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ประเทศไทยมีการบั งคับ ใชกฎหมายเกี่ย วกับ หนี้นอกระบบโดยเฉพาะประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิช ยและพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกิน อัตรา พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวัน ที่ 16 มกราคม
2560 และใหยกเลิกพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 แตประเทศไทยยังคงมีปญหาหนี้
นอกระบบอยูและปญหาหนี้นอกระบบก็เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกอาเซียนดวย เชน ประเทศสิงคโปร ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม เปนตน
โครงการวิ จั ย นี้ ดํ า เนิน การโดยมี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาวิเคราะห ก ฎหมายและมาตรการที่ไ ม ใช
กฎหมายเกี่ยวกับหนี้นอกระบบของประเทศไทย และศึกษาเปรียบเทียบการแกปญหาหนี้นอกระบบของประเทศ
มาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศบังคลาเทศ รวมถึงเพื่อเสนอแนวทางหรือมาตรการทางกฎหมายและที่
ไมใชกฎหมายเพื่อแกปญหาหนี้นอกระบบของผูมีรายไดนอยของประเทศไทย
การดําเนินการวิจัยประกอบดวยการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยรวบรวมและศึกษา
วิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟลิปปนส และประเทศบังคลาเทศ
รวมถึงมาตรการที่ไมใชกฎหมาย นอกจากนี้ ยังไดใชการวิจัยภาคสนาม (field research) โดยการลงพื้น ที่
จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเปนกรณีศึกษา โดยไดสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ลูกหนี้นอกระบบ เจา
พนักงานผูบังคับใชกฎหมาย ตลอดจนนักวิชาการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
ผลการศึกษาวิเคราะหพบวา การที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดกําหนดเพดานดอกเบี้ยมีทั้ง
ขอดีและขอเสียแตก็ยังควรใหมีก ารกําหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยและควรเปลี่ย นจากเพดานอัตราดอกเบี้ย
ตายตัวเปนอัตราดอกเบี้ยที่ยืดหยุน นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะหอัตราโทษตามพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรา พ.ศ.2560 ภายใตทฤษฎีลงโทษแลวพบวา อัตราโทษสําหรับเจาหนี้นอกระบบยังเปนอัตราโทษที่ไม
เหมาะสมกับความผิดและการลงโทษยังไมเปนไปตามความมุงหมายของทฤษฎีการลงโทษ
พระราชบั ญญั ติหา มเรีย กดอกเบี้ย เกิน อั ตรา พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่ น ๆ ที่เกี่ย วข อ งอาจไมใช
เครื่องมือหลักในการแกปญหาหนี้นอกระบบ กฎหมายเปนเพียงฟ นเฟ องหนึ่งที่ชว ยแกปญหาหนี้นอกระบบ
มาตรการอื่ นที่ ไมใช กฎหมายจึงเปนเครื่อ งมือหลั กที่สํ าคัญในการชวยแกปญหาหรือบรรเทาปญ หาหนี้นอก
ระบบ เชน การใชป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสรางวินัยทางเงินในตนเอง การเพิ่มช องทางในการเข าถึง
แหลงเงินใหมีเพิ่มมากขึ้น เปนตน
คําหลัก : หนี้นอกระบบ, พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560, ประเทศไทย
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Although laws relating to informal debts particularly the Civil and Commercial Code
and the Excessive Interest Rate Prohibition Act B.E. 2560 are enforced, Thailand still faces
with informal debt problems. Other ASEAN countries such as Singapore, Malaysia, Laos and
Vietnam also face with the same problems.
The aims of this research project are to analyze laws and non-legal measures of
Thailand relating to informal debts, to compare solutions to informal debt problems among
Malaysia, the Philippines and Bangladesh and to propose solutions to the informal debt
problems in Thailand.
The research methodology used are documentary research, field research and indepth interview. Laws and non-legal measures relating to informal debts are reviewed and
analyzed. The field research is conducted in Ubonratchathani. Debtors, law enforcement
officer including scholars are interviewed.
The findings show that there are pros and cons for a maximum interest rate ceiling of
15% prescribed under the Civil and Commercial Code. It can be suggested that the interest
rate ceiling should not be repealed but it should be flexible. Moreover, the penalty under the
Excessive Interest Rate Prohibition Act B.E. 2560 may be inappropriate and may not serve the
objectives of the punishment theories.
The Excessive Interest Rate Prohibition Act B.E. 2560 and other related laws may not
be primary tools to resolve the informal debt problems. Non-legal measures would be the
key factors to help relieve the informal debt problems such as applying the philosophy of
sufficiency economy, building financial discipline and increasing access fund.
Key words : informal debts, the Excessive Interest Rate Prohibition Act B.E. 2560, Thailand
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