาทัวไปซึ
่ ง่ อาจจะเป็ นดอกเบีย้ หรือไม่กไ็ ด้ แต่ทงั ้ นี้หากไม่ได้กําหนดค่าตอบแทนให้ผูใ้ ห้กใู้ ด ๆ ไว้
เลย ย่อมทําให้สญ
ั ญานัน้ เป็ นโมฆะ นอกเสียจากเข้าข้อยกเว้นอื่นตาม Contract Act 1872 นอกจากนี้หากสัญญากูย้ มื
นัน้ ไม่กําหนดให้ชดั เจนว่ามีดอกเบี้ยหรือไม่ หรือเพียงแต่กําหนดว่าให้มดี อกเบี้ยแต่มไิ ด้กําหนดอัตราดอกเบีย้ ไว้ให้
ชัดเจน ก็ไม่อาจบังคับเรียกดอกเบีย้ สําหรับการให้เงินกูย้ มื ได้ อีกทัง้ เอกสารนัน้ ยังตกเป็ นโมฆะด้วย
7.2 อัตราดอกเบี้ย ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้ เกิ นอัตรา พ.ศ. 2475
ผลการวิ จยั พบ ประเด็นสําคัญ 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 ปัญหาความล้าหลังของกฎหมาย เนื่ องจากพระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ.
2475 ได้บงั คับใช้มาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2475 มีบทบัญญัติ 4 มาตรา โดยบทมาตราทีก่ ําหนดความผิดนัน้ อยู่ในมาตรา 3
และ 4 ซึง่ บังคับใช้มาจนถึงปั จจุบนั (พ.ศ. 2557) เป็ นเวลา 82 ปี แล้ว แต่เนื้อหาของกฎหมายก็มไิ ด้มกี ารเปลีย่ นแปลง
แก้ไขหรือยกเลิกแต่อย่างใด ในขณะทีส่ งั คมมีความก้าวหน้าขึน้ ทุกขณะ โครงสร้างสังคมมีความซับซ้อนมากขึน้ มีการ
ดําเนินธุรกิจใน ลักษณะใหม่ ๆ เกิดขึน้ มากมาย โดยลักษณะของการกระทําความผิดบัญญัตเิ ฉพาะกรณีทเ่ี ป็ น “การให้
กูย้ มื เงิน” เท่านัน้ ดังนัน้ เจ้าหนี้จงึ มักหลีกเลีย่ งกฎหมายด้วยการทําสัญญาประเภทอื่น เมื่อมีคดีเกิดขึน้ จึงไม่อยู่ในข้อ
ห้ามของพระราชบัญญัตฯิ ฉบับนี้

ประการที่ 2 ปั ญ หาด้ า นการดํา เนิ นคดี อ าญา ผู้กู้ มิใ ช่ผู้เ สีย หายโดยนิ ตินั ย การให้กู้ย ืม เงิน โดยเรีย กดอกเบี้ย
เกินอัตรา เนื่องจากผูก้ ยู้ นิ ยอมให้เรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา จึงถือว่าผูก้ ูม้ สี ว่ นร่วมในการกระทําความผิด และไม่เป็ นผูเ้ สียหายโดยนิติ
นัยเนื่องจากขาดองค์ป ระกอบของการเป็ นผู้เสียหายตามกฎหมาย และทํา ให้ผู้กู้ไม่มีอํา นาจฟ้ องคดีอ าญาเอาผิด กับ ผู้ให้กู้ไ ด้
เนื่องจากตนเองมิใช่ผเู้ สียหายโดยนิตนิ ัยหรือไม่เป็ นผูเ้ สียหายตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ที่จะมี
อํานาจฟ้ องคดีอาญาได้ตามมาตรา 28 ( คําพิ พากษาฎีกาที่ 968/2479 และ คําพิ พากษาฎีกาที่ 1281/2503)

ในส่วนของ สภาพบังคับทางกฎหมาย พบว่า มีโทษทางอาญา 2 ประการ คือ โทษจําคุกและ โทษปรับ
โทษจําคุกเป็ นการตัดผูก้ ระทําความผิดออกจากสังคมชัวระยะเวลาหนึ
่
่ง อีกทัง้ ยังทําให้บุคคลเกิดความเกรงกลัว
เนื่องมาจากการถูกจํากัดเสรีภาพอีกด้วยโทษปรับเป็ นโทษทีบ่ งั คับ เอาแก่ทรัพย์สนิ ของผูก้ ระทําความผิด ในการนํา
โทษทางอาญามาบังคับใช้แก่การกระทําความผิดข้อหาเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรานัน้ พบว่า มีการบังคับใช้โทษทางอาญา
น้อยมาก โดยมีสถิตดิ งั ต่อไปนี้ ( เอกสารของสํานักศาลยุติธรรม,2550 ,หน้ า 225)
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มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2549
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จะเห็นได้ว่าจากสถิตใิ นปี พ.ศ. 2549 มีการดําเนินคดีอาญาแก่ผู้ให้กู้ จํานวนน้อย เนื่องจาก คดีขอ้ หาเรียก
ดอกเบี้ยเกินอัตรามีลกั ษณะพิเศษต่างจากคดีประเภทอื่น ตรงที่ผเู้ สียหายอันได้แก่ผกู้ ู้ ยินยอมให้มกี ารเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตราได้ในบางกรณีกลับปรากฏด้วยว่าผู้กู้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหนี้ใน การหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้
เพราะตนเองมีความเดือดร้อน ต้องการใช้เงินและไม่สามารถขอกูเ้ งินจากแหล่งเงินในระบบได้ แม้จะต้องเสียดอกเบีย้
จํานวนมากก็ตาม และเมื่อตนเองยินยอมให้เรียกดอกเบีย้ เกินอัตราได้ ศาลจะถือว่าผูก้ มู้ ใิ ช่ผเู้ สียหายโดยนิตนิ ยั และไม่
สามารถฟ้ องคดีอาญาได้ เป็ นเหตุให้บทบาทของการบังคับโทษทางอาญาตามกฎหมายฉบับนี้มจี าํ นวนน้อย
ประการที่ 3 ข้อแตกต่างระหว่างการกูย้ มื ในระบบกับการกูย้ มื นอกระบบ
1. ระยะเวลาในการดําเนินการขอกู้ การกูย้ มื ในระบบมีขนั ้ ตอนในการดําเนินการ เช่น ขัน้ ตอนในการดําเนิน
การสัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลลูกค้า ขัน้ ตอนการพิจารณาหลักประกัน การดําเนินการขออนุ มตั วิ งเงินฯ ส่วนการกูย้ มื
นอกระบบพบว่า การพิจารณาให้กยู้ มื จะใช้เวลาน้อยกว่าการกูย้ มื ในระบบมาก ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพึงพอใจในเงื่อนไขที่
ตกลงกันระหว่างนายทุนผูใ้ ห้กกู้ บั ผูก้ ู้
2. อัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื เงินในระบบจะมีขนั ้ ตอนและต้องใช้เวลามาก แต่อตั ราดอกเบีย้ ตํ่ากว่าการกูย้ มื เงิน
จากนอกระบบมาก
3. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆ การกูย้ มื เงินในระบบจะมีค่าใช้จ่ายมาก เช่น ค่าพาหนะในการดําเนินการ
ติดต่อกับธนาคาร ซึง่ ผูก้ ใู้ นระบบจะต้องดําเนินการติดตามเรื่องสมํ่าเสมอ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสํารวจหลักประกัน
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจํานอง และค่าโสหุย้ ต่าง ๆ
8 อภิ ปรายผล
ผลของงานวิจยั เรื่อง แนวทางการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เมื่อได้วเิ คราะห์กฎหมายเกีย่ วกับดอกเบีย้ ของไทย กับกฎหมายเกีย่ วกับดอกเบีย้ ของต่างประเทศ มีผลการ
อภิปรายดังนี้
8.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยกําหนดดอกเบี้ยที่เกิดจากการยืมเงิน ทุกประเภทในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี โดยมิได้แยกประเภทอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจาก การกูย้ มื เว้นแต่ถ้าเป็ นสถาบันการเงินทีธ่ นาคารแห่ง
ประเทศไทยสามารถเข้าไปควบคุมดูแลแล้ว สามารถทีจ่ ะคิดดอกเบี้ยเกินกว่าทีก่ ฎหมายกําหนดได้ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ หากมิได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยมื เงินไว้โดยชัดแจ้ง ก็สามารถเรียก
ดอกเบีย้ ในกรณีดงั กล่าวได้รอ้ ยละ 7.5 ต่อปี เท่านัน้
8.2 ประเทศสหรัฐอเมริกาให้อํานาจแต่ละมลรัฐในการออกกฎหมายทีก่ ําหนดอัตราดอกเบีย้ ขัน้ สูงทีช่ อบด้วย
กฎหมายขึน้ การกําหนดอัตราดอกเบีย้ นัน้ ในแต่ละมลรัฐจะแตกต่างกันทัง้ อัตราดอกเบีย้ เช่น ในมลรัฐเท็กซัสกําหนด
อัตราดอกเบีย้ อย่างสูงไว้ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี (เดิมร้อยละ 12 ต่อปี ) และประเภทของเงินกู้ เช่น การเรียกดอกเบีย้
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ของเงินกูเ้ พื่อการอุปโภคนัน้ เพดานของอัตราดอกเบีย้ จะสูงกว่าเงินกูจ้ าํ นองบ้าน เป็ นต้น ซึง่ การให้อาํ นาจแต่ละมลรัฐ
สามารถกําหนดอัตราดอกเบีย้ เท่าไหร่ และกําหนดอัตราดอกเบีย้ ในกรณีทม่ี ไิ ด้ตกลงกันไว้ในสัญญาอย่างชัดแจ้งเพียง
ร้อยละ 6 ต่อปี เท่านัน้
8.3 ประเทศพม่า กําหนดอัตราดอกเบีย้ ไว้ว่า หากเป็ นการกูย้ มื เงินทีไ่ ม่มหี ลักประกัน ก็สามารถเรียกดอกเบีย้
ได้ในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี แต่ถา้ หากมีหลักประกันก็เรียกดอกเบีย้ ได้เพียงร้อยละ 12 ต่อปี เท่านัน้ แต่ถ้าไม่ได้กําหนด
อัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญากู้ยมื เงินเลย ก็จะถือว่าสัญญากู้ยืมเงินนัน้ ตกเป็ นโมฆะทัง้ หมดทัง้ ในส่วนของต้นเงินและ
ดอกเบีย้ เพราะถือว่าขัดต่อกฎหมาย
การรับโทษทางอาญาเกีย่ วกับการเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรานัน้ กฎหมายไทยบัญญัตโิ ทษอาญาคือจําคุก หรือ
ปรับ หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ แต่กฎหมายสหรัฐอเมริกา มีโทษอาญาเพียงปรับ และ ริบทรัพย์สนิ ส่วนกฎหมายของประเทศ
พม่า มีโทษทางอาญา คือจําคุกและปรับ
8.4 การบังคับใช้โทษอาญาไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษ พระราชบัญญัตฯิ ฉบับนี้ได้นํา
โทษอาญามาบัญญัติไว้เพื่อป้ องปรามเจ้าหนี้ผู้ให้กู้ไม่ให้กูย้ มื เงิน โดยเรียกอัตราดอกเบีย้ เกินกว่าทีก่ ฎหมายกําหนด
โดยกําหนดสภาพบังคับ (Sanction) ให้มโี ทษจําคุก และหรือโทษปรับด้วย วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้จงึ เป็ นไป
เพื่อข่มขู่ (Deterrence) ตัวผูเ้ รียกดอกเบีย้ เกินอัตราให้เกรงกลัวโทษทางอาญาทีจ่ ะเกิดขึน้ แก่ตนเอง และยังเป็ นการทํา
ให้บุคคลอื่น ทราบด้วยว่า หากตนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราแล้วก็จะต้องรับโทษทางอาญาเช่นเดียวกัน อันเป็ นการ
ป้ องกันมิให้บุคคลทัวไปกล้
่
าตัดสินใจ ทีจ่ ะกระทําความผิดขึน้ ซึง่ เป็ นหลักการสําคัญของการบังคับโทษอาญา เพื่อข่มขู่
แต่โทษอาญาทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน กฎหมาย ฉบับนี้อาจ มีโทษทางอาญาไม่เหมาะสม ซึง่ โทษอาญาลักษณะเช่นนี้ไม่อาจทํา
ให้ผู้กระทําความผิดหรือผู้ท่ลี ะเมิดกฎหมาย เกรงกลัวได้ และ ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถดําเนินการตามกฎหมายกับ
นายทุ นที่แ ท้จ ริง ได้ ที่ผ่า นมาเจ้า หน้ าที่ของรัฐ ที่เ กี่ยวข้อ ง สามารถที่จ ะดําเนิ นคดีก ับ ลูก น้ อ งของนายทุ นเท่า นัน้
ประกอบกับ กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้บญ
ั ญัตโิ ทษอาญาในเรื่องของการ ริบทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาโดยการกระทําความผิด คือ
ดอกเบีย้ ทีค่ ดิ เกินกฎหมายไว้ดว้ ย
9 ข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั มีขอเสนอแนะแก้ไขเกีย่ วกับสาระสําคัญดังต่อไปนี้
9.1. ควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงิน ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่อง
เงื่อนไข ของการกูย้ มื หากเป็ นการกูย้ มื เงินทีน่ ําไปใช้ในการลงทุนหรือในทางธุรกิจก็ควรจะเป็ นอัตราหนึ่ง หากนําไปใช้
ในครัวเรือนก็เป็ นอัตราหนึ่ง และการกู้ยมื เงินที่มหี ลักประกันควรจะมีอตั ราน้อยกว่าการกู้ยมื เงินที่ไม่มหี ลักประกัน
เหตุผลในการกําหนดอัตราดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ นัน้ เพราะเหตุว่า ค่าของเงินในปั จจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง แต่อตั ราดอกเบีย้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่เคยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง มีแต่สถาบันการเงินเท่านัน้ ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยยอมให้คดิ ดอกเบีย้ เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดได้ จึงไม่เป็ นการยุติธรรมสําหรับผูใ้ ห้กหู้ รือ
เจ้าหนี้ท่มี ใิ ช่สถาบันการเงิน ทีม่ คี วามเสีย่ งในการให้กู้ยมื เงินมากกว่าสถาบันการเงินต่าง ๆ แต่ไม่อาจคิดดอกเบีย้ ได้
มากกว่าหรือเท่ากับสถาบันการเงินทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยให้การรับรองได้
9.2. ควรปรับปรุงหรือแก้ไข พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ. 2475 มาตรา 3 ให้มีความ
สอดคล้องกับ ดอกเบีย้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 โดยเปลีย่ นแปลงโทษทางอาญากับเจ้าหนี้
เงินกูท้ ย่ี งั คงคิดดอกเบีย้ เกินอัตราเช่นกัน ดังนัน้ เห็นสมควรทีจ่ ะปรับโทษอาญาเพิม่ ขึน้ จากเดิม และ มีบทบัญญัตกิ าร
ริบดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้ได้รบั ไปแล้วด้วย เพราะถือว่าผู้ให้กู้ได้มาโดยการกระทําความผิดกฎหมาย เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีผลเป็ นการข่มขูผ่ ใู้ ห้กใู้ ห้เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายด้วย รวมทัง้ เป็ นการชีใ้ ห้เห็นประโยชน์ของการกูย้ มื
เงินทีม่ กี ารเรียกดอกเบีย้ ทีเ่ ป็ นธรรมและเหมาะสม อันจะส่งผลให้กฎหมายเกีย่ วกับการคิดดอกเบีย้ เกิดความเป็ นธรรม
และมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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(2549)
สามารถ เตจ๊ะวงค์“ค่านิ ยมและพฤติ กรรมในการดํารงชี วิตของข้าราชการครูที่มีหนี้ สิน” วิทยานิพนธ์ศกึ ษา
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)
ปริศนา สมศักดิโยธิ
์ น “ความผิดเกี่ยวกับศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญา: ศึกษากรณี การกระทํา
ความผิดต่อพระพุทธศาสนา” วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์
คณะ
นิตศิ าสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ, พฤติ กรรมองค์การ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2549)
สมชาย พงษ์พฒ
ั นาศิลป์ กับพวก, คําอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ฉบับแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 19)
พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัตหิ า้ มเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา พ.ศ. 2475
The Federal Consumer Credit Protection Act of 1968
Tex Const.,Art.16, 11 (2001)
The Texas Finance Code
Usurious Loans Act 1918
Money Lenders Act 1945
Contract Act 1872
Interest Act 1839
Financial Institution of Myanmar Law 1990
Central Bank of Myanmar Law 1990
Microfinance Law 2011
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