ภัยรายจากหนีน้ อกระบบ
ตามที่ปรากฏอยูตามหนาหนังสือพิมพเมื่อเร็ว ๆ นี้ เกี่ยวกับเจาหนี้เงินกูที่ขมขืนลูกหนี้เพื่อขัด
ดอกหนี้เงินกูเปนขาวที่นาสะเทือนใจอยางยิ่ง ที่ปจจุบันเจาหนี้ไดมีการเอารัดเอาเปรียบตอลูกหนี้มาก
ขึ้น บทความนี้ขาพเจาจึงตั้งใจทําขึ้นเพื่อปกปองสิทธิของลูกหนี้ มิใหตกเปนเหยื่อจากหนี้นอกระบบ
กอนอื่นขอกลาวถึงความหมายของ การกูเงินนอกระบบ คือการกูเงินจากบุคคลอื่น ที่ไมใชสถาบัน
การเงิน หรือ สถาบันที่ตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงคในการใหเงินกูในวงเงินครั้งละไมเกิน 30,000 บาท ทั้งนี้
เพราะประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยขาดโอกาสในการกูเงินในระบบ อาทิ เชน ธนาคาร
พาณิชย เพราะมีหลักเกณฑในการกูอยางรอบคอบ ครั้นจะไปขอกูจากโรงรับจํานํา บางครั้งก็อาจจะ
ไดรับเงินนอย เพราะขึ้นอยูกับมูลคาของหลักทรัพย ดังนั้นแหลงเงินกูที่พอจะชวยเหลือแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่ตองใชเงินไดก็คือ การกูเงินจากนอกระบบ ซึ่งก็หาไดจากตามใบปลิวที่แจกบนสะพาน หรือ
ที่ติดไวในตูโทรศัพทหรือสถานที่ตางๆ เชน รถขนสงประจําทาง เปนตน หากผูที่ประสบปญหาทาง
การเงินหลงกูยืมจากแหลงกูยืมดังกลาว ก็ตองเจอกับการเรียกดอกเบี้ยที่สูงกวากฎหมายกําหนด และ
อาจเจอการขมขูทํารายรางกายตามมา เลหเหลี่ยมของเจาหนี้นอกระบบพวกนี้มีหลายวิธี เชน ลูกหนี้ได
ไปขอกูเงินกับผูปลอยกูเปนจํานวน 30,000 บาท แตถูกบังคับใหเขียนสัญญากูสูงถึง 240,000 บาท ใคร
ไมเคยเจอสภาพนี้ก็ตองคิดวาไปลงชื่อรับไดอยางไร แตถาไมเขียนก็ไมใหกูซ้ําผูใหกูก็รับปากดิบดีวาจะ
ไมมีปญหาอะไร ลูกหนี้เมื่อถึงคราวจําเปนก็ตองยอมทําทุกอยาง โดนหักคาดอกเบี้ยลวงหนาและคา
จัดการเอกสารไป 4 พันบาท สรุปวาไดรับเงินจริง ๆ แค 26,000 บาท ตอมาลูกหนี้มีปญหาขัดสนดาน
การเงินไมสามารถสงเงินคางวดได จึงถูกเจาหนี้ฟองศาลในมูลคาหนี้ 240,000 บาทเต็ม ๆ แมวาลูกหนี้
จะชี้แจงตอศาล แตเมื่อมีลายมือชื่อของตัวเองปรากฏอยูในใบสัญญาเงินกู 240,000 บาท ศาลชั้นตนก็
สั่งใหลูกหนี้ตองชดใชหนี้สมมุตินั้นในที่สุด
เปนเลหเหลี่ยมของเจาหนี้เงินกูนอกระบบที่ใช
กระบวนการของศาลฟอกสัญญาที่ผิดใหเปนถูก การกระทําลักษณะนี้กับลูกหนี้อยางกวางขวาง ใครที่
กลัวถูกฟองก็จํายอมชดใชหนี้ที่สูงกวาความเปนจริง ใครสูคดีก็แพในกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาล
ตองถูกปรับ ถูกอายัดเงินเดือน อีกวิธีหนึ่งที่เจาหนี้พวกนี้ชอบใชก็คือหลังจากที่ลูกหนี้ที่เดือดรอน
ตองการใชเงินสดดวน ไดติดตอไปตามโทรศัพทที่โฆษณาไวในใบปลิว ก็จะมีการนัดหมายใหไปพบ
เพื่อทําการกูยืมเงิน ซึ่งโดยมากสถานที่นัดพบมักจะเปนรานขายเครื่องใชไฟฟา หรือขายโทรศัพทมือถือ
ตามหางสรรพสินคา เบื้องตนเจาหนี้ก็จะขอหมายเลขบัตรผอนสินคา เพื่อตรวจสอบเครดิตที่ลูกคา
ไดรับและยอดเงินคงเหลือ ตัวอยางเชน ตองการเงินสดสัก 20,000 บาท หากมียอดเงินคงเหลือที่บริษัท
บัตร A อนุมัติใหไดอยูที่ 30,000 บาท เจาหนี้ก็จะใหลูกหนี้ทําสัญญาเชาซื้อสินคาชิ้นใดชิ้นหนึ่งในราน

ไปในราคา 30,000 บาท โดยมีบริษัท A เปนผูใหเชาซื้อ สวนลูกหนี้ก็เปนผูเชาซื้อ มีหนาที่ตองผอนคา
เชาซื้อเดือนละ 3,000 บาท เปนเวลา 10 เดือนกับบริษัท A โดยที่ไมไดรับของหรือสินคาที่ไปเชาซื้อนั้น
เพราะหลังจากที่ทําสัญญาเชาซื้อเรียบรอยแลว ผูที่พาลูกหนี้มาก็จะมอบเงินสดใหลูกหนี้ 20,000 บาท
หักไว 10,000 บาท เปนคาดําเนินการและดอกเบี้ยลวงหนา 10 เดือน (มีขอสันนิษฐานวาเงินสดที่จาย
ใหกับลูกหนี้นี้มาจากรานที่เปนเจาของสินคาหรือไม เพื่อที่จะไปขอรับเงินจํานวนเต็ม ๆ จากบริษัทบัตร
เงินผอนในภายหลัง สวนสินคาก็ยังอยูกับรานเหมือนเดิม ถาเปนความจริงก็หมายความวา รานแทบไม
ลงทุนอะไรเลย แตมียอดขายสินคาเกิดขึ้นในขณะที่ตัวสินคาก็ยังอยูกับรานเหมือนเดิม) สวนลูกหนี้ก็มี
หนาที่ผอนชําระคาเชาซื้อกับบริษัท A ทุกเดือน ถาผอนครบก็ไมมีปญหาอะไร แตถาลูกหนี้เกิดหาเงิน
ไมทันขาดสงคาเชาซื้อสัก 2-3 งวด บริษัท A ก็จะเริ่มทวงเงิน และยึดสินคาคืน ถึงตรงนี้ลูกหนี้ก็อาจจะ
งงวาเคยไดรับสินคาอะไรจากบริษัท A เพราะสินคาหนาตาเปนยังไงก็ไมเคยเห็น เห็นแตสัญญาเชาซื้อ
อยางเดียวแลวจะเอาสินคาที่ไหนไปคืนบริษัทตรงนี้แหละที่ ลูกหนี้มีโอกาสที่จะตองติดคุก เพราะการ
เชาซื้อ ตามหลักกฎหมาย ตราบใดที่ผูเชาซื้อยังชําระคาเชาซื้อไมครบ กรรมสิทธิ์ในทรัพยก็ยังเปนของ
ผูใหเชาซื้อ สวนผูเชาซื้อเปนไดแคผูครอบครองและมีสิทธิใชสอยทรัพยเทานั้น ดังนั้น หาก ลูกหนี้ไมมี
สินคาไปคืน บริษัท A เขาก็จะแจงความดําเนินคดีอาญาในขอหายักยอกทรัพยไดเรื่องนี้จึงเปนนิติกรรม
อําพราง เพราะเจตนาจริง ๆ คือสัญญากูเงิน แตถูกอําพรางดวยสัญญาเชาซื้อสินคา ที่ฝายผูใหกูไดรับ
ดอกเบี้ยสูงถึง 50 % ในชวงเวลา 10 เดือน ซึ่งการกระทําเชนนี้เจาหนี้จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 คือ ดอกเบี้ยตกเปนโมฆะ แตลูกหนี้ตองใชเงินตนอยูเพราะเปน
หนี้กันจริง หากมีการคิดดอกเบี้ยทบตน ถาสัญญากูมีขอตกลงที่ลูกหนี้เสียเปรียบผูใหกูอยางมากและไม
เปนธรรมและสัญญากูทําหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 ลูกหนี้สามารถใชสิทธิตาม พ.ร.บ.ขอสัญญาที่
ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2541 ขอยกเลิกขอตกลงดังกลาวได
นอกจากนี้ วิ ธี ก ารทวงหนี้ ข องเจ า หนี้ พ วกนี้ยั งผิด กฎหมายเพราะปกติ ก ฎหมาย เมื่ อหนี้ถึ ง
กําหนดเจาหนี้ทวงถามแตลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้
กฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดใหเจาหนี้ฟอง
เรียกชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยทางศาลได เมื่อมีคําพิพากษาแลวจักบังคับใชหนี้จากทรัพยสินของลูกหนี้
แตการฟองรองอาจลาชา มีคาใชจายสูง หรือเห็นวาดอกเบี้ยที่ตนเรียกเก็บอยูนั้นไมถูกตองตามกฎหมาย
ทําใหบริษัทเครดิตสินเชื่อหันไปใชวิธีการจางนักทวงหนี้ทั้งแบบบุคคลหรือสํานักงานกฎหมายเพื่อ
ติดตามทวงหนี้แทน โดยการทํางานลักษณะนี้จะแลกกับคาจางมากนอยขึ้นอยูกับจํานวนหนีท้ ที่ วงได จึง
เปนตนเหตุใหมีการใชทุกวิธี สารพัดรูปแบบทั้งถูกกฎหมายหรือไมถูกตองเพื่อบีบคั้นใหลูกหนี้จายคืน
หนี้ กลายเปนทุกขอันดับตน ๆ ที่ลูกหนี้ประสบอยูในปจจุบัน วิธีที่พวกนี้ชอบใชเชน ทวงแบบไม
สุภาพ พูดเหมือนคุณเปนขี้ขาคนทวงหนี้ ทวงไปถึงพอแม ญาติพี่นองที่ตางจังหวัด ทวงโดยฝาก

คําพูดกับผูรับโทรศัพทเวลาเราไมอยูที่ทํางาน สงแฟกซเขาที่ทํางานประจานใหคนรับแฟกซเห็น และ
สงวันหนึ่งหลาย ๆ ครั้ง จนคุณถูกเจานายเรียกไปตักเตือนสงจดหมายขูสารพัดจากบริษัททนายตัวแทน
สถาบันการเงินตาง ๆ ลาสุดมีการทําจดหมายเลียนแบบทําใหลูกหนี้เขาใจวาเปนคําสั่งศาล และขูวาคุณ
จะโดนอายัดเงินเดือน ขูวาจะฟองเจานาย
สิ่งที่ลูกหนี้ควรรูคือ ผูถูกทวงหนี้จะตองมีความเกีย่ วของโดยตรงกับการกูยืมเงินเทานัน้ เชน
ลูกหนี้ ลูกหนีร้ วม หรือผูค้ําประกัน เปนตน การไปขมขู คุกคาม ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง หรือผูเกี่ยวของกับ
ลูกหนี้ ลวนเปนความผิดอาญาฐานกรรโชกทรัพยได การทวงหนี้ทใี่ ชพฤติกรรมตัวอยางเชน เขียน
จดหมายขมขูดวยวาจาหยาบคายหรือเปนเท็จ ทํารายรางกาย ดาทอ กักขัง ทําการรบกวนชีวิตประจําวัน
เปนตน หากกระทําตอลูกหนี้หรือสมาชิกในครอบครัว เพื่อน บรรดาผูถูกทวงหนี้มีอํานาจแจงความ
ดําเนินคดีกับกลุมคนเหลานัน้ ไดทันที ถามีการทํารายบาดเจ็บหรือกักขังหนวงเหนีย่ ว พวกเขาตองรับ
โทษอาญาฐานทํารายรางกายหรือทําใหเสือ่ มเสียเสรีภาพอีกคดีหนึ่งดวย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 บัญญัติวา ผูใดขมขืนใจผูอื่นให ยอมให หรือ ยอมจะ
ใหตนหรือผูอื่นไดประโยชนในลักษณะที่เปนทรัพยสิน โดยใชกําลังประทุษราย หรือโดยขูเข็ญวา จะทํา
อันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญ หรือ ของบุคคลที่สาม จนผูถูก
ขมขืนใจยอมเชนวานั้น ผูนั้นกระทําผิดฐานกรรโชก มีโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาทถาความผิดฐานกรรโชกไดกระทําโดย ขูวาจะฆา ขูวาจะทํารายรางกายใหผูถูกขมขืนใจ หรือผูอื่น
ใหไดรับอันตรายสาหัส หรือขูวาจะทําใหเกิดเพลิงไหมแกทรัพยของผูถูกขมขืนใจหรือผูอื่น หรือมีอาวุธ
ติดตัวมาขูเข็ญ ผูกระทําตองมีโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงเจ็ดป และปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่น
สี่พันบาทสวนการสงคําเตือนเรื่องหนี้ดวยวิธีกาวราวหรือจงใจประจานทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงดวยวิธี
ใดๆ อาจเปนความผิดฐานหมิ่นประมาทได และในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 ผูใดลวงรูหรือ
ไดมาซึ่งความลับของผูอื่น แลวเปดเผยความลับนั้น ในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ การกูเงินเปนเรื่อง
สวนตัว การขมขูหรือการนําความลับของลูกหนี้ไปเปดเผยแกบุคคลอื่นจึงเปนความผิดทั้งทางแพงและ
อาญา หากมีการทํารายรางกายเกิดขึ้นดวยก็อาจเปนความผิดในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295
และ ถาไดรับอันตราสาหัส ก็เปนความผิดในประมวลกฎหมายอาญา 297 ไดอีกดวย ลูกหนี้ก็สามารถ
ดําเนินคดีตอเจาหนี้ได
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