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คำ�นำ�
	 หน้ีสินเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรไทยมาต่อเน่ืองยาวนาน	
ปัญหาสำาคัญคือการขาดความสามารถในการชำาระหน้ี	 โดยเม่ือพิจารณา
สถานะลูกหน้ีของกองทุนต่างๆ	 ท่ีถูกต้ังข้ึนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร	 หรือ
กลุ่มเกษตรกร	จะพบว่ามีเกษตรกรจำานวนมากไม่สามารถชำาระเงินกู้คืนได้
ตามเง่ือนไขในสัญญา	
	 จากข้อมูลลูกหน้ีกองทุน	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2557	พบว่ากองทุน
ท่ีสนับสนุนสินเช่ือให้เกษตรกรท้ัง	 5	 กองทุน	 ได้แก่	 กองทุนจัดรูปท่ีดิน,	
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร,	 กองทุนปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม,	 กองทุน
หมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืม	 และกองทุนพัฒนาสหกรณ์	 ต่างประสบปัญหาหน้ี
ด้อยคุณภาพหรือหนี้ที่เกษตรกร	ไม่สามารถชำาระคืนในปริมาณที่สูง
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	 การไร้ความสามารถในการชำาระหน้ีที่มีต่อสถาบันการเงิน	 และ
กองทุนในภาครัฐ	ผลักดันให้เกษตรกรต้องกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ	
มาชำาระหน้ีกับสถาบันการเงินในระบบเพื่อรักษาเครดิตสำาหรับการกู้ยืม
คร้ังต่อไป	ปัญหาทีต่ามมาคือเกษตรกรไม่สามารถชำาระหน้ีแหลง่เงินกู้นอก
ระบบเหล่านั้นได้ด้วย	จนต้องจบลงที่การถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้	
	 แม้ปัจจุบันกฎหมายจะอนุญาตให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรรับข้ึนทะเบียนหน้ีเร่งด่วน	 หรือหน้ีของเกษตรกรที่ถูกสถาบัน
เจ้าหน้ีฟ้องดำาเนินคดี	 แต่ก็ยังมีเกษตรกรอีกจำานวนมากที่ถูกดำาเนินคดี	
โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ	จากหน่วยงานของรัฐ
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	 มูลนิธิชีวิตไท (Local Act)	ติดตามประเด็นปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกรมายาวนานพบวา่การฟอ้งร้องสว่นมากจะจบลงด้วยคำาพพิากษา
ตามสัญญาประนีประนอม	 ซ่ึงเกษตรกรยอมรับภาระหน้ีสินใหม่ท่ีเกิดจาก
หน้ีสินเก่าค้างชำาระ	 บวกดอกเบ้ียและค่าปรับ	 กลายเป็นยอดหน้ีใหม่ที่
เกษตรกรไม่สามารถชำาระได้อีก	
	 ปลายทางของคดีฟ้องร้องจึงมักจบลงด้วยการถูกบังคับคดี	 ยึด
ที่ดินทำากินของเกษตรกรที่เป็นหลักประกันการกู้ยืมแล้วนำาไปขายทอด
ตลาดเพื่อนำาเงินไปชำาระเจ้าหนี้	เกษตรกรหลายรายยังประสบปัญหาที่ดิน
ที่ขายทอดตลาดมีราคาต่ำากว่ามูลค่ายอดหนี้	ทำาให้เกษตรกรต้องถูกอายัด
ทรัพย์สินอื่นเพิ่มเพื่อให้มีเงินเพียงพอสำาหรับการชำาระหนี้	
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	 ปี	 2563	 มูลนิธิชีวิตไทร่วมกับนักวิชาการ	และทนายความอาสา
จากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	ได้ทำางานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทาง
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกฟ้องตกเป็นจำาเลยในคดีผิดชำาระหน้ี	 โดยหยิบ
กรณีของเกษตรกรที่ถูกฟ้องในคดีหน้ีสินมาเป็นกรณีศึกษาและปฏิบัติการ	
ช่วยเหลอืในทางคดีจริง	ความรู้และผลของการวจิยัเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ัน		
ได้ถูกนำามาพฒันาเป็นคู่มือเกษตรกรเม่ือถูกฟอ้งคดีหน้ีสนิฉบับนี	้เพือ่เป็น
แนวทางเบ้ืองต้นในการปฏิบัติตัวของเกษตรกร	 เม่ือต้องตกเป็นจำาเลย
ในคดีที่เก่ียวกับการผิดนัดชำาระหน้ีและเพื่อเป็นแนวทางสำาหรับผู้ให้การ
ช่วยเหลือจากภายนอกที่จะเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในคดีหนี้สิน





8

 	 ปัจจุบันการฟ้องร้องในคดีหน้ีสินศาลจะให้ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค	
ไม่ว่าเจ้าหน้ีคือโจทก์จะเป็นบุคคลหรือสถาบันการเงิน	 ทำาให้กระบวนการ
ทางการศาลสั้นลงกว่าการฟ้องในคดีแพ่งอย่างในอดีต	และเป็นรูปแบบคดี
ทีอ่ำานวยความสะดวกใหเ้กษตรกรลกูหน้ีซ่ึงถือวา่เป็นผู้บริโภค	เพราะภาระ
ในการสืบข้อเท็จจริงจะเป็นของฝ่ายเจ้าหนี้ซึ่งถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
	 เกษตรกรจะรู้ตัวว่าตัวเองตกเป็นจำาเลยในคดีหน้ีสินเม่ือได้รับ
หมายศาล	ซ่ึงจะถูกสง่ถึงมือทางไปรษณย์ีพร้อมสำาเนาคำาฟอ้ง	สถานการณ์

การตกเป็นจำาเลยในคดีหนีส้นิคืออะไร?

ตอนที ่
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ในปัจจบัุนคือเม่ือเกษตรกรได้รับหมายศาลมักจะเลอืกทำา	2	ทาง	คือ	ไม่ไป	
ศาล	 ปล่อยให้กระบวนการพิจารณาคดีดำาเนินไปบนข้อมูลหลักฐานของ
ฝ่ายโจทก์	หรือเจา้หน้ีเพยีงอย่างเดียว	ศาลก็จะพจิารณาตามข้อมูลหลกัฐาน	
เอกสารที่มี	
	 และอีกกรณีหน่ึงคือ	 เกษตรกรไปศาลโดยไม่มีความรู้ทาง
กฎหมายและไม่มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ไปด้วย	 จึงมักถูกทนายความฝ่าย
โจทก์เกลีย้กลอ่มใหย้อมทำาสญัญาประนีประนอมภายใต้เง่ือนไขทีท่างโจทก์
เสนอมา	เม่ือศาลมีคำาพพิากษาตามสญัญาประนีประนอม	เกษตรกรลกูหน้ี
ก็จะมีภาระผูกพนัตามคำาพพิากษาน้ัน	ซ่ึงสว่นใหญ่คือการยอมรับภาระหน้ี
ก้อนใหม่ที่อาจใหญ่กว่าหนี้ก้อนเดิมที่เคยกู้มา	
	 คำ�ถ�มใหญ่คือห�กไม่ทำ�ต�มทั้ง 2 ท�งนั้น เกษตรกรมีท�ง
เลือกอ่ืนหรือไม่ คำ�ตอบคอื “ม”ี และตอ่ไปนี ้คอื ข้ันตอนแนวปฏิบตัิ
ตัวที่เกษตรกรพึงกระทำ�เมื่อได้รับหม�ยศ�ล
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	 1.	 ไม่ต้องตกใจ ปล่อยให้เจ้�หน้�ที่ปิดหม�ยหน้�บ้�น		
สำาหรับคดี ผู้บริโภคการเซ็นรับหรือไม่เซ็นรับหมายศาลไม่มีผล	
ในทางคดี	แต่หากเป็นคดีผู้บริโภคสามัญ	การปล่อยให้เจ้าหน้าที่ปิดหมาย
จะทำาให้เกษตรกรมีเวลาสำาหรับย่ืนคำาให้การเพิ่มข้ึนอีก	15	วัน

 2.	ตั้งสติอ่�นหม�ยศ�ลและสำาเนา
คำาฟอ้งทีแ่นบมาพร้อมกัน	หรือหาคนทีมี่ความรู้ทาง
กฎหมายช่วยอา่นเพือ่ดูวา่เจา้หน้ีรายใดเป็นคนฟอ้ง	
รายละเอียดการกู้	 ยอดเงินกู้	 อัตราดอกเบ้ีย	 ยอด
การชำาระ	 เงินคงค้าง	 ถูกต้องหรือไม่	 (เป็นไปได้ที่
เจ้าหน้ีอาจย่ืนยอดเงินกู้ที่ไม่ถูกต้องต่อศาล)	 หาก
เกษตรกรมีเอกสารทีเ่ก่ียวข้อง	เช่น	หลกัฐานทีเ่ก่ียว
กับการกู้เงิน	อาจจะเป็นสำาเนาสญัญา	หรือแค่กระดาษ
โน้ตเล็กๆ	 ที่เจ้าหน้ีออกให้เม่ือชำาระเงินกู้	 หรือ
หลักฐานการชำาระเงินอื่นๆ	 ให้เก็บรวบรวมเตรียม
ไว้	หากไม่มีไม่เป็นไร

ทำาอย่างไรเมื่อหมายศาล
จากการผิดนัดชำาระหนี้มาถึงบ้าน?

ตอนที ่
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	 3.	รบีตดิตอ่ทน�ยคว�มทีน่�่เช่ือถือและไวใ้จ	ทีป่รึกษา	หรือ
ผู้สามารถใหค้วามช่วยเหลอืทางกฎหมายได้	นำาคำาฟอ้งและหมายศาลใหท้ี่
ปรึกษาอา่น	พร้อมหลกัฐานเก่ียวกับการกู้เงินทีโ่ดนฟอ้งทีเ่ตรียมไวใ้นข้อ	2	
การติดต่อทนายความหรือที่ปรึกษาควรทำาให้เร็วที่สุด	 เพื่อให้ทนายความ
มีเวลาร่างคำาให้การให้เสร็จก่อนถึงวันข้ึนศาลนัดแรก	(ดูกำาหนดวันข้ึนศาล
นัดแรกในหมายศาล)

 4. ให้ทน�ยคว�มร่�งคำ�ให้ก�รเพื่อสู้คดี	 อ่านสำาเนา
คำาฟ้องอย่างละเอียด	 พิจารณาเชิงข้อเท็จจริงว่าข้อมูลใดเป็นเท็จ	 เช่น		
ยอดเงินกู้	ดอกเบ้ีย	การผ่อนชำาระ	และอืน่ๆ	การต่อสูด้้วยข้อเทจ็จริงจำาเป็น
ต้องมีหลักฐานจากฝ่ังจำาเลยไว้ย่ืนให้ศาล	 และพิจารณาถึงรายละเอียด
ในแง่กฎหมาย	เช่น	ระยะเวลาอายุความ	ความถูกต้องของการมอบอำานาจ	
ดูสิทธิในการฟ้อง	เพื่อนำามาสู้คดี	



13

	 5.	 เกษตรกรเซ็นใบแต่งทน�ย	 (ทนายความหรือท่ีปรึกษา
จะเป็นคนเตรียมเอกสารให้)

	 6.	ไปศาลตามวนันัดเพือ่ย่ืนคำาใหก้ารต่อศาล	ซ่ึงในคดีผู้บริโภค
จะสามารถย่ืนคำาใหก้ารในวนันัดศาลคร้ังแรกได้เลย	ก�รย่ืนคำ�ใหก้�รควร
ทำ�ในทุกกรณีแมไ้มไ่ด้คดิจะสู้คด ีเพร�ะเปน็ก�รส่งสัญญ�ณใหเ้จ้�หนี้
โดยเฉพ�ะเจ้�หนีน้อกระบบตระหนักว่�จะไมส่�ม�รถเอ�เปรยีบหรอื
หว�่นล้อมลูกหนี้ได้ง�่ยๆ แต่ในท�งปฏิบัติอ�จไม่มีก�รสู้คดีเกิดขึ้น
จริงก็ได้ 
	 การไปย่ืนคำาใหก้ารในวันนัดศาลคร้ังแรกทนายความหรือทีป่รึกษา
สามารถไปคนเดียวได้	ทีส่ำาคัญคือดูให้ดีอย่าจำาวนันัดผิด	อย่าไปสาย	เคยมี
เกษตรกรจำาวนันัดผิดทำาใหศ้าลมีคำาพพิากษาออกมาตามคำาฟอ้งของโจทก์
ซึ่งทำาให้เกษตรกรเสียเปรียบ	เม่ือย่ืนคำาให้การแล้วสามารถตกลงกับโจทก์	
และศาลเพื่อนัดวันไปศาลครั้งต่อไปได้
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	 ห า ก เ ก ษ ต ร ก ร ช น ะ ค ดี
ถึงทีส่ดุแลว้จะทำาใหโ้จทก์คือเจา้หน้ี
ไม่สามารถฟ้องให้มีการชำาระหน้ี
ใหม่ได้อีก	 เกษตรกรที่เป็นจำาเลย
จึงไม่ต้องชำาระหน้ีก้อนน้ีอีก	 แต่
ความเป็นไปได้ที่เกษตรกรหรือ
จำาเลยจะชนะคดีการผิดนดัชำาระหน้ี
ค่อนข้างต่ำา	เพราะเจ้าหนี้ส่วนใหญ่
มีทนายความเป็นที่ปรึกษาและ
ดำาเนินการฟ้องร้องให้	 การสู้คดีจะ
เป็นทางเลอืกทีดี่เมือ่ม่ันใจวา่จะชนะ		

	 เลอืกสู้คดีเม่ือพจิารณาแลว้เหน็วา่มีโอกาสชนะในทางข้อกฎหมาย	
เช่น	จากเอกสารสำาเนาคำาฟ้องพิจารณาได้ว่าผู้ย่ืนฟ้องไม่มีสิทธิฟ้อง	หรือ
พ้นระยะเวลาของอายุความ	 หากชนะคดีโจทก์มีสิทธิอุทธรณ์	 หากแพ้คดี
เกษตรกรสามารถอุทธรณ์ในประเด็นที่ศาลพิพากษาไว้ได้	 หรืออาจเจรจา
กับโจทก์เพื่อขอประนีประนอมได้	

เลือกสูคดี

	 7.	ไปศาลนัดแรกเกษตรกรกับทนายความหรือ
ผู้ให้การช่วยเหลือประเมินสถานการณ์ร่วมกัน	 เพื่อเลือก
กระบวนการทางการศาลที่เหมาะสม	คือ
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	 เป็นทางเลอืกทีน่่าสนับสนุนทีส่ดุเม่ือเหน็วา่ไม่มีโอกาสสูจ้นชนะคดี
ได้	ก�รประนปีระนอมตัง้อยู่บนฐ�นคดิว�่เปน็หนีต้อ้งชำ�ระ แตเ่งือ่นไข 
ก�รชำ�ระหนี้ต้องมีคว�มเป็นธรรมกับลูกหนี้	 อาจทำาในลักษณะการ
ประนีประนอมนอกศาลคือคู่กรณีตกลงกันเองก่อนถึงเวลาการพิจารณา
คดี	แลว้แจง้แก่ศาลเพือ่ให้ศาลพพิากษาตามสญัญาประนีประนอมน้ัน	หรือ
เป็นการประนีประนอมในศาลคือศาลเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับ
เง่ือนไขกันและกัน	เจา้หน้ีก็อยากได้รับการชำาระหน้ี	ลกูหน้ีก็ไม่ได้อยากถูก	

เลือกทำาสัญญาประนีประนอม
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เรียกดอกเบ้ียหรือมีภาระการชำาระหน้ีที่หนักเกินไป	 ก�รประนีประนอม
ควรทำ�ต�มศักยภ�พในก�รผ่อนชำ�ระของลูกหนี้ ก�รทำ�สัญญ�
ประนีประนอมควรมีทน�ยคว�มหรือที่ปรึกษ�ของเกษตรกรลูกหนี้
อยู่ด้วย เพื่อไม่ให้ถูกหว�่นล้อมโดยทน�ยคว�มฝ่�ยโจทก์ให้ยอมรับ
เงื่อนไขของโจทก์ ซึ่งมักเป็นเงื่อนไขที่ทำ�ให้เกษตรกรเสียเปรียบ
	 ไม่ว่าจะเลือกทางใดควรย่ืนคำาให้การไว้ก่อนเพื่อรักษาสิทธิใน
ทางกฎหมาย	ถึงแม้สุดท้ายตัดสินใจประนีประนอมโดยไม่สู้คดีก็ตาม
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	 8. 	เม่ือมีคำาพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมออกมา	
เกษตรกรลูกหน้ีต้องชำาระหน้ีตามคำาพิพากษาน้ัน	 เพื่อไม่ให้ถูกบังคับคดี
ยึดที่ดินและขายทอดตลาด
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ดอกเบี้ยตามสัญญา 
เงินกู้เดิมยังเดินต่อไป                     

 ชนะคดี ศาลยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ จําเลยอุทธรณ์
ชําระหนี้ตามสัญญา

ประนีประนอม

แพ้ ในประเด็นที่ขอต่อสู้ ไว้

แนวปฏิบัติเมื่อถูกฟ้องคดีผิดนัดชำ�ระหน้ี 

ได้รับหมายศาล

เขียนคําให้การ

ไปศาลตามวันนัด

เกษตรกรร่วมกับทีมทนายความ
พจิารณาสําเนาคําฟอ้งดวูา่ข้อมูลใดไม่จรงิ 
เขียนคาํใหก้ารวา่จะขอตอ่สู้ ในประเดน็น้ัน 
คําให้การอาจไม่ได้ ใช้ ในการสู้คดี แต่เพื่อ
ประโยชน์ ในการประนีประนอมก็ได้

ทําสัญญาประนีประนอมสู้คดี



    ต้องมีทนายความหรือที่ปรึกษา
ของเกษตรกรอยู่ด้วยเสมอ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ทนายความฝ่ายโจทก์

 

ผิดนัดชําระ

ศาลสั่งบังคับคดี

ชําระหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอม

คําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอม

วันนัดจะระบุในหมายศาล อย่าขาด
นัดศาล เพราะศาลจะมีคําพิพากษาตาม
ท่ีโจทก์ฟ้อง และจําเลยต้องรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมศาลด้วย

หมายศาลจะมาพร้อมสําเนา
คําฟ้อง ส่วนใหญ่จะเป็นคดีผู้บริโภค 
ใจเย็น ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ปิดหมาย
หน้าบ้าน แล้วแจ้งทนายหรือผู้ ให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

แนวปฏิบัติเมื่อถูกฟ้องคดีผิดนัดชำ�ระหน้ี 

ได้รับหมายศาล

เขียนคําให้การ

ไปศาลตามวันนัด

ทําสัญญาประนีประนอม
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	 จากแนวทางปฏิบัติข้างต้นจะเห็นว่า	 ไม่ว่าอย่างไรเกษตรกร
ที่ เ ป็นลูกหน้ี ยัง ต้อง รับภาระการชำ าระหน้ีให้ โจทก์อ ยู่ ดี 	 ก�รใช้
กระบวนก�รท�งก�รศ�ลเข้�ม�ให้คว�มช่วยเหลือเกษตรกรใน
คดีหน้ีสิน จะทำ�ให้เกษตรกรส�ม�รถเข้�ถึงสิทธิของลูกหน้ีต�ม
กฎหม�ย	 อันจะทำาให้ได้รับความเป็นธรรมมากข้ึน	 แม้กระบวนการ	
ทางการศาลจะเป็นข้ันตอนช่วงปลายน้ำาในการช่วยเหลือเกษตรด้านภาระ
หนี้สิน	 แต่ก็ถือเป็นข้ันตอนสำาคัญสามารถช่วยยืดระยะเวลาการถูกบังคับ
คดีออกไป	ให้เกษตรกรมีโอกาสหาลู่ทางอื่นเพื่อลดภาระหนี้สินลงได้

ปัจจัยความสำาเร็จในการสู้คดี

ตอนที ่
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	 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกระบวนการทางการศาลจะ
ประสบความสำาเร็จต้องการปัจจัยสนับสนุน	ดังนี้

	 1. คว�มร่วมมือจ�กเกษตรกร	 โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่
เป็นจริงกับทนายความหรือทีมให้คำาปรึกษา	เช่น	ข้อมูลเก่ียวกับการกู้เงิน
และการผ่อนชำาระ	 หรือเง่ือนไขท่ีมีการตกลงไว้กับเจ้าหน้ี	 เพื่อให้สามารถ
วางแผนการให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริง
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	 2. ก�รชำ�ระหนี้ต�มสัญญ�ประนีประนอม	 เม่ือสามารถ
ประนีประนอมยอมความได้	 เกษตรกรลูกหนี้ต้องชำาระหนี้ให้ได้ตามที่ระบุ
ในสัญญาประนีประนอม	เพื่อไม่ให้ถูกบังคับคดี	
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	 3.	ต้องมีทน�ยคว�มหรือทีมที่ปรึกษ�ที่มีคว�มรู	้ ด้านคดี
ผู้บริโภคและคดีแพ่ง	ที่พร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างใกล้ชิด	



ข้อมูลเพิ่มเติม
www.landactionthai.org

www.facebook.com/LocalAct

สนับสนุนก�รจัดพิมพ์


