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บทคัดยอ 

 
หนี้เงินคือหมายถึงหนี้ท่ีมีวัตถุประสงคแหงหนี้ เปนการชําระเงินตรา คือเปนหนี้                

ท่ีเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ดวยเงิน ซ่ึงอาจจะเกิดจากนิติกรรม สัญญา หรือนิติเหตุ 
ซ่ึงทายท่ีสุดความเสียหายหรือคาทดแทนนั้น อาจตีราคาเปนเงินได และเงินสามารถออกดอกผล
หรือเกิดประโยชนจากการใช เม่ือลูกหนี้กูยืมเงินจากเจาหนี้ หรือผิดนัดชําระหน้ีเงิน ลูกหนี้ยอมมี
หนาท่ีชําระคาตอบแทนใหกับเจาหนี้ในลักษณะเปนดอกเบ้ีย ซ่ึงดอกเบ้ียเปนผลนิตินัยประเภทหนึ่ง 
คิดประโยชนเปนคาตอบแทนจากการใชเงิน และมีอยูสองลักษณะคือ ดอกเบ้ียในฐานะท่ีเปน
คาตอบแทน คือเปนประโยชนตอบแทนจากการใหกูยืมเงิน เชนในกรณีท่ีกําหนดวาเปนการกูยืมเงิน
ท่ีมีการคิดดอกเบ้ีย แตไมไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยท่ีชัดเจน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 7 ใหคิดดอกเบ้ียไดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป แตหากมีกําหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีไมเกินกฎหมาย
กําหนดไวในสัญญากูเงิน เจาหนี้มีสิทธิเรียกดอกเบ้ียไดตามนั้น ซ่ึงเปนดอกเบ้ียในลักษณะเปน
คาตอบแทน  สวนดอกเบ้ียในฐานะเปนคาเสียหาย คือดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวในกรณีท่ีลูกหนี้ผิดนัดไม
ชําระหนี้เงิน ซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 224 ใหสิทธิ เจาหนี้เรียกดอกเบ้ียใน
ระหวางผิดนัด ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ถาเจาหนี้อาจเรียกดอกเบ้ียไดสูงกวานั้น โดยอาศัยเหตุอ่ืน
อันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสงดอกเบี้ยตอไปตามนั้น ดอกเบ้ียในลักษณะนี้เปนเงินไดหรือเปน
คาเสียหายท่ีเจาหนี้สมควรไดรับเพิ่มจากคาตอบแทนตามปกติ เพราะเปนเงินท่ีลูกหนี้ตองชําระ
เพิ่มข้ึน จากความเสียหายท่ีลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้เงิน แมไมไดตกลงกันเร่ืองดอกเบ้ียผิดนัดไว 
เชนกรณีคาเสียหายจากการละเมิด เจาหนี้ก็มีสิทธิเรียกจากลูกหนี้ได ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป           
สวนเบี้ยปรับเปนเร่ืองลูกหนี้สัญญากับเจาหนี้วาจะใชเงินจํานวนหนึ่งเม่ือตนไมชําระหนี้ก็ดี หรือ
ชําระหนี้ไมถูกตองสมควรก็ดี เบ้ียปรับจึงใชไดในหลายๆ มูลหนี้ไมจําเปนตองเปนหนี้เงิน เพราะ
หนี้ที่อาจถูกริบเบ้ียปรับไดนั้น อาจเปนหนี้ท่ีตองกระทําการ หรืองดเวนกระทําการอันใดอันหนึ่ง  

ฆ 
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หากฝาฝนมูลหนี้เม่ือใด ก็ใหริบเบ้ียปรับเม่ือนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 379 
การฟองคดีเพื่อเรียกเบี้ยปรับ เจาหนี้ตองนําสืบถึงความเสียหายที่แทจริงประกอบการพิจารณาคดี 
หากศาลเห็นวาเบ้ียปรับสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได และการกําหนดเบี้ย
ปรับไมมีอัตราข้ันตํ่าไวเชนเดียวกับการคิดดอกเบ้ียผิดนัด ศาลจึงมีอํานาจกําหนดเบ้ียปรับใหลดลง
เปนจํานวนพอสมควรได 

จากการศึกษาพบวา การปรับบทกฎหมายกับประเด็นเร่ือง ดอกเบ้ียผิดนัด กับเบ้ียปรับ 
ยังมีความคลาดเคล่ือนไมเปนไปตามแนวทางเจตนารมณของกฎหมาย กลาวคือ ศาลจะวินิจฉัยวา
หากลูกหนี้ไดทําขอตกลงจะใหดอกเบ้ียสูงข้ึน เพราะการผิดนัดของตนแลว ศาลจะนําหลักกฎหมาย
เร่ืองเบ้ียปรับมาบังคับ อันมีผลใหศาลใชบทบัญญัติมาตรา 383 ในอันท่ีจะลดเบ้ียปรับโดยไม
คํานึงถึงเจตนาของการทําขอตกลงระหวางลูกหนี้และเจาหนี้ท่ีทํากันไวแตประการใด การปรับบท
กฎหมายเชนนี้ ยอมทําใหลูกหนี้ท่ีผิดนัดไดรับประโยชนแทนท่ีจะตองเสียดอกเบ้ียใหแกเจาหนี้ใน
อัตราดอกเบ้ียตามท่ีไดตกลงกันไวในสัญญา ลูกหนี้กลับไดรับการลดดอกเบ้ียท่ีจะตองเสียลง 
บางคร้ังอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกลูกหนี้ผิดนัดรายอ่ืนท่ียอมปฏิบัติตามขอตกลงท่ีไดระบุ
ไวในสัญญา โดยยอมเสียดอกเบ้ียตามอัตราท่ีตกลงไวเม่ือมีการผิดนัดเกิดข้ึน นอกจากนั้นการท่ีศาล
ปรับบทกฎหมายเชนนี้ มีผลถึงจํานวนคดีท่ีข้ึนสูศาลเปนจํานวนมากข้ึน เนื่องจากลูกหนี้ท่ีผิดนัด
มักจะสูคดี โดยไมยอมปฏิบัติการชําระหนี้ตามขอสัญญา เพราะถาสูคดีแลวอาจไดรับประโยชนจาก
การปรับบทกฎหมายดังท่ีกลาว 

ดังนั้นจึงเห็นวาควรมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพกฎหมาย จัดประชุมสัมมนา           
ใหความรู เร่ืองปญหาการปรับบทกฎหมาย เกี่ยวกับการกําหนดดอกเบ้ียเบ้ียผิดนัด และเบ้ียปรับ 
โดยเชิญผูชํานาญการและมีอาชีพเกี่ยวกับกฎหมาย เชน ศาล อัยการ เจาหนาท่ีธนาคารฯ หรือ
เจาหนาท่ีบริษัทเงินทุน เจาหนาท่ีธนาคารแหงประเทศไทย และตัวแทนจากสภาทนายความ เขารวม
ประชุมปรึกษาทําความเขาใจบทบัญญัติและวัตถุประสงคของกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองนี้ เพื่อหา
แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง และกําหนดใหเปนระเบียบ หรือขอบังคับ เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะ
ทําใหการปรับบทกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองนี้ถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมาย และตรงตามความมุง
หมายท่ีแทจริงของการทําขอตกลงระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้ อันมีผลกอใหเกิดความเปนธรรมท้ังฝาย
ลูกหนี้ท่ีผิดนัดและฝายเจาหนี้วาควรจะไดรับความคุมครองจากการปรับบทกฎหมายอยางใด 
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ABSTRACT 
 

A money debt means debt which the subject of an obligation is to pay the money.              
A creditor is entitled to demand a debtor to perform his obligation by paying the money. The 
money debt may be occurred by a juristic act, contract or legal cause which damage or 
compensation may finally be determined in the form of money. The money can be fruitful or the 
use of it can be beneficial. If the debtor borrows the money or defaults on payment of the money, 
the debtor shall be obligated to pay an interest to the creditor. The interest is a kind of legal fruit 
which it incurs from the use of money and can be divided into two categories. First, the interest is 
a consideration derived from lending the money. For example, in the event that the lending of 
money is descried to bear interest but no interest rate is expressly determined, 7.5 percent per 
annum shall apply pursuant to Section 7 of the Civil and Commercial Code. However, if the 
interest rate is fixed in the loan agreement and it is not higher than the rate as prescribed by law, 
the creditor is entitled to receive the interest at the rate so fixed. That is the interest as the 
consideration. Secondly, the interest is a payment of damages. This interest is specified in the 
case where the debtor defaults on payment of the money debt. Under Section 224 of the Civil and 
Commercial Code, the creditor is entitled to claim the interest during default at the rate of 7.5 
percent per annum. If the creditor can demand higher interest on any other legitimate ground, this 
interest shall continue to be paid. This kind of interest is an income or damages which the creditor 
deserves to receive in addition to the normal consideration. That is because it is the money which 
the debtor must be paid as damages resulting from the debtor’s default on payment of the money 
debt. Even though, the default interest is not stated in the contract, for example damages arising 
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from a wrongful act, the creditor is entitled to claim interest at the rate of 7.5 percent per annum.  
With regard to penalty, it is a matter that the debtor promises to pay a certain amount of money to 
the creditor when he fails to perform his obligation or does not perform his obligation in a proper 
manner.  The penalty can apply in several kinds of debt and it is not necessary to be the money 
debt because the debt, in which the penalty may be forfeited, may be the debt which requires an 
action or a forbearance to perform the obligation. If the debtor is in default, the penalty is 
forfeited pursuant to Section 379 of the Civil and Commercial Code. In claiming the penalty 
under a court proceeding, the creditor must prove his actual damages. If the court considers that 
the penalty is disproportionately high, the court may reduce it to a reasonable amount. Unlike          
the default interest, the minimum amount of penalty is not provided. Therefore, the court is 
empowered to reduce the penalty to a reasonable amount.   

It is found in the study that the application of the provisions of default interest and 
penalty is not in line with the intention of law. That is to say, the court considers that if the debtor 
agrees to pay an interest at a high rate due to his default, the court shall apply the provisions of 
penalty in which Section 383 empowers the court to reduce the penalty regardless of the intention 
of contract made between the creditor and the debtor. This can give advantage to the defaulting 
debtor not to pay the interest to the creditor at the rate as agreed in the contract but to pay the 
interest at the lower rate. In some cases, it may be unfair to other defaulting debtors who have 
duly performed the obligations as described in their contracts by making default interest payments 
as agreed. In addition, the aforementioned application of the provisions of law resulted in a 
number of cases being appealed to higher courts. The defaulting debtors would defend their cases 
and would not agree to perform the obligations under their contracts because they may receive 
benefit from the aforementioned application of the provisions of law.  

As a result, it is appropriate that the organizations relating to the legal profession hold 
seminars to give knowledge in relation to the application of the provisions of default interest and 
penalty. The legal experts and professionals such as judges, public prosecutors, bank officers or 
finance officers, officials of Bank of Thailand and representatives from the Lawyers Council of 
Thailand should be invited to attend the seminars to consult and make understanding of the 
provisions of law and the intention of the law on this matter with a view to seeking the right 
direction and determining rules and regulations in the same direction. This will help make the 
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application of the provisions of law on this matter in line with the intention of law and the actual 
purpose of making contracts between the creditors and the debtors and give farness to the 
defaulting debtors and the creditors as to how they should be protected from the application of the 
provisions of law.                
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุ บันเ งินตรา  (Money)  ได เข ามามีบทบาทมากมาย  และทุกข้ันตอนใน
ชีวิตประจําวันของคนเรา ไมวาจะเปนพอคา นักธุรกิจ ชาวสวน ชาวไร ชาวนา หรือแมแตนักบวช
ในหลายๆ ศาสนา ตางก็ตองยอมรับถึงการมีอยูของเงินตรา และเงินตราไดเขามาเปนสวนหน่ึงของ
เขาเหลานั้นตลอดระยะเวลาท่ียังคงใชชิวิตอยูรวมกันในสังคม เงินตรา (Money) ความจริงคือส่ิงท่ี
ใชแลกเปล่ียนทรัพยหรือสินคาท่ีสนองความตองการของคนเรา สวนเงินตรานั้นไมสามารถสนอง
ความตองการท่ีแทจริงของเราได เงินตรามีหนาท่ีกําหนดมูลคาของทรัพยสิน ทําใหเรารูวาส่ิงนั้น 
ทรัพยสินเหลานั้นมีมูลคาเทาใด ซ่ึงเราจะรูไดจากการขายทรัพยสินเหลานั้น และรัฐเทานั้นท่ีมี
อํานาจออกเงินตรา โดยเปนเคร่ืองมือของรัฐในการรักษาความเปนระเบียบในการแลกเปล่ียนและ
การคาขาย1 

สวนหนี้ หมายถึงความผูกพันท่ีมีในผลของกฎหมาย ซ่ึงบุคคลฝายหนึ่งเรียกวา เจาหนี้ 
ชอบท่ีจะไดรับชําระหนี้ มีวัตถุเปนการกระทํา หรืองดเวน หรือสงมอบทรัพยสิน จากบุคคลอีก          
ฝายหนึ่ง เรียกวา ลูกหนี้2 

หนี้เงินจึงหมายถึง หนี้ท่ีมีวัตถุประสงคแหงหนี้ เปนการสงมอบทรัพยสิน ซ่ึงไดแก
เงินตรา ซ่ึงเกิดไดจากนิติกรรมสัญญา นิติเหตุ ละเมิด โดยมีเจตนาหรือไมมีเจตนา ท้ังเกิดจากความ
ตั้งใจจะใหมีผลผูกพันระหวางกัน และเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย ซ่ึงโดยปกติแลว มักจะเปนหนี้ท่ี
มีลักษณะในทางเยียวยาความเสียหาย เพราะเงินตราสามารถใชเยียวยาความเสียหายไดทุกอยางเปน
การท่ัวไป3  

                                           
1  จิ๊ด  เศรษฐบุตร  ก  (2553).  หลักกฎหมายแพง ลักษณะหน้ี.  หนา 20. 
2  เสนีย  ปราโมช,  ม.ร.ว.,  (2505).  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยนิติกรรมและหน้ี.             

หนา 363. 
3  ไพโรจน  วายุภาพ.  (2549).  คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยหน้ี.  หนา 64. 
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แนวเหตุผลท่ีสําคัญและสมมุติฐานของเร่ืองนี้คือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 7 บัญญัติวา “ถาจะตองเสียดอกเบี้ยแกกันและมิไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียไว โดยนิติกรรม
หรือโดยบทกฎหมายท่ีชัดแจง ใหใชอัตราอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป” และ 

มาตรา 224 วรรคแรก บัญญัติวา “หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดรอย
ละเจ็ดคร่ึงตอป ถาเจาหนี้อาจเรียกดอกเบ้ียไดสูงกวานั้น โดยอาศัยเหตุอยางอ่ืนอันชอบดวยกฎหมาย 
ก็ใหสงดอกเบ้ียตอไปตามนั้น” 
 ถาคูกรณีตกลงทําสัญญาระหวางกัน กําหนดอัตราดอกเบ้ียไวท้ังกรณีท่ีชัดแจงและ           
ไมชัดแจง ท้ังท่ีกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหใชหลังจากผิดสัญญาและท่ีไมไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียไวใช
เม่ือเกิดกรณีผิดสัญญา และเม่ือเกิดการผิดสัญญาข้ึน คดีข้ึนสูการพิจารณาคดีในศาล มีหลักในการ
พิจาณาคดีของศาลในการกําหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนหลังจากผิดสัญญาอยางไร ศาลควรมีอํานาจ
ในการใชดุลพินิจเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียหลังผิดสัญญามากนอยเพียงใด อะไรคือเบ้ียปรับท่ีสูงเกิน
สวน อะไรคือพอสมควร มีขอจํากัดอะไรบาง ปญหาการใชดุลพินิจเปนอัตวิสัย ของผูพิพากษา            
ผูพิจารณาตัดสินคดีแตละทาน จะเปนธรรมกับคูสัญญาทุกฝาย และสามารถใชนํามาเปนบรรทัดฐาน         
ในการตัดสินคดีอ่ืนๆ ไดหรือไมอยางไร เหลานี้ลวนเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบัติเม่ือมีคดีข้ึนสู
การพิจารณาคดีของศาล 
 วิทยานิพนธเร่ืองนี้ ผูศึกษาจึงมุงวิจัย เพื่อหาความหมายท่ีสมบูรณของหนี้เงิน และ
หลักการที่ถูกตองเกี่ยวกับการใชดุลพินิจของศาล ในการกําหนดอัตราดอกเบ้ียหลังจากเกิดการผิด
สัญญาการชําระหนี้เงินในกรณีตางๆ 
 การวิจัยไดกระทําโดย คนควาและรวบรวมหลักการและหลักเกณฑจากตัวบทกฎหมาย
ไทยและตางประเทศ ความเห็นของนักกฎหมายและผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ประกอบกับคํา
พิพากษาฎีกาของศาลฎีกาและคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ท่ีตัดสินไวเปนบรรทัดฐาน และวิจัย
เพื่อหาขอสรุปและเสนอแนะ แนวทางในการใชดุลพินิจของศาลเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียหลังผิด
สัญญาหน้ีเงินใหชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของและใหคูความท่ี
เขามาเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ไดรับความเปนธรรมโดยเสมอภาคกัน 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
     1.2.1  เพื่อศึกษาความเปนมา ลักษณะและความหมายของหน้ีเงิน ผลบังคับเม่ือมีการผิด
สัญญาหน้ีเงิน ลักษณะท่ีแทจริงของการผิดสัญญา ดอกเบ้ีย และเบ้ียปรับ รวมท้ังความมุงหมายที่
แทจริงของกฎหมายท่ีเกี่ยวของในเร่ืองนี้ 
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    1.2.2  เพื่อศึกษาปญหาการปรับบทกฎหมายของศาลในคดีผิดสัญญาการชําระหนี้เงิน 
เกี่ยวกับการกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดนัด ในลักษณะเบ้ียปรับ 
     1.2.3  เพ่ือศึกษา วิเคราะห ปญหาการปรับใชกฎหมาย ในคดีผิดสัญญาหน้ีเงิน เกี่ยวกับ
การกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดในลักษณะเบ้ียปรับ ตามคําพิพากษาฎีกาและศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายตางประเทศ  
   1.2.4  เพื่อศึกษา และคนหา เพื่อนํามาตรการท่ีเหมาะสม มาใชเปนแนวทางในการ
กําหนดกรอบการใชดุลพินิจ ในการปรับใชกฎหมายในคดีหนี้เงิน เกี่ยวกับการพิจารณากําหนด
อัตราดอกเบ้ียผิดนัดในลักษณะเบ้ียปรับ  
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 

การที่คูสัญญากําหนดอัตราดอกเบ้ียไวในสัญญา และกําหนดอัตราดอกเบ้ียเผ่ือไวใน
กรณีท่ีเกิดการผิดสัญญาข้ึน ท้ังในกรณีท่ีใชอัตราดอกเบ้ียเทากันตลอดท้ังสัญญาไมวาจะมีการผิด
สัญญา กันข้ึนหรือไมก็ตาม หรือในกรณีท่ีมีการปรับอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนเพื่อเปนบทลงโทษ หรือ
เปนการเตือนไมใหลูกหนี้ผิดสัญญา เหลานี้เปนเบ้ียปรับและศาลมีอํานาจลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวน
ได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 383 ท่ีบัญญัติวา “ถาเบ้ียปรับสูงเกินสวน ศาลจะ
ลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได ในการที่จะวินิจฉัยวาสมควรเพียงใดนั้น ทานใหพิเคราะหถึงทาง
ไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน เม่ือไดใช
เงินตามเบ้ียปรับไปแลว สิทธิเรียกรองขอลดก็เปนอันขาดไป” การใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจ
ปรับลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวน ตามหลักกฎหมายดังกลาว ยังขาดความชัดเจนของหลักการท่ีศาลใช 
และไมสามารถคุมครองประโยชนของคูสัญญาทุกฝาย ใหอยูในมาตรฐานหรือบนฐานแหงความ
ยุติธรรมท่ีเทาเทียมกัน 

 
 1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนวิทยานิพนธไดมุงศึกษาปญหาการปรับใชกฎหมายของศาล
ในการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในหนี้เงิน หลังเกิดจากลูกหนี้ผิดสัญญา คาเสียหายท่ีกําหนด
ไวลวงหนา การปรับลดเบ้ียปรับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 383 โดยศึกษา
หลักการในการปรับลดอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงเกินสวนของกฎหมายไทย และกฎหมายตางประเทศ 
ทฤษฎีกฎหมายท่ีเกี่ยวของ แนวคําวินิจฉัยคดีของศาลฎีกา แนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดย
วิธีการเปรียบเทียบ เพื่อใหทราบองคประกอบหรือปจจัยท่ีจะทําใหดุลพินิจของศาลไดเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมายและเกิดความเปนธรรมในสังคม 
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1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการคนควาและรวบรวมหลักการ 

แนวความคิดและหลักเกณฑจากหนังสือ บทความวิชาการ ความเห็นนักกฎหมาย ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายตางประเทศ ความเห็น บทวิเคราะห การตีความของนัก
นิติศาสตรและผูพิพากษา อัยการ คําพิพากษาของศาลช้ันตน ศาลแพง ศาลฎีกา และศาลรัฐธรรมนูญ 
เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะหในเชิงเปรียบเทียบแนวความคิดเห็นของนักกฎหมายประกอบกับ
ขอเท็จจริง อันเปนพฤติการณท่ีเกิดข้ึนจากคําพิพากษาฎีกา ท่ีไดตัดสินไวเปนบรรทัดฐาน และ
ผลกระทบจากการปรับใชกฎหมายท่ีไมมีหลักยึดนํา 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
     1.6.1  ทําใหทราบถึงความหมายและความเปนมาของหนี้เงิน ดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ และ
ลักษณะสําคัญของเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวน 
     1.6.2  ทําใหทราบถึงปญหาการปรับใชกฎหมายของศาล ในการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
หนี้เงิน ท่ีเกิดจากการผิดสัญญา 
     1.6.3  ทําใหทราบถึงหลักการในการปรับใชกฎหมายของศาลในการปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียในลักษณะเบ้ียปรับหรือคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนา 
     1.6.4  ทําใหทราบถึงหลักการที่ มีความเหมาะสม  สําหรับนํามาใช เปนแนวทาง               
สําหรับศาลในการพิจารณาทําคําพิพากษาและกําหนดอัตราดอกเบี้ยในหนี้เงิน ท่ีเกิดข้ึนจากการ            
ผิดสัญญา 
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บทที่ 2 
ความหมายและแนวคดิของหนี้เงิน ดอกเบ้ียผิดนัด และเบ้ียปรับ 

 
เม่ือบุคคลสองฝายมีนิติสัมพันธอันเปนความผูกพันตามกฎหมายระหวางบุคคล 

กฎหมายเรียกนิติสัมพันธนั้นวา “หนี้” ศาสตราจารย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช4 ไดเขียนไวในตํารา
กฎหมายวา คําวาหนี้ในกฎหมายลักษณะหนี้นี้ กฎหมายโรมันสมัยมหาจักรพรรดิจัสทิเนียนได
วิเคราะหศัพทไววา “หนี้” คือความผูกมัดในกฎหมายซ่ึงเสมือนดวยความจําเปนบังคับอยู จะเคล่ือน
คลายออกไดก็แตดวยการชําระหนี้ใหเขาตามบัญญัติของกฎหมายบานเมือง จากความหมายของคํา
วา “หนี้” ดังท่ีกลาวนี้จะเห็นไดวาความผูกพันระหวางบุคคลสองฝาย โดยบุคคลฝายหนึ่งจะมีฐานะ
เปนเจาหนี้และอีกฝายหน่ึงจะมีฐานะเปนลูกหนี้ ซ่ึงตางก็มีสิทธิและหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
ฝายลูกหนี้เปนฝายซ่ึงมีหนาท่ีตองกระทําการอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีตกลงกันไวเปนการชําระหนี้
ตามวัตถุแหงหนี้ อันไดแก กระทําการงดเวนการกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง แลวแตกรณี 

ตามหลักธรรมดานั้น เปนหนี้กันอยางไรก็ตองชําระหนี้ใหเขาอยางนั้น ดังนั้นผลของ
หนี้ประการแรกที่เจาหนี้มีสิทธิ คือ สิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ปฏิบัติการชําระหนี้ใหตรงตามท่ีระบุไว
ในมูลหนี้ ซ่ึงเรียกกันวา อํานาจแหงมูลหนี้ ซ่ึงจากบทบัญญัติมาตรา 194 วาดวยอํานาจแหงมูลหนี้นี้
ยอมมีความหมายถึงสิทธิอันชอบดวยกฎหมายของบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ฝายหน่ึง เรียกวา 
เจาหนี้ สามารถจะเรียกรองใหบุคคลคนเดียวหรือหลายคน อีกฝายหนึ่ง เรียกวา ลูกหนี้ ใหกระทํา
การ หรืองดเวนกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามสิทธินั้นๆ ของตนได ในกฎหมายญ่ีปุนก็ไดบัญญัติ
บทวิเคราะหศัพทของคําวาหนี้ และอํานาจแหงมูลหนี้ไวทํานองเดียวกับกฎหมายไทยโดยบัญญัติวา 
“หนี้” คือ สิทธิเรียกรองท่ีจะเรียกรองบุคคลเฉพาะเจาะจงใหปฏิบัติการกระทําหรือละเวนการ
กระทําอยางใดอยางหนึ่ง สวนประมวลกฎหมายแพงเยอรมันมาตรา 241 ก็บัญญัติไวเหมือนกับ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 194 ของไทย โดยบัญญัติวา “โดยผลแหงหนี้เจาหนี้มี
สิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ปฏิบัติการชําระหนี้ การปฏิบัติการชําระหนี้รวมถึงการงดเวนการกระทํา
ดวย” 

จากบทบัญญัติดังกลาวมานี้ จะเห็นไดวาเม่ือมีความผูกพันหรือเปนหนี้กันอยางไรแลว 
ลูกหนี้ไดปฏิบัติการชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ถูกตองบริบูรณ หนี้นั้นก็เปนอันระงับส้ินไป แตบางที 

                                           
4  เสนีย  ปราโมช,  ม.ร.ว.,  เลมเดิม.  หนา 275. 
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ตามความเปนจริงและพฤติการณท่ีเกิดข้ึนท่ัวๆ ไป เร่ืองการชําระหนี้ไมคอยดําเนินไปโดยราบร่ืน 
ลูกหนี้มักหาทางโตเถียงและบายเบี่ยงการชําระหนี้ดวยประการตางๆ หรืออาจมีเหตุบางอยางท่ี
ลูกหนี้ไมสามารถปฏิบัติการชําระหนี้ได อันเปนเหตุใหเจาหนี้ไมไดรับการชําระหนี้และอาจไดรับ
ความเสียหายอันเกิดมาแตการไมชําระหนี้ได อันเปนมูลเหตุท่ีกอใหเจาหนี้มีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหาย เพื่อทดแทนความเสียหายท่ีเจาหนี้ไดรับ 
 
2.1  แนวคิดเก่ียวกับหนี้เงิน 

คําวาหนี้ เปนคําสามัญท่ีคนท่ัวไปใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงจะมองวาเปนเร่ืองความ
ผูกพันระหวางกัน ถามีความผูกพันระหวางกันจะถือวามีหนี้ตอกัน ซ่ึงอาจใชหนี้ (Obligation) ตาม
ความหมายของ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพสอง 
 เดิมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 2466 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีไมไดใช
บังคับ ใหคําจํากัดความไววา “อันวาหนี้นั้น โดยนิตินัยเปนความเก่ียวพันอันบุคคลเดียวหรือหลาย
คนฝายหนึ่ง เรียกวา “ลูกหนี้” จําตองสงทรัพยสินก็ดี หรือทําการหรือเวนทําการแกบุคคลเดียวหรือ
หลายคนอีกฝายหนึ่งเรียกวา “เจาหนี้” 5 
 ศาสตราจารย หมอมราชวงศ เสนีย ปราโมช ใหความหมายไววา หนี้ คือความผูกพันท่ีมี
ในผลของกฎหมาย ซ่ึงบุคคลฝายหนึ่งเรียกวาเจาหนี้ ชอบท่ีจะไดรับชําระหนี้ มีวัตถุเปนการกระทํา
หรืองดเวนหรือสงมอบทรัพยสินจากอีกบุคคลอีกฝายหนึ่ง เรียกวา ลูกหนี้ 6 
 ศาสตราจารย จิ๊ด เศรษฐบุตร ใหความหมายไววา คําวา หนี้ นั้น อธิบายไดวา เปนนิติ
สัมพันธระหวางบุคคลสองฝาย ซ่ึงฝายหนึ่งตองกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง ใหแกอีกฝายหนึ่ง   
ฝายท่ีตองกระทําการนั้นเรียกวา ลูกหนี้ สวนฝายท่ีไดรับผลของการกระทํานั้น เรียกวา เจาหนี้          
สวนการกระทํานั้น แยกออกเปน 3 ชนิด คือ  
 1)  กระทําอยางท่ีเขาใจกนั  
 2)  กระทําการละเวนกระทําการ  
 3)  กระทําการโอนทรัพยสิน7   
 ความหมายของหน้ี เม่ือใชคําวาเปนความผูกพันระหวางระหวางเจาหนี้ และลูกหนี้                
ก็แสดงวาเปนบุคคลสิทธิ ไมผูกพันบุคคลภายนอก และไมผูกพันบุคคลท่ัวๆ ไป8 

                                           
5  เทพวิทุร (บุญชวย วณิกกุล),  พระยา.  (2503).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย.  หนา 3. 
6  เสนีย  ปราโมช,  ม.ร.ว.,  เลมเดิม.  หนา 363. 
7  จิ๊ด  เศรษฐบุตร  ก  เลมเดิม.  หนา 15.  
8  ไพโรจน  วายุภาพ.  เลมเดิม.  หนา 5. 
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 โดยสภาพแหงหนี้เอง หนี้จึงตองมีบุคคลสองฝาย และตองเปนความผูกพันท่ีมีผลทาง
กฎหมาย ถาลูกหนี้ไมชําระหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิตามอํานาจแหงมูลหนี้ ท่ีจะฟองรองตอศาลขอให
พิพากษาบังคับลูกหนี้ชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ได แตหนี้ท่ีเกิดจากความรูสึก ความผูกพัน เชนบิดาให
การอุปการะเล้ียงดูบุตรนอกกฎหมาย โดยไมไดจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ไมถือเปนหนี้เพราะ
บิดาไมมีสิทธิท่ีจะเรียกรองใหบุตรนอกกฎหมายอุปการะเล้ียงดูตนได ซ่ึงแตกตางจากความผูกพัน
บางอยางท่ีไมอาจบังคับไดตามกฎหมาย แตยังมีผลในทางกฎหมายบางประการอยูบาง เชนหนี้ขาด
อายุความ หนี้ขาดหลักฐานเปนหนังสือหามฟองรอง หนี้ตามหนาท่ีศีลธรรม หนี้ตามอัธยาศัยใน
สมาคม หนี้ท่ีฝาฝนขอหามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และหนี้การพนันขันตอ 
ในกรณีหนี้ขาดอายุความแลวแทจริงยังฟองศาลได ถาลูกหนี้ไมยกอายุความข้ึนตอสู ศาลจะ
พิพากษายกฟอง เพราะเหตุขาดอายุความไมได (คําพิพากษาฎีกาท่ี 248/2525) 9  
 วัตถุแหงหนี้ (Object of obligation) คือส่ิงท่ีเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหน้ี
ใหแกเจาหนี้หรือเปนหนาท่ีของลูกหนี้ท่ีจะตองชําระใหแกเจาหนี้ ดวยการกระทํา งดเวนการกระทํา 
หรือการโอนกรรมสิทธ์ิ วัตถุแหงหนี้ จึงหมายถึงส่ิงท่ีเจาหนี้เรียกใหลูกหนี้ชําระ ซ่ึงเรียกวา 
Prestation10 ซ่ึงสามารถแบงวัตถุแหงหนี้ออกไดเปน 3 หัวขอคือ ทรัพยซ่ึงเปนวัตถุแหงหนี้ เงินตรา
ซ่ึงเปนวัตถุแหงหนี้ และกรณีท่ีวัตถุแหงหนี้มีหลายอยาง 
 ในสวนของการทําวิทยานิพนธ ผูศึกษาจะมุงเนนเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับปญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการใชดุลพินิจของศาล ในการกําหนดเบ้ียปรับคดีผิดสัญญาการชําระหนี้เงิน ซ่ึงเกี่ยว
เฉพาะหัวขอท่ี 2 คือในสวนของ เงินตราคือวัตถุแหงหนี้ และความหมายของหน้ีเงิน 

2.1.1  ความหมายของหนี้เงิน  
หนี้เงิน หมายถึงหนี้ท่ีมีวัตถุประสงคแหงหนี้ เปนการชําระเงินตรา กลาวคือเจาหนี้มี

สิทธิเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ โดยการชําระเงิน ซ่ึงหนี้เงินอาจเกิดจากนิติกรรม สัญญา ละเมิด 
หรือเอกเทศสัญญาอ่ืนๆ ซ่ึงทายท่ีสุดอาจตีราคา หรืออาจคํานวณราคาเปนเงินท่ีลูกหนี้ตองชําระเงิน
ใหกับเจาหนี้ได 
 ทานอาจารย ไพโรจน วายุภาพ ไดใหคําอธิบายหนี้เงิน ในบทที่สาม วัตถุแหงหนี้ หมวด
ท่ีส่ี ทรัพยท่ีเปนเงินตรา วา หนี้เงิน ซ่ึงเปนหนี้ท่ีตองชําระเปนเงินตรา อาจจะเปนหนี้เงินท่ีเกิดจาก
มูลอะไรก็ได เชนเกิดจากสัญญาซ้ือขายท่ีผูซ้ือตองชําระเงินคาสินคา เกิดจากการกระทําละเมิด           
ท่ีผูกระทําละเมิดตองชดใชคาเสียหายเปนตัวเงินหรือคืนเงินท่ีเอาไปโดยไมชอบ หรือเกิดจาก 

                                           
9  แหลงเดิม. 
10  จิ๊ด  เศรษฐบุตร  ก  เลมเดิม.  หนา 15. 
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กฎหมายเชนคาอุปการะเล้ียงดูซ่ึงตองจายเปนเงิน หรือตามประมวลรัษฎากรท่ีตองเสียภาษีเปนเงิน 
ปกติหนี้เงินมักจะเปนหนี้ในทางเยียวยา เพราะเงินตราสามารถใชเยียวยาความเสียหายไดทุกอยาง
เปนการท่ัวไป11    
 ทานศาสตราจารยจิ๊ด เศรษฐบุตร ไดแยกหนี้เงิน ใหเปนหนี้ลักษณะพิเศษออกจากวัตถุ
แหงหนี้ประเภทอ่ืน โดยกลาววา ในหมูทรัพยซ่ึงเกี่ยวของกับวัตถุแหงหนี้นั้น มีประเภทหนึ่งซ่ึงมี
ลักษณะพิเศษไดแกเงินตรา และหนี้ชนิดนี้ไดแกหนี้ในการชําระเงินจํานวนหนึ่ง หรือเรียกวา             
“หนี้เงิน” ดังศัพทในมาตรา 197 เปนตน 
 ความหมายของคําวา เงินตรา (Money) มีหลักสามประการคือ หนึ่ง เงินตราคือเคร่ืองมือ
ในการแลกเปล่ียนทรัพย หรือสินคาอันสนองความตองการของเราได สวนเงินตราน้ัน ไมสามารถ
สนองความตองการโดยตรงได สอง เงินตราคือเคร่ืองวัดคาของทรัพยสินท้ังหลาย ซ่ึงเม่ือเราอยากรู
วาทรัพยสินนั้นมีมูลคาเทาใด เรารูไดจากการขายทรัพยสินนั้นเปนจํานวนเงินตราเทาใด และ
ประการสุดทาย รัฐผูเดียวมีอํานาจผูกขาดท่ีจะออกเงินตราได ท้ังนี้เพื่อรักษาความเปนระเบียบใน
การแลกเปล่ียน และในการคาขาย12 
 หนี้ซ่ึงตองชําระหนี้ดวยเงิน หรือหนี้เงินเปนทรัพยท่ีเปนวัตถุแหงหนี้ ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ไดบัญญัติไวในมาตรา 196 วา “ถาหนี้เงินไดแสดงไวเปนเงินตราตางประเทศ ทาน
วาจะสงใชเปนเงินสยามก็ได การเปล่ียนเงินนี้ ใหคิดตามอัตราแลกเปล่ียนเงิน ณ สถานท่ี และเวลาท่ี
ใชเงิน” 
 มาตรา 197 บัญญัติวา “ถาหนี้เงินจะพึงใชดวยเงินตราชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะอัน
เปนชนิดท่ียกเลิกไมใชกันแลว ในเวลาท่ีจะตองสงเงินใชหนี้นั้นไซร การสงใชเงินทานใหถือ
เสมือนหนึ่งวา มิไดระบุใหใชเปนเงินตราชนิดนั้น”  
 จากหลักกฎหมายดังกลาว หนี้เงินจึงอาจกําหนดใหชําระเปนเงินตราไทย และหรือ
เงินตราตางประเทศได และการกําหนดใหชําระหนี้เปนเงินตราตางประเทศ อาจเกิดปญหาเกี่ยวกับ
อัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลไทยและเงินสกุลท่ีกําหนดใหเปนวัตถุแหงหนี้ ซ่ึงอัตราแลกเปล่ียนมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูทําสัญญาจึงตองใชความระมัดระวัง และอาจปองกันความเส่ียงโดย
การซ้ือเงินตราสกุลนั้นไวลวงหนา ในเวลาท่ีหนี้จะถึงกําหนดชําระ โดยยอมชําระคาธรรมเนียมการ
ซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได จากอัตราแลกเปล่ียนในอนาคต 

                                           
11  ไพโรจน  วายุภาพ.  เลมเดิม.  หนา 64. 
12  จิ๊ด  เศรษฐบุตร  ก  เลมเดิม.  หนาที่ 20. 
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 หนี้เงินจึงมีปญหาท่ีจะตองพิจารณาอยูส่ีประการคือ 
 1) หนี้เงินท่ีระบุชัดแจงวาใหใชดวยเงินตราชนิดใด คูสัญญาก็ตองถูกบังคับใหปฏิบัติ
ไปตามนั้น เปนเร่ืองท่ีคูสัญญารับทราบความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราแลกเปล่ียนดีอยูแลว และยอมรับ
ความเส่ียงเอง 
 2) หนี้เงินท่ีแสดงไวเปนเงินตราตางประเทศ เปนกรณีตามมาตรา 196 วรรคหนึ่ง ซ่ึง
เปนเพียงกําหนดมูลคาของเงินท่ีจะใชไวเทานั้น ไมไดระบุหรือเจตนาท่ีจะชําระเปนเงินตราชนิดนั้น 
เม่ือไมไดระบุใหใชเปนเงินตราตางประเทศเพียงแสดงมูลคาไว ลูกหนี้จึงมีสิทธิเลือก ใชเปนเงิน
ไทยท่ีมีมูลคาเทากันได เปนการใหสิทธิแกลูกหนี้ เจาหนี้ไมมีสิทธิเลือก และศาลก็ไมมีอํานาจบังคับ
หรือเลือกแทนลูกหนี้ ในการชําระหน้ี (คําพิพากษาฎีกาท่ี 2512/2514 และคําพิพากษาฎีกาท่ี 
5020/2547) 

สําหรับอัตราแลกเปล่ียนนั้น ในกรณีท่ีมีกําหนดวันชําระเงินท่ีชัดเจน ศาลฎีกาไดให
บรรทัดฐานไวใหใชอัตราแลกเปล่ียนเสรี คือใหอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ท่ีธนาคารพาณิชย ใน
กรุงเทพมหานคร ทําการขายเงินตราตางประเทศเปนเงินของประเทศไทย ถาไมมีอัตราการขายใน
วันนั้น ก็ใหใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีมีการขายคร้ังสุดทาย (ตามนัยคําพิพากษาฎีกาท่ี 3352/2529, 
939/2537, 3609/2540 และ 2886/2545) 
 สวนการชําระหนี้ โดยกําหนดอัตราแลกเปล่ียน ณ วันชําระหนี้ ความเปนจริงก็นาจะ
เปนธรรมกับทุกฝาย เพราะนอกจากตรงกับบทบัญญัติของกฎหมาย มาตรา 196 วรรคสองแลว 
อัตราแลกเปล่ียนซ่ึงมีความผันผวนอยูตลอดเวลา การกําหนดอัตราแลกเปล่ียน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง
โดยเฉพาะเจาะจง อาจเกิดความเสียหายใหกับลูกหนี้ หรือเกิดความเสียหายใหกับเจาหนี้ได แลวแต
อัตราแลกเปล่ียนจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด เกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกันจากผลของคํา
พิพากษา ซ่ึงไมควรจะเกิดข้ึน ชวงหลังศาลฎีกาจึงออกคําวินิจฉัยไปในลักษณะใหใชอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วันท่ีมีการชําระหนี้กันจริง (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1933/2545 ประชุมใหญ)  
คําพิพากษาฎีกาท่ี 1933/2545 ประชุมใหญ โจทกจําเลยติดตอซ้ือขายสินคากันดวยเงิน ดอลลาร 
สิงคโปร จําเลยไมชําระ จําเลยก็ตองรับผิดชําระหนี้เปนเงินดอลลารสิงคโปรตามท่ีตกลงติดตอซ้ือ
ขายสินคากัน แตหากจําเลยจะชําระเปนเงินบาทก็ตองชําระดวยอัตราแลกเปล่ียน ณ สถานท่ีและ
เวลาท่ีใชเงิน ตามมาตรา 196 แหงประมวลกฎหมายแพงและ พาณิชย ซ่ึงจําเลยอาจไดประโยชน
หรือเสียประโยชนในอัตราแลกเปล่ียนในแตละวันได แตไมมีผลกระทบตอสิทธิของโจทกท่ีจะ
ไดรับชําระหนี้จากจําเลย เพราะโจทกตองรับชําระหนี้เปนเงินดอลลารสิงคโปร เทากับท่ีจําเลยเปน
หนี้โจทกเสมอตามคําพิพากษา ท่ีศาลลางพิพากษาวาหากจําเลยจะชําระเปนเงินบาทตามอัตรา
แลกเปล่ียน ณ สถานท่ีและเวลาที่ใชเงิน จึงชอบแลว 
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 โจทกฟองขอใหจําเลยชําระคาสินคาเปนเงินบาท โดยคิดอัตราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร
สิงคโปร เทากับ 18 บาท ดังนั้น คําพิพากษาของศาลลางท้ังสองในสวนท่ีใหจําเลยชําระคาสินคา
เปนเงินบาทตามอัตราแลกเปล่ียน ณ สถานท่ีและเวลาใชเงินโดยไมไดระบุไวดวยวาอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ สถานที่และเวลาใชเงิน ตองไมเกิน 1 ดอลลารสิงคโปร เทากับ 18 บาท ตามคําขอ
ของโจทก จะเกิดผลวาหากอัตราแลกเปล่ียน ณ สถานท่ีและในเวลาใชเงินตอ 1 ดอลลารสิงคโปร 
เกินกวา 18 บาท คําพิพากษาในสวนนี้จะเกินคําขอ ศาลฎีกาจึงกําหนดไวดวยวา ตองไมเกินตามคํา
ขอของโจทก 
 ในทางปฏิบัติ เดิมโจทกมักจะยื่นฟองโดยกําหนดอัตราแลกเปล่ียน ณ วันฟอง ท้ังนี้เพื่อ
กําหนดจํานวนทุนทรัพยเพื่อเสียคาข้ึนศาล แตหากในคําขอทายฟองไมมีการระบุกลับใหชําระหนี้
คืนในสกุลเงินตางประเทศ ศาลจะพิพากษาใหลูกหนี้จําเลยชําระเงิน เปนเงินสกุลไทย ตามจํานวน
ตามคําขอทายฟอง เพราะศาลไมอาจพิพากษาเกินคําขอได ถาในขณะมีคําพิพากษา อัตรา
แลกเปล่ียนอยูในชวงขาข้ึน คาเงินบาทแข็งตัว เจาหนี้จะไดรับชําระหนี้เปนเงินเม่ือแลกเปล่ียนกลับ
เปนเงินสกุลตางประเทศเพ่ิมข้ึน แตในทางตรงกันขาม ถาอัตราแลกเปล่ียนอยูในชวงขาลง คาเงิน
บาทออนตัว จํานวนเงินบาทท่ีไดรับตามคําพิพากษา เม่ือเปล่ียนกลับเปนเงินสกลุตางประเทศจะได
มูลคานอยลง ถาโจทกสามารถคาดการณสถานะทางการเงินของโลกไดลวงหนาพอสมควร โจทก
ยอมสามารถกําหนดวิธีการฟองคดีท่ีเหมาะสมกับสกุลเงินท่ีโจทกเรียกรองได กลาวคือ หาก
คาดการณวา เศรษฐกิจของประเทศในอีกสองสามปขางหนา จะตกตํ่า จะเกิดเงินเฟอ คาเงินบาทจะ
ออนตัว การฟองคดีควรกําหนดใหชําระหนี้เปนเงินตราตางประเทศโดยไมระบุอัตราแลกเปล่ียนเงิน
สกุลไทยไว (คดีตามคําพิพากษา ฎีกาท่ี 1933/2545 ประชุมใหญ) แตในทางตรงกันขาม หากมองวา
เศรษฐกิจจะกาวหนา เงินตึง คาเงินบาทจะแข็งคาข้ึนในอนาคต ก็ควรจะระบุในคําขอทายฟองให
ชําระหนี้เปนเงินสกุลไทย ณ วันฟอง เปนตน 
 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงประวัติการรางมาตรา 196 แลว พบวา ตนแบบของมาตรา
นี้ คือประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน มาตรา 224 ซ่ึงยอมใหลูกหนี้และเจาหนี้ทําความตกลงกันวา 
ตองชําระเปนเงินตราตางประเทศเทานั้น โดยประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน มาตรา 224 บัญญัติวา 
“if a money debt expressed in foreign currency is payable within country, payment may be made 
in the currency of the country, unless payment in the foreign currency is expressly stipulated” แต
กรรมการรางกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยใหตัดคําวา เวนแตการชําระหนี้ดวยเงินตรา
ตางประเทศจะถูกกําหนดไวโดยชัดแจง “unless payment in the foreign currency is expressly 
stipulated” ออกไป เนื่องจากขัดตอรัฐประศาสนโยบายของไทยในขณะน้ัน ดังนั้นหากพิจารณาถึง
เจตนาของผูรางกฎหมายแลวจะพบวา ผูรางไมตองการใหลูกหนี้และเจาหนี้ตกลงยกเวนมาตรา 196 
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วาตองชําระเปนเงินตราตางประเทศเทานั้น ขอตกลงดังกลาวจึงนาจะเปนโมฆะตามความเห็นของ
ทานอาจารย ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร สวนทานอาจารยโสภณ รัตนากร และทานอาจารยเสนีย ปราโมช 
เห็นวา ถากําหนดโดยเฉพาะเจาะจงวาตองใชเงินตราสกุลใดก็เปนไปตามนั้น (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
1694/2493)13   
 3) การเรียกคาเสียหายอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปล่ียน คาเสียหายอันเกิดจากอัตรา
แลกเปล่ียน ไมใชคาเสียหายท่ีเกิดจากตัวทรัพยหรือวัตถุแหงหนี้ แตเปนเร่ืองของการคิดคาเสียหายท่ี
เกิดจากอัตราแลกเปล่ียน ท่ีระบุหรือกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ไวชัดเจน เม่ือลูกหนี้ผิดนัด และ
เจาหนี้ตองใชจายเพิ่มข้ึนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา จากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงไป เชนตอง
ซ้ือสินคาในราคาท่ีสูงข้ึน กรณีเชนนี้ ศาลฎีกาใหแนววินิจฉัยวา เปนคาเสียหายกรณีพิเศษ ลูกหนี้
จะตองรับผิดก็ตอเม่ือลูกหนี้คาดหมายไดลวงหนาหรือควรคาดหมายไดลวงหนา ขณะทําสัญญา  
(คําพิพากษาฎีกาท่ี 1380/2480,847/2521) 
 4) หนี้เงินเปนเงินตราชนิดเลิกใชแลว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
197 บัญญัติวา “ถาหนี้เงินจะพึงใชดวยเงินตราชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะอันเปนชนิดท่ียกเลิกไม
ใชกันแลว ในเวลาท่ีจะตองสงเงินใชหนี้นั้นไซร การสงใชเงินทานใหถือเสมือนหนึ่งวา มิไดระบุให
ใชเปนเงินตราชนิดนั้น” กฎหมายดังกลาวบัญญัติในทางหามมิใหเจาหนี้ปฏิเสธการรับชําระหนี้ดวย
เงินตราชนิดใหม หรือลูกหนี้ปฏิเสธที่จะชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ เนื่องจากอางวา เงินตราชนิดเดิมไมมี
ใชในขณะชําระหนี้แลว กรณีดังกลาวนี้ ลูกหนี้ยังคงตองชําระหนี้ตามรูปแบบเงินตราชนิดใหม 
เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปล่ียน ณ สถานท่ี และเวลาใชเงิน หรืออัตราแลกเปล่ียนสุดทายท่ีมี จะอาง
วาการชําระหนี้เปนอันพนวิสัยหรือเปนเหตุท่ีทําใหหนี้เปนอันระงับไปไมได14  
 ขอสังเกต หนี้เงินดังกลาวขางตนนี้ มีความหมายเฉพาะเงินอันเปนวัตถุกลางแหงการ
แลกเปล่ียน หาไดหมายถึงเงินซ่ึงซ้ือขายกันอยางธรรมดาไม เชนซ้ือเงินพดดวง เงินราง เงินเหรียญ
ทองแดงชนิดมีรูตรงกลางราคาหน่ึงสตางค เพื่อเก็บไวเปนวัตถุโบราณ ดังนี้ การซ้ือขายเงินโบราณ
นั้น ก็กลายเปนหนี้มีวัตถุ เปนการโอนทรัพยเฉพาะส่ิง หาใชหนี้เงินตามความหมายที่กลาวขางตน
ไม15 
 
 
 

                                           
13  พรรณรายรัตน  ศรีไชยรัตน.  (2552).  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หน้ี.  หนา 9. 
14  ไพโรจน  วายุภาพ.  เลมเดิม.  หนาเดิม. 
15  กําจร  พันธุลาภ.  (2518).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยหนี้.  หนา 15. 
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2.1.2 ผลของหนี้เงิน 
หนี้มีผลทําใหเจาหนี้เกิดสิทธิท่ีสําคัญส่ีประการ กลาวคือสิทธิในการบังคับชําระหน้ี 

สิทธิในการเรียกคาสินไหมทดแทน สิทธิในการบอกปดไมชําระหนี้ และสิทธิในการควบคุมดูแล
และสงวนไวซ่ึงทรัพยสินของลูกหนี้ 16 
 ในสวนของทานอาจารยไพโรจน วายุภาพ ไดกลาวถึงเร่ืองผลแหงหนี้ไววา ผลแหงหนี้
อยูในบรรพสอง หมวดสอง แบงออกเปนหกสวน คือ หนึ่ง การไมชําระหนี้ สอง การรับชวงสิทธิ 
สาม การใชสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ ส่ี เพิกถอนกลฉอฉล หา สิทธิยึดหนวง หก บุริมสิทธิ และสรุป
ไวเปนสามประการคือ  
 เจาหนี้มีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามมาตรา 213 และ 214 
 เจาหนี้มีสิทธิเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการไมชําระหนี้ ตามมาตรา 213 วรรคทาย 
มาตรา 215 ถึงมาตรา 220 และมาตรา 222 ถึง มาตรา 225 
 เจาหนี้ไดรับความคุมครอง ที่จะไดรับชําระหนี้โดยส้ินเชิง ดวยวิธีการตางๆ อันไดแก
การรับชวงสิทธิ การใชสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ การเพิกถอนการฉอฉล กับสิทธิยึดหนวงและ
บุริมสิทธิ ตามมาตรา 226 ถึงมาตรา 28917 
 หนี้เงิน เปนหนี้ประเภทหนึ่ง ผลแหงหนี้เงินจึงเปนไปในลักษณะเชนเดียวกันกับผล
แหงหนี้ขางตน โดยเจาหนี้ในหนี้เงิน ยอมมีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ดําเนินการดังตอไปนี้ 

2.1.2.1  มีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้เปนเงิน 
 เนื่องจากวัตถุแหงหนี้คือเงินตรา เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ดวยเงิน 
ซ่ึงแตกตางจากการชําระหนี้ดวยทรัพยสินอยางอ่ืน เพราะเงินเปนวัตถุกลางแหงการแลกเปล่ียน               
จึงไมมีปญหาเร่ืองชนิด ขนาด การช่ัง ตวง วัด ประเภทดีเลวหรือปานกลาง ดังเชนทรัพยอ่ืน จะมี
ปญหาก็แตในกรณีท่ีหนี้เงินนั้นไดแสดงไวเปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงลูกหนี้เลือกท่ีจะชําระหนี้เปน
เงินตราไทยได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 196 และในกรณีท่ีเงินตราสกุลนั้น 
ไมมีใชแลว เชนเงินสกุลในทวีปยุโรป ท่ีมีการจัดต้ังสหภาพยุโรปข้ึน และยกเลิกเงินสกุลเดิมโดยมี
การใชเงินสกุลยูโรแทน การฟองคดีท่ีมีการเรียกใหชําระเปนเงินสกุลท่ียกเลิกไปแลวยอมไมอาจทํา
ได ดังนั้น ในกรณีท่ีศาลพิพากษาตามคําขอ โดยใหจําเลยชําระหนี้ดวยเงินยูโรท่ีใชแทนสกุลเงินท่ี
เลิกใชท่ีมีมูลคาเทากับจํานวนหน้ีตามคําพิพากษา ท้ังนี้การคํานวณเปล่ียนจํานวนหนี้ตามคํา
พิพากษา เปนเงินสกุลยูโรนั้น ใหใชอัตราแลกเปล่ียนเงิน ณ วันสุดทายท่ีมีอัตราแลกเปล่ียนหนี้ตาม

                                           
16  พรรณรายรัตน  ศรีไชยรัตน.  เลมเดิม.  หนา 20. 
17  ไพโรจน  วายุภาพ.  เลมเดิม.  หนา 79. 
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คําพิพากษาเปนเงินสกุลยูโร และในกรณีท่ีจําเลยจะชําระหนี้ดวยเงินไทย ก็ใหใชอัตราแลกเปล่ียน
เงินสกุลยูโร เปนเงินบาท ณ สถานท่ี และเวลาใชเงินจริง (คําพิพากษาฎีกาท่ี 568/2548)18 
 เจาหนี้ จะบังคับใหลูกหนี้ชําระหนี้ได ก็ตอเม่ือเขาหลักเกณฑและเง่ือนไขในการ
บังคับชําระหนี้เสียกอน กลาวคือตองปรากฏวา  
 1)  หนี้นั้นถึงกําหนดชําระเสียกอน เชนหนี้ถึงกําหนดชําระตามท่ีไดกําหนดไว
ตามสัญญาหรือบันทึกขอตกลง หรือมีพฤติการณหรือพอท่ีจะอนุมานไดวาหนี้นั้นถึงกําหนดแลว 
เชนการยืมปุยและเคร่ืองมือเพื่อไปทําใบยาสูบ เม่ือส้ินฤดูกาลทําใบยาสูบแลว พฤติการณยอมแสดง
ใหเห็นวา ระยะเวลาท่ีนําปุยและอุปกรณไปใชนั้นไดส้ินสุดแลว และเม่ือเจาหนี้ไดมีหนังสือทวง
ถามใหจําเลยคืนของภายในระยะเวลาที่กําหนด ลูกหนี้ไมคืนจึงตกเปนผูผิดนัด (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
599/2535)19 และในกรณีท่ีเจาหนี้ สามารถเรียกใหลูกหนี้ ชําระหนี้ไดโดยพลัน ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 203 วรรคหน่ึง เจาหนี้ยอมสามารถเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ไดโดย
พลัน และลูกหนี้ยอมสามารถชําระหนี้ไดโดยพลันเชนเดียวกัน 
 2)  ลูกหนี้ละเลยไมชําระหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 213 
วรรคหนึ่ง ถาลูกหนี้ละเลยไมชําระหนี้ของตน เจาหนี้จะรองขอตอศาลใหส่ังบังคับชําระหนี้ก็ได 
เวนแตสภาพแหงหนี้ไมเปดชองใหทําเชนนั้นได  
 3)  เปนหนี้ท่ีเจาหนี้สามารถเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ใหตนได กลาวคือการชําระ
หนี้ตองเปนหนี้แพง คือหนี้ท่ีเจาหนี้สามารถเรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย ไมได
หมายถึงหนี้ในธรรมหรือหนี้ธรรมดา ซ่ึงเปนหนี้บกพรองท่ีทําใหเจาหนี้ไมมีสิทธิเรียกรองบังคับให
ลูกหนี้ชําระหนี้ แตมีผลบางอยางเชนเดียวกับหนี้แพง เม่ือลูกหนี้ชําระหนี้ไปแลวเรียกคืนไมได เชน
การซ้ือขายสังหาริมทรัพย ราคาสองหม่ืนบาทข้ึนไปตามมาตรา 456 วรรคสอง วรรคสาม หนี้สัญญา
เชาอสังหาริมทรัพย ตามมาตรา 538 หนี้กูยืมเงินเกินกวาหาพันบาท ตามมาตรา 653 หนี้คํ้าประกัน
ตามมาตรา 680 หนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ตามมาตรา 851 หนี้ตามควรแกอัธยาศัยใน
สมาคม ตามมาตรา 408 (3) หนี้ขาดอายุความ หนี้ท่ีเกิดจากการพนันขันตอ ตามมาตรา 853 หนี้ท่ี
ชําระโดยฝาฝนขอหามของกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี ตามมาตรา 411 การใหโดยธรรมจรรยาหรือ
ใหในการสมรส ตามมาตรา 535 (3) (4) การชําระหนี้ท่ีเปนโมฆียกรรมและถูกบอกลางแลว การ
ชําระหนี้ท่ีฟองไมได หรือหนี้ท่ีศาลยกฟองแลว หรือการชําระหนี้ของผูลมละลาย ชําระหนี้ในมูล
หนี้ท่ีถูกยื่นขอรับชําระหนี้ในคดีลมละลาย หลังจากท่ีพนจากการลมละลายแลว  

                                           
18  แหลงเดิม. 
19  พรรณรายรัตน  ศรีไชยรัตน.  เลมเดิม.  หนา 25. 
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 และการชําระหนี้ไมเปนอันพนวิสัย หนี้ท่ีจะบังคับชําระหนี้นั้นตองไมเปนอัน
พนวิสัยกลาวคือหนี้นั้นตองอยูในวิสัยท่ีเจาหนี้จะสามารถบังคับใหชําระหนี้ได หลักกฎหมายขอนี้
มาจากหลักเร่ือง Impossibilium nulla est obligation ของโรมัน มีความหมายวาการชําระหนี้นั้น
กลายเปนพนวิสัย เปนส่ิงท่ีเปนไปไมได อยางไรก็ไมสามารถทําได และการพนวิสัยดังกลาวเปน
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากทําสัญญา เพราะหากเกิดข้ึนกอนหรือในขณะทําสัญญา (initial 
impossibility) สัญญายอมเปนโมฆะต้ังแตตน ไมตองมาพิจารณาถึงเร่ืองสิทธิในการบังคับชําระหนี้
ของเจาหนี้อีก20  ในกรณีหนี้เงิน เพราะเงินเปนวัตถุกลางแหงการแลกเปล่ียน จึงไมมีพฤติการณหรือ
เหตุการณใดๆ ท่ีจะทําใหการชําระหนี้เงินเปนอันพนวิสัย  
         2.1.2.2  เจาหนี้มีสิทธิเรียกคาเสียหายจากการท่ีลูกหนี้ไมชําระหนี้ 

เม่ือลูกหนี้ผิดนัด เจาหนี้บอกปดไมรับชําระหนี้ได ลูกหนี้ยอมตองเกิดความ
รับผิดชอบเพิ่มข้ึน ในกรณีหนี้เงิน ลูกหนี้ตองเสียดอกเบ้ีย ท้ังนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  

มาตรา 216 บัญญัติวา “ถาโดยเหตุผิดนัด การชําระหนี้เปนอันไรประโยชนแก
เจาหนี้ จะบอกปดไมรับชําระหนี้ และเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพ่ือการไมชําระหนี้ก็ได” เจาหนี้
จะบอกปดไมรับชําระหนี้ไดตอเม่ือการชําระหนี้นั้นไมเปนประโยชนท่ีจะรับชําระหนี้ แตถายังเปน
ประโยชนอยูก็ตองรับไวและเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการชําระหนี้ลาชา 

มาตรา 217 บัญญัติวา “ลูกหนี้จะตองรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาท่ีเกิดแต
ความประมาทเลินเลอในระหวางท่ีตนผิดนัด ท้ังจะตองรับผิดชอบในการท่ีการชําระหนี้กลายเปน
พนวิสัย เพราะอุบัติเหตุอันเกิดข้ึนในระหวางผิดนัดดวย เวนแตความเสียหายนั้น ถึงแมวาตนชําระ
หนี้ทันเวลากําหนดก็คงตองเกิดมีอยูนั้นเอง” การชําระหนี้ลาชาทําใหวัตถุแหงหนี้เสียหาย แมเกิดข้ึน
จากอุบัติเหตุ ลูกหนี้ยังคงตองรับผิดในบรรดาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกเจาหนี้ดวย เชนการซ้ือขาย
สินคา การผิดนัดสงสินคาลาชา ตอมาระหวางการขนสงสินคา เกิดอุบัติเหตุรถคว่ํา สินคาเปยกน้ํา
เสียหายท้ังหมด ลูกหนี้ยังคงตองรับผิดในบรรดาความเสียหายท่ีเจาหนี้ไดรับจากการไมไดรับสินคา
ในระยะเวลาที่กําหนดดวย 

มาตรา 224 บัญญัติวา “หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด รอยละ
เจ็ดคร่ึงตอป ถาเจาหนี้อาจเรียกดอกเบ้ียไดสูงกวานั้น โดยอาศัยเหตุอ่ืนอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคง
สงดอกเบ้ียตอไปตามนั้น 

ทานหามมิใหเรียกดอกเบ้ียซอนดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด 

                                           
20  แหลงเดิม.  
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การพิสูจนคาเสียหายอยางอ่ืนนอกกวานั้น ทานอนุญาตใหพิสูจนได” หนี้เงิน
เปนหนี้ท่ีตองชําระดวยเงินตรา สวนมากเปนหนี้ท่ีเกิดจากสัญญากูยืมเงิน สัญญาคํ้าประกัน ตราสาร
หนี้ ตั๋วเงิน หรือจากมูลละเมิด ท่ีตองชดใชคาเสียหาย รวมท้ังคาเสียหายท่ีเกิดจากมูลสัญญา 

เม่ือลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้เงิน เจาหนี้ยอมมีสิทธิไดรับดอกเบ้ียในระหวาง
เวลาผิดนัด รอยละเจ็ดคร่ึงตอป แตหากเปนหนี้ท่ีเกิดจากมูลสัญญา ถามีการตกลงคิดดอกเบ้ียไวสูง
กวารอยละเจ็ดคร่ึงตอปมากอนผิดนัด เม่ือผิดนัดเจาหนี้ก็คงมีสิทธิคิดดอกเบ้ียอัตราน้ันไดตลอดไป 
(คําพิพากษาฎีกาท่ี 1916/2544, 2064/2544) หรือมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติใหคิดดอกเบี้ยไดสูง
กวารอยละเจ็ดคร่ึงตอป เชนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง 
กําหนดใหคิดดอกเบ้ียรอยละ 15 ตอป (คําพิพากษาฎีกาท่ี 4830/2548) ยอมถือไดวามีเหตุอันชอบ
ดวยกฎหมาย ท่ีจะเรียกดอกเบ้ียไดสูงกวารอยละเจ็ดคร่ึง ก็คงใหเรียกไดตอไป การผิดนัดไมมีผล
เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียใหต่ําลงเปนรอยละเจ็ดคร่ึงตอป แตในทางตรงกันขาม หากกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียตํ่ากวาอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป เม่ือลูกหนี้ผิดนัดเจาหนี้มีสิทธิปรับอัตราดอกเบ้ียเปนอัตรา
รอยละเจ็ดคร่ึงตอปได ดอกเบ้ียอันเกิดจากการผิดนัดหนี้เงินดังกลาวแมไมการตกลงกันไว เจาหนี้ก็
มีสิทธิเรียกไดในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึง ตามมาตรา 224 แตสวนท่ีมีการตกลงกันไวถามีการผิดนัดให
คิดดอกเบ้ียในอัตราเทาใดน้ัน กรณีเชนนี้ถือเปนเบ้ียปรับ ตามมาตรา 379 ถาสูงเกินสวนศาลลดลง
ไดตามมาตรา 383 (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1021/3547, 571/2549) 

กรณีท่ีบุคคลธรรมดา มีการตกลงคิดดอกเบ้ีย ในอัตราท่ีสูงกวารอยละสิบหา            
ตอป ดอกเบ้ียเงินกูในอัตราท่ีฝาฝนกฎหมายดังกลาว ตกเปนโมฆะ แตผูใหกูยังมีสิทธิไดรับดอกเบ้ีย
อันเกิดจากการผิดนัด นับแตวันผิดนัด (คําพิพากษาฎีกาท่ี 2522/2540, 470/2548) 

ลักษณะพิเศษของหน้ีเงินคือ ในสวนอัตราดอกเบ้ียผิดนัดของหนี้เงินในอัตรา
รอยละเจ็ดคร่ึงตอป เปนขอกําหนดของกฎหมาย ท่ีกําหนดถึงความเสียหายข้ันตํ่าของหน้ีเงิน เจาหนี้
ไมจําตองพิสูจนวาตนไดรับความเสียหายตามจํานวนนี้ หรือในอัตรานี้จริงหรือไม ซ่ึงแตกตางจาก
การผิดนัดในหน้ีท่ีวัตถุแหงหนี้เปนทรัพยเฉพาะส่ิงหรือเปนส่ิงอ่ืน นอกเหนือจากเงินตรา ท่ีเจาหนี้มี
หนาท่ีตองพิสูจนวาตนไดรับความเสียหายอยางไร เปนจํานวนเทาใด หากพิสูจนไมได ศาลก็จะไม
พิพากษาใหจําเลยตองรับผิดในสวนของคาเสียหายจากการผิดนัดดังกลาว 

นอกจากคาทดแทนความเสียหาย ท่ีกฎหมายกําหนดข้ันตํ่าไวในอัตรารอยละเจ็ด
คร่ึงตอปแลว หากเจาหนี้สามารถพิสูจนไดวา ตนไดรับความเสียหายอยางอ่ืนอีก ตามมาตรา 224 
วรรคทาย ยังใหสิทธิเจาหนี้นําสืบถึงความเสียหายดังกลาวเพิ่มข้ึนจากอัตราดอกเบ้ียรอยละเจ็ดคร่ึงท่ี
กฎหมายกําหนดไวไดดวย แตหากเจาหนี้ไมไดแสดงเหตุท่ีจะเรียกคาเสียหายเพิ่มเติมนั้นใหกับ
จําเลยทราบ คาเสียหายท่ีเปนพฤติการณพิเศษน้ัน เม่ือไมไดแจงใหลูกหนี้ทราบ เจาหนี้จะเรียกรอง

DPU



16 

  

ใหลูกหนี้รับผิดไมได เชนคาดอกเบ้ียท่ีเจาหนี้ตองจายใหกับธนาคารฯ ในอัตรารอยละ 17.5 ตอป 
ลูกหนี้ไมทราบมากอนจะเรียกใหลูกหนี้รวมรับผิดชอบในคาเสียหายสวนนี้ไมได (คําพิพากษาฎีกา
ท่ี 1336/2545)21 มาตรา 224 วรรคสอง หามคิดดอกเบ้ียซอนดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด ซ่ึง
หมายความเฉพาะดอกเบ้ียท่ีเจาหนี้มีสิทธิเรียกไดตาม มาตรา 224 วรรคหน่ึง อันเกิดจากการผิดนัด
แลวนําไปเปนฐานในการคิดดอกเบ้ียตาม มาตรา 224 วรรคหนึ่งซอนเขาไปอีก แตถาเปนกรณีท่ีเปน
หนี้เงินท่ีมีขอตกลงวา ถาไมชําระหนี้ภายในกําหนดตองเสียเงินเพิ่มอัตราแนนอนเปนรายเดือน
จนกวาจะชําระเสร็จ (เงินเพิ่มจากหนี้เงินคางชําระคาภาษีอากร) ถือเปนคาเสียหายมิใชดอกเบ้ีย จึง
คิดดอกเบ้ียในเงินจํานวนนั้นไดตั้งแตวันผิดนัดตามมาตรา 224 วรรคหนึ่งในอัตรารอยละ เจ็ดคร่ึง
ตอป ไมถือเปนการคิดดอกเบ้ียซอนดอกเบ้ีย (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1962/2548)  

ในกรณีท่ีสถาบันการเงิน เม่ือสัญญากูตกลงยอมใหโจทกนําดอกเบี้ยท่ีคางชําระ
เกินกวาหนึ่งปทบเขากับเงินตนและใหโจทกคิดดอกเบ้ียในเงินนั้นได โจทกยอมมีสิทธิคิดไดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 655 วรรคหนึ่ง ซ่ึงไมอยูในบังคับขอหามตามมาตรา 224 
วรรคสอง (คําพิพากษาฎีกาท่ี 5291/2540) 

ในกรณีมาตรา 225 ท่ีบัญญัติวา “ถาลูกหนี้จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อราคา
วัตถุอันไดเส่ือมเสียไป ระหวางผิดนัดก็ดี หรือวัตถุอันไมอาจสงมอบไดเพราะเหตุอยางใดอยางหน่ึง
อันเกิดข้ึนระหวางผิดนัดก็ดี ทานวาเจาหนี้จะเรียกดอกเบ้ียในจํานวนท่ีจะตองใช เปนคาสินไหม
ทดแทนคิดต้ังแตเวลาอันเปนฐานท่ีตั้ง แหงการกะประมาณราคานั้นก็ได วิธีเดียวกันนี้ทานใหใช
ตลอดถึงการท่ีลูกหนี้จําตองใชคาสินไหมทดแทน เพื่อการท่ีราคาวัตถุตกตํ่า เพราะวัตถุนั้นเส่ือมเสีย
ลงในระหวางเวลาท่ีผิดนัดนั้นดวย” 

มาตรา 225 เปนเร่ืองวัตถุแหงหนี้ เดิมเปนการสงมอบวัตถุ เม่ือลูกหนี้ผิดนัด เปน
เหตุใหราคาวัตถุเปล่ียนไป เส่ือมเสียไป ราคาตกตํ่า ในระหวางผิดนัด ซ่ึงตองใชคาสินไหมทดแทน
เปนเงินแกเจาหนี้ สวนนี้จึงเปนหนี้เงิน เจาหนี้จึงมีสิทธิคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป ตาม
มาตรา 224 เชนกัน 

ปญหาตอมาคือ  จะเร่ิมคิดดอกเบ้ียตั้งแตเ ม่ือใด เพราะมาตรา 225 ไมได
กําหนดใหคิดดอกเบ้ียนับแตวันผิดนัด และในกรณีท่ีวัตถุท่ีสูญหายมีมูลคาไมคงท่ีเชนทองคํา ขณะ
ถูกลักไปราคา แปดพันบาท ขณะฟองมีราคาเกาพันบาท เม่ือศาลมีคําพิพากษามีราคาหน่ึงหม่ืนบาท 
การคิดดอกเบ้ียอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอมี จะคิดเม่ือใด และใชราคาใด ในขอนี้มีคําพิพากษาศาลฎีกา

                                           
21  ไพโรจน  วายุภาพ.  เลมเดิม.  หนา 107. 
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ระบุ ใหใชมูลคา ณ วันท่ีสินคาสูญหายเปนฐานท่ีตั้งแหงการกะประมาณราคา (คําพิพากษาศาลฎีกา
ท่ี 4844/2545)22 
 
2.2 ลักษณะเฉพาะของหนี้เงิน 
 ในหมูทรัพยซ่ึงมีลักษณะเกี่ยวของกับวัตถุแหงหนี้นั้น หนี้เงินเปนหนี้ท่ีมีลักษณะพิเศษ 
เนื่องจากเงินตราเปนเพียงเคร่ืองมือแลกเปล่ียนทรัพยหรือสินคา อันสนองความตองการของเราได 
สวนเงินตราไมอาจสนองความตองการของเราโดยตรง  
 ทานอาจารยจิ๊ด เศรษฐบุตร ไดแยกปญหาของหนี้ชนิดท่ีชําระเปนเงินตราจํานวนหน่ึง
นั้นมีปญหาอยูส่ีประการ ดังนี้  

ประการท่ีหน่ึง  
 เงินตราเปนทรัพยอยางหนึ่ง แตก็เปนทรัพยไมมีชนิดดีเลว หรือชนิดปานกลางอยาง
ทรัพยอ่ืนๆ กลาวคือเงินตราคงเปนอยางเดียวเหมือนกันหมด ดังท่ีเรียกวาเงินตราไมใชสินคา จึงไมมี
ปญหาวาลูกหนี้ตองสงมอบเงินตราชนิดปานกลาง ดังมาตรา 195 วรรคหน่ึง ไดบัญญัติไว แตอาจ
ระบุหรือตกลงใหชําระชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเฉพาะได เชนกําหนดใหชําระเงินตราชนิดพดดวง 
เชนนี้ยอมทําได แตมาตรา 197 บัญญัติวา “ถาหนี้เงินจะพึงใชดวยเงินตราชนิดหนึ่งชนิดใด
โดยเฉพาะอันเปนชนิดท่ียกเลิกไมใชกันแลว ในเวลาท่ีจะตองสงเงินใชหนี้นั้นไซร การสงใชเงิน
ทานใหถือเสมือนหน่ึงวา มิไดระบุใหใชเปนเงินตราชนิดนั้น” ดังนั้น เม่ือตอมาในขณะชําระหนี้ 
ปรากฏวารัฐไดประกาศยกเลิกการใชเงินพดดวงแลว ขอตกลงใหชําระเงินพดดวงจึงไมมีผล หรือให
ถือเสมือนหนึ่งวาไมไดระบุใหเปนเงินตราชนิดพดดวงไวเลย 

ประการท่ีสอง  
 ปญหาการโอนกรรมสิทธ์ิแหงเงินตรา ตามมาตรา 195 วรรคแรก กลาวคือ ก. ลูกหนี้ได
กระทําการสงมอบเงินตราน้ันถูกตองแลว กรรมสิทธ์ิแหงเงินตราน้ันก็โอนไปยังเจาหนี้แตเวลานั้น 
หรือ ข. ลูกหนี้ไดเลือกกําหนดเงินตราท่ีจะสงมอบแลว เจาหนี้ก็ไดยินยอมแลว เชนลูกหนี้เอา
เงินตราจํานวนเทาท่ีจะชําระใสลงในหีบออมทรัพยของเจาหนี้ โดยเจาหนี้ยินยอมแลว ตอมามีผูราย
ลักหีบออมทรัพยของเจาหนี้ ความวินาศยอมเปนพับแกเจาหนี้ 

ประการท่ีสาม  
 หนี้ในการชําระเงินจํานวนหน่ึง หากลูกหนี้ผิดนัดข้ึน กลาวคือ 1) หนี้ไดถึงกําหนด
ชําระแลว และเจาหนี้ไดใหคําเตือนใหลูกหนี้ชําระดังมาตรา 204 วรรคหน่ึงกลาวไวก็ดี หรือ                           

                                           
22  แหลงเดิม. 
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2) ไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทิน ดังมาตรา 204 วรรคสอง กลาวไวก็ดี นับแตเวลา
นั้นมา เจาหนี้มีสิทธิเรียกดอกเบ้ียจากจํานวนเงินตามอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป ไดตามมาตรา 224 
วรรคหนึ่ง ท้ังนี้ฐานะเจาหนี้ไดรับความเสียหายจากการชําระหนี้ลาชา เปนการไดรับการชดเชย
ความเสียหาย จากขอสันนิษฐานของกฎหมายโดยไมจําตองตองพิสูจน 
 ความขอนี้แตกตางจากหนี้ซ่ึงชําระดวยส่ิงอ่ืนอันมิใชเงินตรา เพราะในกรณีหลังนี้แม
ลูกหนี้ผิดนัดกฎหมายก็มิไดสันนิษฐานวาเจาหนี้เสียหาย เจาหนี้จะเรียกคาเสียหายได ก็โดยตองนํา
หลักฐานมาสืบตอศาลวาไดรับความเสียหายจริง ศาลจึงพิพากษาใหคาเสียหายได 
 เหตุท่ีเปนเชนนั้น กลาวคือ หนี้เงินนั้น เม่ือลูกหนี้ผิดนัด เจาหนี้ก็มีสิทธิเรียกคาเสียหาย
จากการลาชา สวนหนี้ใหชําระส่ิงอ่ืนแมลูกหนี้ผิดนัด เจาหนี้ยังเรียกคาเสียหายเพราะชําระลาชา
ไมไดนั้น เวนแตเจาหนี้นําสืบถึงการเสียหายได ท้ังนี้เพราะผูรางกฎหมายถือวา เงินตรานั้นยอมออก
ดอกผลอยูเสมอ23 
 อัตราดอกเบ้ียจากการชําระหนี้ลาชา ในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนั้น อาจเปล่ียนแปลง
ไปไดหากคูสัญญาตกลงกันไวใหเรียกดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงกวานั้นได แตตองระบุอัตราหรือจํานวน
เงินไวโดยชัดเจน ในกรณีท่ีระบุเพียงอัตราดอกเบ้ียสูงสุด เชน ยอมใหดอกเบ้ียตามกฎหมายอยางสูง 
ถือเปนขอความท่ีไมไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียไวโดยชัดเจนและแนนอน จึงตองตีความในทางท่ีเปน
คุณแกลูกหนี้ ผูใหกูจึงมีสิทธิคิดดอกเบ้ียไดรอยละเจ็ดคร่ึงตอป (คําพิพากษาฎีกาท่ี 3708/2528) และ
เฉพาะหนี้กูยืมเงิน เจาหนี้มีสิทธิเรียกดอกเบ้ียไดไมเกินรอยละ 15 ตอป 

ประการสุดทาย  
 หนี้ในการชําระเงินจํานวนหนึ่งนั้น ไดแสดงวาเปนเงินตราตางประเทศแลว มาตรา 196 
กลาววาจะสงใชเปนเงินไทยก็ได 
 ในสวนของทานอาจารยจิ๊ด เศรษฐบุตร มีความเห็นวา หากคูกรณีไดตกลงกันโดยเจาะ
วาตองใชเปนเงินตราตางประเทศเทานั้น ใชเงินตราไทยไมได ดังนี้ ขอตกลงดังกลาวยอมเปนโมฆะ 
เพราะขัดตอหลักท่ีวาเงินตราเทานั้นท่ีชําระหนี้ตามกฎหมายได โดยเงินตราตางประเทศนี้จะตอง
เปล่ียนเปนเงินตราไทยคิดตามอัตราแลกเปล่ียนเสรี ณ สถานท่ี และในเวลาที่มีคําพิพากษา ถาไมมี
อัตราในวันพิพากษาก็ใหถือเอาวันสุดทาย ท่ีมีอัตรากอนพิพากษา (คําพิพากษาฎีกาท่ี 1693/2493) 
ซ่ึงตรงกับความเห็นของทานอาจารยกําจร พันธุลาภ 24 

                                           
23  จิ๊ด  เศรษฐบุตร ก  เลมเดิม.  หนา 22. 
24  กําจร  พันธุลาภ.  เลมเดิม.  หนา 14. 
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 ทานศาสตราจารยโสภณ รัตนากร และทานศาสตราจารย ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช เห็นวา
ถากําหนดโดยเฉพาะเจาะจงวาตองใชเงินตราสกุลใดก็เปนไปตามนั้น 25 
 มีขอสังเกตวา การชําระหนี้เงินตามมาตรา 196 นั้น หมายถึงการชําระหนี้เงิน คือหนาท่ี
ท่ีลูกหนี้ตองชําระเงินจํานวนหนึ่ง ไมใชหนาท่ีตองชําระทรัพยอันใดอันหนึ่ง แมจะเปนเงินตรา แตก็
ตองถือวาเปนสินคาอันหนึ่ง เชน ก. ตองการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา และตองการแลกเงิน
เหรียญสหรัฐเพื่อนําไปใชในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงนําเงินไทยไปแลกกับ ข. เพื่อแลกเงินเหรียญ
สหรัฐ หาก ข. กลับเอาเงินไทยใชคืน ก็เทากับ ก. และ ข. ไมไดทําอะไรกันเลย กรณีนี้ จึงตองถือวา
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนวัตถุแหงหนี้ เปนทรัพยหรือสินคาท่ีไมใชเงินตรา ตามมาตรา 196 
ดังนั้น ข. จึงมีหนาท่ีตองชําระหนี้ดวยการสงมอบเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา จะนําเอาเงินบาทกลับมา
ใชคืน ก. ไมได 
     2.2.1  สภาพแหงหนี้เงินเปดชองใหบุคคลภายนอกเขาชําระหนี้แทนลูกหนี้ได 
 หลักเกณฑในการชําระหนี้โดยชอบดวยกฎหมายนั้น ประกอบดวยหลักเกณฑอันแยก
ได 5 ประการคือ  

ขอ 1. ผูชําระหนี้  
ขอ 2. ผูรับชําระหนี้  
ขอ 3. ส่ิงท่ีชําระหนี้  
ขอ 4. สถานท่ีชําระหนี้  
ขอ 5. คาใชจายในการชําระหนี้ 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 314 ไดบัญญัติไววา “อันการชําระหนี้นั้น 
ทานวาบุคคลภายนอกจะเปนผูชําระก็ไดเวนแตสภาพแหงหนี้ไมเปดชองใหบุคคลภายนอกชําระ 
หรือขัดกับเจตนาอันคูกรณีไดแสดงไว 

บุคคลผูไมมีสวนไดเสียในการชําระหนี้นั้น จะเขาชําระโดยขืนใจลูกหนี้หาไดไม” 
 จากหลักกฎหมายดังกลาว ไดวางขอยกเวนวา บุคคลภายนอก จะมาชําระหนี้แทน
ลูกหนี้ไมได มีอยูสามประการคือ 
 1)  สภาพแหงหนี้ไมเปดชองใหแกบุคคลภายนอกชําระหนี้แทน เชนหนี้ท่ีตองทําการ
หรืองดเวนทําการดวยตนเอง ก. วาจางให ข. เขียนภาพฝาผนัง เปนเร่ืองความสามารถเฉพาะตัวของ 
ข. บุคคลภายนอกไมอาจเขามาชําระหนี้แทนได หนี้งดเวนกระทําการ เชน ก. จางให ข. ออกไปจาก
บริเวณงานวัด บุคคลภายนอกไมอาจชําระหนี้แทนได แตสวนหนี้ท่ีตองชําระหนี้ดวยการโอน

                                           
25  พรรณรายรัตน  ศรีไชยรัตน.  เลมเดิม.  หนา 9. 
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ทรัพยสิน สภาพแหงหนี้เปดชองใหบุคคลภายนอกเขาชําระหนี้แทนได เชนการชําระหนี้ดวย
เงินตรา หรือส่ิงของท่ีมีอยูโดยท่ัวไป เชน ขาว น้ําตาล ผลไม เปนตน 
 2)  ขัดกับเจตนาท่ีคูกรณีไดแสดงไว เชน ก. เปนลูกหนี้ ข. และมีขอตกลงกันวา 
บุคคลภายนอกจะมาชําระหนี้แทน ก. ไมได เชนนี้ ค. ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกก็ไมอาจท่ีเขามาชําระ
หนี้แทน ก. ได แม ค. มาเสนอชําระหนี้แทน ก. เจาหนี้ ข. ก็สามารถปฏิเสธได แตหากไมปฏิเสธ รับ
ชําระหนี้ ก็หมายความวา เจาหนี้ ข. มีเจตนาที่ จะรับชําระหนี้นั้น 
 3)  บุคคลภายนอกจะชําระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้ไมได ท้ังนี้ เนื่องจากมาตรา 314 วรรค
สองบัญญัติวา “บุคคลผูไมมีสวนไดเสียในการชําระหนี้นั้น จะเขาชําระโดยขืนใจลูกหนี้หาไดไม” 
หมายความวา บุคคลภายนอกเสนอชําระหนี้ตอเจาหนี้ อันเปนการขืนใจลูกหนี้แลว เจาหนี้มีสิทธิ
บอกปดไมรับชําระหนี้ได แตถาเจาหนี้ไมบอกปด กลับรับชําระหนี้ ดังนี้ลูกหนี้จะถือวาหนี้ท่ีตน
จะตองชําระยังไมไดระงับไปเห็นจะไมได26 
 ในสวนนี้ทานศาสตราจารยกําธร พันธุลาภ ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ขอความในวรรคนี้จึง
เปนท่ีเห็นกันไดอยูวาผูมีสวนไดเสียดวยการชําระหนี้ยอมเขาชําระหนี้ไดแมเปนการขืนใจลูกหนี้ก็
ตาม คําวาสวนไดเสีย Interest ตามมาตรา 314 นี้ นาจะหมายถึงผลประโยชนในทางทรัพยสิน บุคคล
ใดจะไดประโยชนดังกลาวจากการชําระหนี้ หรือจะตองเสียประโยชนถาไมมีการชําระหนี้ บุคคล
นั้น ไดช่ือวาเปนผูมีสวนไดเสียในการชําระหนี้ อาทิเชน ลูกหนี้รวมหรือผูคํ้าประกันยอมจะเขาชําระ
หนี้โดยขืนใจลูกหนี้ได 
 เหตุท่ีกฎหมายบัญญัติหามไมใหบุคคลภายนอกชําระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้ เพราะเห็นวา
การชําระหนี้เปนเร่ืองสวนตัวของลูกหนี้ ลูกหนี้อาจมีขอตอสูหรือเหตุผลสวนตัวท่ีไมตองชําระหนี้
ใชยันกับเจาหนี้ได แตเม่ือมีการชําระหนี้ไปแมจะเปนการขืนใจลูกหนี้ ถาเจาหนี้รับชําระหนี้ไวแลว 
ก็ไมมีเหตุผลใดท่ีจะถือวาหนี้นั้นยังไมระงับ เพราะถาไมถือเชนนี้แลวเจาหนี้อาจเรียกรองใหลูกหนี้
ชําระหนี้ไดอีก สําหรับบุคคลภายนอกผูเขาชําระหนี้โดยขืนใจลูกหนี้นั้น ก็ดูไมมีทางท่ีจะเรียกคืน
จากลูกหนี้ได (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 401 และ มาตรา 407)27  
 ตามหลักกฎหมายดังกลาว จึงเห็นไดวาหนี้เงิน เปนหนาท่ีท่ีลูกหนี้ตองชําระเงินตราใน
ฐานะวัตถุกลางแหงการแลกเปล่ียนใหกับเจาหนี้ ไมไดมีหนาท่ีกระทําการ งดเวนกระทําการ แตเปน
การโอนกรรมสิทธ์ิสงมอบเงินตรา ดังนั้น โดยลักษณะของการชําระหนี้เงิน จึงไมใชการใชความรู
ความสามารถเฉพาะตัว หรือเปนการยกเวนกระทําการ หนี้เงินจึงเปดชองใหบุคคลภายนอกชําระ
หนี้แทนได สวนการชําระหนี้แทนตามสิทธิเชนผูคํ้าประกันหรือลูกหนี้รวม อาจใชสิทธิไลเบ้ียเอา
                                           

26  จิ๊ด  เศรษฐบุตร  ก  เลมเดิม.  หนา 181. 
27  กําจร  พันธุลาภ.  เลมเดิม.  หนา 109. 
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จากลูกหนี้ไดในภายหลัง แตหากเปนการชําระหนี้โดยบุคคลภายนอกท่ีไมไดเปนผูมีสวนไดเสีย อัน
เปนการขืนใจลูกหนี้ แมหนี้จะระงับแตผูชําระเงินไมสามารถเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ได 
    2.2.2  ลูกหนี้ไมอาจอางเหตุสุดวิสัยหรือพนวิสัยใหหลุดพนจากการชําระหนี้เงินได 
 มาตรา 8 บัญญัติคําวา “เหตุสุดวิสัย” วา หมายถึงเหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนหรือใหผลพิบัติ 
ซ่ึงบุคคลผูประสพเหตุหรือใกลประสพเหตุใชความระมัดระวังตามสมควรแลว ไมอาจปองกันได 
สวนอุบัติเหตุก็คือเหตุสุดวิสัยนั้นเอง อนึ่ง เหตุสุดวิสัย ไมจํากัดเฉพาะเหตุนอกอํานาจ แมเปนการ
กระทําของบุคคล ก็อาจเปนเหตุสุดวิสัยได (คําพิพากษาฎีกาท่ี 89/2536)28 
 มาตรา 218 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “ถาการชําระหนี้ เปนพนวิสัยจะทําได เพราะ
พฤติการณอันใดอันหนึ่งซ่ึงลูกหนี้ตองรับผิดชอบไซร ทานวาลูกหนี้จะตองใชคาสินไหมทดแทน 
ใหแกเจาหนี้ เพื่อคาเสียหายอยางใดอยางหนึ่ง อันเกิดแตการไมชําระหนี้นั้น” 
 ตามหลักท่ัวไปของหนี้ เจาหนี้มีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ได ท้ังนี้ในเมื่อการชําระ
หนี้นั้นเปนส่ิงท่ีเปนไปได คือไมอยูในสภาพพนวิสัย โดยมีเหตุผลวา หากเห็นกันอยูวา การชําระหนี้
ปฏิบัติไมไดแลว ผูรางกฎหมายเห็นวาไมควรบังคับ เพราะแมจะบังคับไป ลูกหนี้ก็จําตองฝาฝน
เพราะปฏิบัติไมได ทําใหขาดความศักดิ์สิทธิของกฎหมาย ดังหลักลาตินวา Impossibilium nulla 
obligation จะบังคับใหทําในส่ิงพนวิสัยไมได 
 การพนวิสัยนี้ ตองเปนตอบุคคลท่ัวไป กลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนการพนวิสัยในตัวของส่ิง
นั้น (impossibilite’ objective) ดังนี้ หากเปนการพนวิสัยเฉพาะบางคน เชนลูกหนี้ขายขาว แตไมมี
ขาว ยอมไมเปนการพนวิสัยสําหรับผูอ่ืน ก็หาถือวาเปนการพนวิสัยไม29 
 ตามหลักกฎหมายฝร่ังเศส ลูกหนี้จะหลุดพนจากการชําระหนี้ โดยท่ีลูกหนี้ไมตอง
รับผิดชอบ เม่ือเกิดกรณีเหตุสุดวิสัยในการชําระหน้ี เพราะคําวาเหตุสุดวิสัย (la force majeure) นี้ 
เปนคําตรงขามกับกับคําวาความผิด (la faute) เม่ือเปนเหตุสุดวิสัยก็ไมมีความผิดอยู พฤติการณท่ีจะ
เขาเหตุสุดวิสัยมีสามกรณีคือ 
 1)  เปนพฤติการณท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงปองกันได หรือเปนไปไมไดท่ีจะปองกัน
ไมใหเกิดเหตุนั้นข้ึน และตองมีลักษณะเด็ดขาดท่ีจะไมสามารถชําระหนี้ได มิใชชําระหนี้ไดแตตอง
มีภาระคาใชจายเพิ่มข้ึน 
 2)  เปนพฤติการณท่ีเกิดข้ึนโดยคาดเห็นไมได เพราะหากคาดเห็นได ลูกหนี้ก็ควร
จะตองใชวิธีการปองกันหรือหลีกเล่ียงพฤติการณนั้น หรือไมตกลงเขาทําสัญญาต้ังแตตน 

                                           
28  กุศล บุญยืน.  (2540).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หน้ี.  หนา 21. 
29  จิ๊ด  เศรษฐบุตร  ก  เลมเดิม.  หนา 11. 
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 3)  เปนพฤติการณท่ีอยูนอกขอบเขตที่ลูกหนี้จะตอบโตได เพราะถาเปนความบกพรอง
จากวัตถุหรือบุคคลที่อยูในกิจการของลูกหนี้แลว แมจะเปนกรณีท่ีลูกหนี้ท่ีปองกันและคาดเห็น
ไมไดก็ตาม ลูกหนี้ก็ยังคงตองรับผิด 
 หากเปนกรณีท่ี วัตถุประสงคของการทํานิติกรรมเปนการพนวิสัยต้ังแตตน มาตรา 113 
บัญญัติใหนิติกรรมนั้นตกเปนโมฆะ คือไมมีหนี้ท่ีจะชําระตอกัน แตหากการพนวิสัยเกิดข้ึนภายหลัง
การทํานิติกรรมตอกัน อันมิไดเกิดจากพฤติการณท่ีลูกหนี้ตองรับผิดชอบแลว เจาหนี้ก็ไมมีสิทธิ
เรียกรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ เชนกรณีการยืมรถยนต หากเกิดสงครามรถถูกระเบิดจากการทิ้งระเบิด
ของขาศึก การคืนรถยนตเปนการพนวิสัย ลูกหนี้ไมตองรับผิด แตหากเปนกรณีท่ีจอดรถยนตไวหนา
บานและถูกลักไป การคืนรถเปนอันพนวิสัยแตการพนวิสัยเกิดจากการกระทําของลูกหนี้ มาตรา 
218 วรรคหนึ่ง ระบุใหลูกหนี้ตองชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหาย หรือในกรณีท่ีหนี้ถึง
กําหนดชําระและเจาหนี้ไดใหคําเตือนแกลูกหนี้แลว ตามมาตรา 204 วรรคหนึ่ง ลูกหนี้ตองรับผิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนแมการชําระหนี้พนวิสัยเพราะเหตุสุดวิสัย ยกเวนลูกหนี้จะพิสูจนไดวา แม
ชําระตรงตามกําหนดอยางไรความเสียหายนั้นก็ยังคงเกิดข้ึนเชนเดิม ตามขอยกเวนความรับผิด ใน
มาตรา 217 

หนี้เงิน มีวัตถุแหงหนี้ หรือส่ิงท่ีจะตองชําระหน้ีเปนการสงมอบเงินตรา เจาหนี้ยอม
สามารถบังคับใหลูกหนี้ชําระเงินใหกับเจาหนี้ไดโดยตรง เงินตราเปนเพียงส่ิงซ่ึงใชแทนมูลคาของ
ทรัพยสิน จึงไมมีเหตุสุดวิสัยหรือเปนการพนวิสัยท่ีลูกหนี้จะชําระหนี้ดวยเงินตรา ซ่ึงเปนคนละ
สวนกับการชําระหนี้เปนอันพนวิสัยและลูกหนี้จะตองชดใชคาสินไหมทดแทน ตามมาตรา 218 
เพราะวัตถุแหงหนี้ท่ีจะตองชําระตามมาตรา 218 เปนอันพนวิสัยท่ีจะนํามาชําระหนี้ จากนั้นลูกหนี้
จึงเกิดหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะตองชําระหนี้คาสินไหมทดแทนใหกับเจาหนี้สําหรับคาเสียหายจาก
การท่ีเจาหนี้ไมไดรับชําระหนี้ คาเสียหายในสวนท่ีเกิดข้ึนภายหลังเปนหนี้เงิน และไมมีเหตุสุดวิสัย
ใดๆ ท่ีจะมาบังคับไมใชลูกหนี้ชําระหนี้เงิน ดังนั้น จึงสรุปไดวา หนี้เงินจึงเปนหนี้ท่ีลูกหนี้ไมอาจ
อางเหตุสุดวิสัยหรือพนวิสัยใหหลุดพนการชําระหนี้ได 
    2.2.3  หากผิดนัดชําระหนี้เงินยอมเกิดความเสียหายแกเจาหนี้ โดยเจาหนี้ไมตองพิสูจนความ
เสียหาย 

มาตรา 224 บัญญัติวา “หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด รอยละเจ็ดคร่ึง
ตอป ถาเจาหนี้อาจเรียกดอกเบี้ยไดสูงกวานั้น โดยอาศัยเหตุอ่ืนอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสง
ดอกเบ้ียตอไปตามนั้น 

ทานหามมิใหเรียกดอกเบ้ียซอนดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด 
การพิสูจนคาเสียหายอยางอ่ืนนอกกวานั้น ทานอนุญาตใหพิสูจนได”  
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ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน หนี้เงินเปนหนี้ท่ีมีลักษณะพิเศษกวาหนี้ประเภทอ่ืน โดยตัว
ของวัตถุแหงหนี้เอง สามารถสรางคุณคาและผลประโยชนจากตัวเงินตรานั้นเอง โดยไมตองแปร
สภาพจากตัวเงินไปเปนสินทรัพยเสียกอน เม่ือลูกหนี้ผิดนัด คือ หนี้ไดถึงกําหนดชําระ และเจาหนี้
ไดใหคําเตือนใหลูกหนี้ชําระแลว หรือไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวันแหงปฏิทิน ครบกําหนด
แลวลูกหนี้ไมชําระ นับแตเวลานั้นมา เจาหนี้มีสิทธิเรียกดอกเบ้ียจากจํานวนเงินตามอัตรารอยละเจ็ด
คร่ึงตอป ไดตามมาตรา 224 วรรคหนึ่ง 

หนี้เงินตามมาตราน้ี หมายถึงหนี้เงินทุกประเภทไมวาจะเกิดจากมูลสัญญา หรือเกิดจาก
มูลหนี้อยางอ่ืน เชนจัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได ละเมิด หรือท่ีกฎหมายบัญญัติไว เชนคาเล้ียงดู 
หรือหนี้เงินคาชดเชยท่ีนายจางตองจายใหกับลูกจางตามกฎหมายวาดวยคุมครองแรงงาน 

หนี้เงินบางประเภทท่ียกเวนไมใช มาตรา 224 บังคับ เพราะมีบทบัญญัติพิเศษในเร่ือง
นั้นโดยเฉพาะเชนหนี้คาภาษีอากรคาง ตาม พระราชบัญญัติศุลกากร และประมวลรัษฎากร ก็มี
บทบัญญัติพิเศษใหเสียเงินเพิ่ม ซ่ึงจะนํามาตรา  224 มาบังคับใชไมได (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
1187/2530)  

พึงเขาใจวา ดอกเบ้ียในระหวางผิดนัดนี้ ไมใชดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวในสัญญา แมสัญญา
ไมไดมีขอตกลงใหเสียดอกเบ้ียระหวางผิดนัด ก็เรียกกันไดโดยอาศัยมาตรา 224 (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
1940/2520, 600/2533)  

หนี้เงินนี้ กฎหมายกําหนดไวสําหรับทดแทนการชําระเงินลาชา และเปนอัตราตายตัว 
ไมจําตองพิสูจนเชนคาเสียหายธรรมดา30 

ดังนั้น เจาหนี้ท่ีไดรับความเสียหายจากการชําระหนี้ลาชา เปนการไดรับการชดเชย
ความเสียหาย จากขอสันนิษฐานของกฎหมายโดยไมจําตองตองพิสูจน  

ความขอนี้แตกตางจากหนี้ซ่ึงชําระดวยส่ิงอ่ืนอันมิใชเงินตรา เพราะในกรณีหลังนี้แม
ลูกหนี้ผิดนัดกฎหมายก็มิไดสันนิษฐานวาเจาหนี้ไดรับความเสียหาย เพราะบางคร้ังแมลูกหนี้จะผิด
นัดแตเจาหนี้เองก็ไมไดรับความเสียหาย ดังนั้น เจาหนี้จะเรียกคาเสียหายได ก็โดยเจาหนี้ตองนํา
หลักฐานมาสืบตอศาลวาไดรับความเสียจริง ศาลจึงพิพากษาใหคาเสียหายได 

กลาวคือ หนี้เงินนั้น เม่ือลูกหนี้ผิดนัด เจาหนี้ก็มีสิทธิเรียกคาเสียหายจากการลาชา สวน
หนี้ใหชําระส่ิงอ่ืนแมลูกหนี้ผิดนัด เจาหนี้ยังเรียกคาเสียหายเพราะเหตุท่ีลูกหนี้ชําระหนี้ลาชาไมได 
เวนแตเจาหนี้นําสืบถึงการเสียหายได ท้ังนี้เพราะผูรางกฎหมายถือวา เงินตรานั้นยอมออกดอกผลอยู
เสมอ31 
                                           

30  กุศล  บุญยืน.  เลมเดิม.  หนา 28. 
31  จิ๊ด  เศรษฐบุตร  ก  เลมเดิม.  หนา 22. 
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   2.2.4  หนี้เงินยอมเกิดดอกเบ้ีย 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 224 วรรคแรก บัญญัติวา “หนี้เงินนั้น ทาน

ใหคิดดอกเบ้ียในระหวางผิดนัดรอยละเจ็ดคร่ึงตอป ถาเจาหนี้อาจเรียกดอกเบ้ียไดสูงกวานั้น โดย
อาศัยเหตุอยางอ่ืนอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหสงดอกเบ้ียตอไปตามนั้น” 

ตามกฎหมายมาตราดังกลาว เราอาจแยกพิจารณาขอรายละเอียดไดดังตอไปน้ี 
ขอแรก หนี้ตามมาตราน้ีตองเปนหนี้เงิน กลาวคือ เปนหนี้ท่ีสามารถชําระหนี้ไดดวย

เงินตรา ซ่ึงหนี้เงินไมจําเปนตองเปนหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือสัญญารับสภาพ
หนี้ แตเปนหนี้ทุกประเภทท่ีสามารถเปล่ียนวัตถุแหงหนี้ใหเปนการชําระหนี้ดวยเงินตรา (Money) 
ใหกับเจาหนี้แทนวัตถุแหงหนี้เดิม ซ่ึงอาจเกิดจากมูลละเมิด การผิดสัญญา การผิดนัดตามสัญญา
ตางๆ หรือการไมสามารถสงวัตถุแหงหนี้โดยเฉพาะเจาะจงได และตองชดเชย หรือชําระคาเสียหาย
จากการไมสามารถสงมอบวัตถุแหงหนี้ โดยชําระแทนเปนเงินตรา 

ขอท่ีสอง หนี้ดังกลาวตองผิดนัดชําระหนี้แลว คือหนี้นั้น ตองถึงกําหนด และลูกหนี้ไม
ชําระหนี้ จึงเกิดการผิดนัดหรือผิดสัญญาท่ีลูกหนี้ไมอาจสงมอบวัตถุแหงหนี้โดยเฉพาะเจาะจง 
หรือไมอาจกระทําหรืองดเวนการกระทําได จึงตองถูกกําหนดใหชดเชยหรือชดใชคาเสียหายเปน
เงิน เม่ือหนี้เงินผิดนัดเจาหนี้ก็เกิดสิทธิในการคิดดอกเบ้ีย  

ในกรณีท่ีจะถือวาหนี้นั้นผิดนัดแลวหรือไม มีหลักตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาตรา 204 บัญญัติไววา 

“ถาหนี้ถึงกําหนดแลว และภายหลังแตนั้น เจาหนี้ไดใหคําเตือนลูกหนี้แลว ลูกหนี้ยังไม
ชําระหนี้ไซร ลูกหนี้ไดช่ือวาผิดนัดเพราะเขาเตือนแลว  

ถาไดกําหนดเวลาชําระหนี้ไวตามวันแหงประดิทิน และลูกหนี้มิไดชําระหนี้ตาม
กําหนดไซร ทานวาลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดโดยมิพักตองเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชบังคับแก
กรณีท่ีตองบอกกลาวลวงหนากอนการชําระหนี้ ซ่ึงไดกําหนดเวลาลงไวอาจคํานวณนับไดโดย
ประดิทินนับแตวันท่ีไดบอกกลาว” 

ตามกฎหมายดังกลาว พอท่ีจะอธิบายไดวา หนี้ตองถึงกําหนดชําระ คือหนี้ท่ีมีระหวาง
กันตองมีกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ เชนจะชําระเม่ือส้ินฤดูฝนปนี้ เม่ือส้ินฤดูฝนหนี้ก็จะถือวาถึง
กําหนดชําระ หรือในกรณีท่ีถึงกําหนดชําระเม่ือทวงถาม ตองมีการทวงถามกอน เม่ือทวงถาม และ
ครบกําหนดระยะเวลาในการทวงถามแลว หนี้จึงถึงกําหนดชําระ และหลังจากท่ีหนี้ถึงกําหนดชําระ
แลวลูกหนี้ไมชําระหนี้ลูกหนี้จึงตกเปนผูผิดนัด และตองเสียดอกเบ้ียจากจํานวนเงินท่ีผิดนัด 

ในความเห็นของผูเขียนวิทยานิพนธ เห็นวากําหนดระยะเวลาในวรรคแรกท่ีระบุวา ถา
หนี้ถึงกําหนดชําระแลว นาจะเปนกรณีท่ีหนี้ถึงกําหนดชําระตามประเพณีหรือตามระยะเวลาแหง
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ทองถ่ินท่ีไมอาจกําหนดเปนเวลาตามวันท่ีระบุในปปฏิทินได เชนการยืมขาวไปปลูก เม่ือเสร็จส้ิน
ฤดูทํานาจะคืน หรือในกรณียืมควายไปไถนา เม่ือเสร็จฤดูการทํานา จะคืน ดังนี้ จะเห็นวากําหนด
ระยะเวลาในการคืนหรือในกรณีท่ีหนี้ถึงกําหนดที่จะตองสงคืนนั้น ไมชัดเจน ไมอาจระบุหรือ
กําหนดลงไปเปนวันเวลาตามปฏิทินได เพราะไมรูจะเสร็จฤดูทํานาเม่ือใด แตเม่ือฤดูการทํานานั้น
หมดส้ินแลว ขายขาวไดเรียบแลวแลวก็ตองคืนขาวท่ียืมเอาไป หรือการยืมควายเพ่ือไปไถนาเม่ือ
หมดฤดูทํานาแลว ก็ถึงกําหนดตองคืนควาย เม่ือพนฤดูทํานาแลวตองถือวาหนี้ถึงกําหนดท่ีลูกหนี้
จะตองคืนขาวหรือคืนควาย เม่ือลูกหนี้ยังไมคืน กรณีนี้ยังไมถือวาลูกหนี้ผิดนัด ท้ังๆ ท่ีหนี้ถึง
กําหนดชําระแลว แตหลังจากนั้น เม่ือเจาหนี้ไดทวงถามแลว ลูกหนี้ไมคืนขาว หรือไมสงควายคืน 
จึงจะถือไดวาลูกหนี้ผิดนัด  

สวนในกรณีท่ีระยะเวลาถึงกําหนดชําระระบุไวชัดแจง ตามวันท่ีในปปฏิทิน กรณีเชนนี้
เม่ือครบกําหนดชําระ เจาหนี้มีสิทธิดําเนินคดีไดทันทีโดยไมตองเตือนหรือทวงถามอีก แตในสวนท่ี
หนี้ไมมีกําหนดเวลาชําระเงิน เม่ือเจาหนี้ทวงถามและกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ไวชัดเจนตาม
วันปฏิทิน หรืออาจคํานวณไดโดยปฏิทิน เชนใหชําระหนี้ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีลงในหนังสือ
ฉบับนี้ เม่ือครบ 15 วัน ลูกหนี้ไมชําระหนี้ ก็ถือวาลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้แลว 

มีขอยกเวนบางประการในกรณีท่ีหนี้กําหนดชําระแลว แตไมถือวาลูกหนี้ผิดนัด เชน
กรณีตั๋วสัญญาใชเงิน ท่ีถึงกําหนดชําระโดยเจาหนี้ตองนําต๋ัวมาข้ึนเงิน ณ สถานท่ีทําการของลูกหนี้ 
เม่ือเจาหนี้ไมนําต๋ัวมาข้ึนเงิน จะถือวาลูกหนี้ผิดนัดไมได หรือในกรณีเจาหนี้ปฏิเสธไมรับชําระหนี้
ตามมาตรา 207 หรือในกรณีการชําระหนี้เปนลักษณะสัญญาตางตอบแทน ลูกหนี้ยอมสามารถ
ปฏิเสธท่ีจะชําระหน้ีไดหากเจาหนี้ไมยอมชําระหนี้ตอบแทน ตามมาตรา 369 กรณีดังกลาว แมหนี้
เงินถึงกําหนดชําระแลว แตไมอาจถือไดวาลูกหนี้ผิดนัด และลูกหนี้ไมมีหนาท่ีตองชําระดอกเบ้ีย
จากจํานวนเงินท่ีผิดนัดใหกับเจาหนี้ 32 

แตกตางจาก กรณีการกูยืมเงิน หากไมไดมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียไว ใหสันนิษฐาน
วาไมมีการเรียกดอกเบ้ียในระหวางการใหกูยืมเงินนั้นเลย เพราะมาตรา 7 ระบุวา “ถาจะตองเสีย
ดอกเบ้ียแกกันและมิไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียไว โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายท่ีชัดแจง ใหใช
อัตราอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป” ดังนั้น ตองมีขอความระบุวาการใหกูยืมนั้น มีการคิดดอกเบ้ียกัน
กอน เม่ือมีการคิดแลวแตไมชัดเจนจึงจะกําหนดใหใชอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงได แตหากไมมีการ
กําหนดวาจะใหคิดดอกเบ้ียไวเลย จะไปคิดดอกเบ้ียจากผูกูไมได ดังคําอธิบายของศาสตราจารย          
ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร ไดอธิบายไววา “เปนท่ีเขาใจวา สัญญากูยืมเงินนั้น ไมมีลักษณะในตัวสัญญาเองวา 

                                           
32  มัลลิกา  ลับไพรี.  (2525).  เบี้ยปรับ.  หนา 99. 
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ผูใหกูยืมเรียกดอกเบ้ีย ฉะนั้น เพียงแตตกลงกันวาใหกูยืมเงินกันโดยไมไดเอยถึงดอกเบ้ียกันเลย 
ผูใหกูยืมหามีสิทธิเรียกดอกเบ้ียไดไม ผูใหยืมจะมีสิทธิเรียกดอกเบ้ียไดนั้น จะตองมีขอตกลงวาจะ
ใหดอกเบ้ียแกกัน ” 33 

ในกรณีดังกลาว หากหลังจากสัญญากูยืมเงินถึงกําหนดชําระ ท้ังในกรณีทวงถาม และ
กรณีตามวันปฏิทิน ลูกหนี้ไมชําระหนี้ ลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัด เจาหนี้จึงเกิดสิทธิคิดดอกเบ้ียจาก
จํานวนเงินท่ีผิดนัดในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียดังกลาว เปนอัตราตายตัวในกรณีท่ี
ไมมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียไว เปนขอสันนิษฐานถึงความเสียหายข้ันตํ่าของเจาหนี้ ศาลพิพากษา
ใหลูกหนี้รับผิดดอกเบ้ียในอัตราดังกลาวไดโดยเจาหนี้ไมตองนําสืบ ซ่ึงแตกตางจากการเรียก
คาเสียหายประเภทอ่ืนท่ีเจาหนี้ไมสามารถนําพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาตนเสียหายเทาใด ศาลจะ
ไมพิพากษาใหจําเลยตองชดใชคาเสียหาย เพราะถือวาเจาหนี้นําสืบไมไดวาตนไดรับความเสียหาย
จริง แตในกรณีหนี้เงินเม่ือผิดนัด อัตรารอยละเจ็ดคร่ึงเปนขอสันนิษฐานเด็ดขาด ลูกหนี้นําสืบ
เปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืนไมได แตหากมีขอตกลงใหเรียกดอกเบ้ียไดเกินกวานั้น ก็ใหเรียกตามอัตรา
ดังกลาวไดตอไป ตามท่ีกฎหมายระบุไวในมาตรา 204 วา ถาเจาหนี้อาจเรียกดอกเบ้ียไดสูงกวานั้น 
โดยอาศัยเหตุอยางอ่ืนอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหสงดอกเบ้ียตอไปตามนั้น 

ในกรณีท่ีหนี้เงินเกิดข้ึนจากการผิดนัด เชนคาเสียหายจากการละเมิด การถูกรถชน           
การถูกทําราย เจาหนี้ยอมมีสิทธิเรียกรองเอาดอกเบ้ียจากลูกหนี้ได ในอัตรารอยละ7.5 ตอป                    
ตามบทบัญญัติของกฎหมายมาตราดังกลาว นับจากวันท่ีถูกกระทําละเมิด โดยถือเอาวันท่ีถูกทํา
ละเมิดเปนวันท่ีเจาหนี้เกิดสิทธิเรียกรองและลูกหนี้ผิดนัด  

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1576/2506 คาปลงศพและคาใชราคาทรัพยและคาขาดไรอุปการะเปน
คาสินไหมทดแทนท่ีตองชดใชดวยเงิน จําเลยกระทําละเมิดขับรถยนตโดยประมาท ชนผูตาย จําเลย
จึงตองเสียดอกเบ้ียในจํานวนเงินท่ีตองชดใชตั้งแตวันทําละเมิด เพราะตองถือวาจําเลยผิดนัดตังแต
วันนั้นแลว 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1304/2514 หนี้อันเกิดจากมูลละเมิดนั้น ถือวาลูกหนี้ผิดนัดมาแตวัน
ทําละเมิดจึงตองเสียดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด ณ วันทําละเมิดดังกลาว  

 

                                           
33  จิ๊ด  เศรษฐบุตร  ข  (2529).  ความรูเบื้องตนแหงกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยยืม ฝากทรัพย. 

หนา 73. 
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2.3  ลักษณะและความหมายของดอกเบ้ียและเบี้ยปรับ 
การไมชําระหนี้นั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาหนี้ กฎหมายจึงตองบัญญัติใหมี

การเรียกรองคาเสียหายอันถือไดวาเปนทางแกไขเร่ืองความเสียหายทางหน่ึงของเจาหนี้ การ
เรียกรองเอาคาเสียหายก็เพื่อทดแทนความเสียหายอันจะพึงมีเนื่องจากการท่ีลูกหนี้ไมชําระหนีอั้นทํา
ใหเจาหนี้ไดรับความเสียหายและควรไดรับการชดเชยความเสียหายนั้นใหหมดไปมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
กระทําได ท้ังนี้โดยกฎหมายมีความมุงหมายท่ีสําคัญสองประการดวยกัน 

ความมุงหมายประการแรกก็คือ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยใหเกิดข้ึนในสังคม เพราะ
หากปลอยใหฝายผูเสียหายจัดการแกลูกหนี้ผูกระทําใหเขาเสียหายดวยตนเองแลว ก็เปนท่ีแนนอน
วาการกระทําตามอําเภอใจของฝายผูเสียหายโดยปราศจากความเกรงกลัวตอกฎหมายบานเมืองแลว
ยอมจะเกิดความวุนวายข้ึนในสังคมได และความมุงหมายอีกประการหน่ึงก็คือ เพื่อใหเปนตัวอยาง
แกลูกหนี้คนอ่ืนๆในการท่ีจะกระทําการอยางเดียวกันนั้นอีก และเปนเครื่องเตือนใจวาหากเขา
กระทําการไมชําระหนี้ดังกลาวเขาจะตองถูกบังคับใหชดเชยความเสียหายอยางใดบาง เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการกระทําเชนนั้นอีก และท่ีสําคัญเพื่อเปนหลักประกันและสนับสนุนแกผูท่ีเขา
ดําเนินธุรกิจติดตอในทางนิติกรรมสัญญา อันเปนบอเกิดแหงหนี้ประการหน่ึง วาธุรกิจจะดําเนินไป
ดวยดีและมีความเปนธรรมพอสมควร 

ดอกเบ้ีย คือส่ิงท่ีถูกนํามาใชเพื่อชดเชยผลประโยชนของเจาหนี้ จากการที่ไมไดใช
จํานวนเงินท่ีถูกกูยืมไป คิดคํานวณจากจํานวนเงินท่ีไดรับเงินกูไป คูณดวยอัตราดอกเบ้ียท่ีถูก
กําหนดข้ึน เปนสัดสวนกับระยะเวลาท่ีลูกหนี้ไดรับเงินจํานวนดังกลาวไป และยังไมชําระคืน หรือ
ในกรณีท่ีหนี้เงินผิดนัด ความเสียหายของเจาหนี้ในการไดรับชําระหนี้ลาชา ไมตรงความประสงค 
ไดถูกกําหนดข้ึนเปนคาความเสียหาย หรือคาชดเชยซ่ึงอาจเปนในรูปแบบการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
ในกรณีผิดนัดชําระหนี้ หรืออัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการผิดนัดหนี้เงินตามผลของกฎหมาย 

เบ้ียปรับ คือการกําหนดคาเสียหายไวลวงหนาในกรณีท่ีอาจจะมีการผิดสัญญาใน
อนาคต โดยการเขียนหรือระบุเง่ือนไขลงไวในสัญญา เชน ในสัญญากูยืมเงินอาจกําหนดเปนอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัด หรือกําหนดเปนเบ้ียปรับเปนจํานวนเงินแลวแตคูสัญญาตกลงกัน ท้ังนี้เพื่อตัดปญหา
ของคูสัญญา เกี่ยวกับการโตเถียงความรับผิด หรือพิสูจนความเสียหายเบื้องตน จากการผิดนัดชําระหนี้  
   2.3.1  ลักษณะของดอกเบ้ีย 

ดอกเบ้ียเปนดอกผลนิตินัยประเภทหนึ่ง ซ่ึงคิดประโยชนเปนคาตอบแทนหรือคิดเปน
คาเสียหาย ในสัญญากูยืมเงินหรือการผิดนัดตามสัญญากูยืมเงิน โดยคํานวณตามจํานวนเงินและ
ระยะเวลาการกู และใชกับการกูยืมเงินเทานั้น 
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ทานศาสตราจารย ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร ไดใหอธิบายวา สัญญากูยืมเงินเปนสัญญา
ประเภทหน่ึงแหงสัญญายืมใชส้ินเปลือง ดังนี้สัญญากูยืมเงินอาจเปนสัญญามีคาตอบแทนก็ได 
คาตอบแทนท่ีผูกูยืมตองเสียในสัญญากูยืมนี้มีช่ือเรียกเฉพาะวา “ดอกเบ้ีย”34 

การยืมขาวสารไป 2 กระสอบ แลวคืนสองกระสอบคร่ึง สวนท่ีเพิ่มมาคร่ึงกระสอบแมมี
การเขียนระบุไวในสัญญาก็ไมถือเปนดอกเบ้ียตามกฎหมายไทย ในสวนของการยืมเงินหาก
กําหนดใหชําระดอกเบ้ียเปนทรัพยสินอ่ืน ขอตกลงดังกลาวเปนโมฆะโดยทานศาสตราจารย ดร.จิ๊ดฯ 
เห็นวาตองเปล่ียนคาตอบแทนดังกลาวใหเปนเงินกอน และไมเกินกวาอัตราดอกเบ้ียท่ีกฎหมาย
กําหนดจึงจะใชบังคับได 
    2.3.2  ความหมายของดอกเบ้ีย 
 คําวาดอกเบ้ีย หรือ Interest มาจากภาษาลาตินวา inter est ซ่ึงแปลวา ในระหวาง หรือ in 
between ซ่ึงเดิมสังคมมนุษยไมนิยมเรียกดอกเบ้ียจากกัน ซ่ึงบางศาสนาถือเปนบาป เชนศาสนา
อิสลาม และศาสนาคริสตในสมยัโบราณ35 
 สําหรับไทย เราเร่ิมมีกฎหมายเกี่ยวกับการเรียกดอกเบ้ีย ตั้งแตสมัยพระเจาเม็งราย โดย
ระบุไวในกฎหมายพระเจาเม็งราย และจากน้ันในสมัยอยุธยา ไดมีการตรากฎหมายตราสามดวง 
(ลักษณะกูหนี้) ระบุขอบเขตของการกูหนี้ยืมสิน และจากนั้นรัชกาลท่ี 4 ไดออกพระราชบัญญัติกู
เงินแลขายตัว และในที่สุดก็ไดออกกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับท่ีใชอยูจนถึงปจจุบัน 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายของดอกเบ้ียไววา ดอกเบ้ียหมายถึง 
คาปวยการ ซ่ึงผูกูเงินหรือผูเอาของไปจํานํา ตองใชใหแกเจาของเงิน 
 ตามกฎหมายไทย มูลเหตุท่ีจะเรียกดอกเบ้ียมีอยู 2 ประการคือ 
 1) โดยนิติกรรม และหรือขอตกลง ไดแกดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนในสัญญากูยืมเงิน สัญญา
บัญชีเดินสะพัด ตั๋วสัญญาใชเงิน จํานํา จํานอง เชาซ้ือ ขายฝาก หรือขอตกลงใดๆ ท่ีคูสัญญามี
วัตถุประสงคเปนการชําระเงินใหกับคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
 2) โดยบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงในประเทศไทย กฎหมายจะกําหนดใหคิดดอกเบ้ีย
เพียงประการเดียว คือเมื่อลูกหนี้ผิดนัด ซ่ึงแบงออกเปนสองอัตรา คืออัตราแรกสําหรับการผิดนัด
โดยท่ัวไป คิดดอกเบ้ียผิดนัด ในอัตรารอยละ เจ็ดคร่ึงตอป และในกรณีท่ีสองกรณีตั๋วสัญญาใชเงิน
คิดดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 5 ตอป36 

                                           
34  แหลงเดิม. 
35  มัลลิกา  ลับไพรี.  เลมเดิม.  หนา 2 – 3. 
36  ธนชัย  ผดุงธิติ.  (2544).  ดอกเบ้ีย เบี้ยปรับ.  หนา 1 – 7. 
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         2.3.2.1  ดอกเบ้ียในฐานะเปนคาตอบแทนจากการใชประโยชนจากตนเงิน 
1) ขอตกลงท่ีจะใหดอกเบ้ียเปนคาตอบแทน 

การกูยืมเงินท่ีจะเรียกดอกเบ้ียไดนั้น ตองมีขอตกลงกันกอนวาจะใหดอกเบ้ีย
แกกัน หลักดังกลาวนี้ ในกฎหมายฝร่ังเศสเครงครัดมาก เพราะไดกําหนดไววา การตกลงเรียก
ดอกเบ้ียตองชัดแจง และตองเขียนเปนลายลักษณอักษร แตกฎหมายไทยไมไดบัญญัติในลักษณะ
เชนนี้ จึงเปนท่ีเขาใจกันวาการตกลงเรียกดอกเบ้ียนี้ จะตกลงโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ได 

ดังนั้น ขอตกลงเร่ืองดอกเบ้ียจึงไมจําเปนตองระบุไวในสัญญา ซ่ึงแตกตาง
จากการกูยืมเงิน ซ่ึงหากการกูยืมเงินต้ังแตหาพันบาท หากมิไดมีหลักฐานลงลายมือช่ือผูกูยืมเงินแลว 
ไมอาจฟองรองบังคับคดีได ขอเท็จจริงในทางพิจารณาคูสัญญาอาจนําพยานบุคคลเขาสืบเพื่อแสดง
ใหเห็นเจตนาในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยในขณะทําสัญญากูยืมเงินได โดยไมขัดตอกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง และการชําระดอกเบี้ย เนื่องจากกฎหมายไมไดระบุไวโดยชัดแจง คูกรณีอาจ
ชําระดวยส่ิงอ่ืนแทนเงินได เชนกําหนดเปนขาวสาร น้ําตาล เปนตน แตในทางกลับกัน หากเปนการ
ยืมอยางอ่ืนท่ีไมใชเงิน แมตกลงใหคาตอบแทนกันก็ไมเรียกวาเปนดอกเบ้ีย จะนําหลักเกณฑเร่ือง
ดอกเบ้ียมาใชบังคับไมได37 

สัญญากูเงิน เปนประเภทหนึ่งของสัญญายืมใชส้ินเปลือง เม่ือทําสัญญากูยืม
เงิน หากผูใหกูตองการดอกเบ้ียก็ควรตองระบุไวในสัญญาดวย มิเชนนั้นหากไมสามารถนําพยานมา
นําสืบแสดงเจตนาวาคูสัญญาตกลงมีดอกเบ้ียจากการใหกูยืมเงิน ผูใหกูอาจเรียกดอกเบ้ียจากเงินกูยืม
ไมได เวนแตมีการผิดนัด ซ่ึงเปนเร่ืองผิดนัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 224 

นอกจากนั้น การกําหนดอัตราดอกเบี้ยตองชัดเจน หากไมชัดเจนวาตองการ
คิดในอัตราเทาใด เชนระบุวา “อัตราสูงสุด” หรือ เวนอัตราดอกเบ้ียวางไว เชนนี้ จะตองปรับดวย
ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย มาตรา 7 ท่ีบัญญัติวา “ถาจะตองเสียดอกเบ้ียแกกันและมิไดกําหนด
อัตราดอกเบ้ียไว โดยนิติกรรมหรือบทกฎหมายอันชัดแจง ใหใชอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป” 

2) อัตราดอกเบ้ียและกฎหมายควบคุมการเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา   
อัตราดอกเบ้ียคือการคํานวณตนทุนและคาใชจายบวกกับผลกําไร คํานวณ

เปนอัตรารอยละ จากจํานวนเงินท่ีกูยืมตามระยะเวลาท่ีผูกูไดรับเงินไปในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง 
ในทางเศรษฐศาสตร อัตราดอกเบ้ีย (Rate of Interest) จะถูกกําหนดใหอยูในอัตรารอยละเทาใดน้ัน 
ข้ึนอยูกับความตองการถือเงินหรือความตองการสภาพคลอง (Liquidity Preference) และปริมาณ
เงิน (Quantity of Money) ดังนั้น อัตราดอกเบ้ียในอีกความหมายหนึ่งคือผลตอบแทนของการไมถือ

                                           
37  ทะนงศักด์ิ  ดุลยกาญจน.  (2541).  คดีกูยืม.  หนา 55. 
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เงินสด หากอัตราดอกเบ้ียสูงความตองการเงินก็มีนอย และหากอัตราดอกเบ้ียตํ่าความตองการเงินก็
มีมาก  

กอนท่ีเจาหนี้จะไดมาซ่ึงเงินทุนเพื่อนํามาใหในการปลอยสินเช่ือหรือการให
กูยืมเงิน ซ่ึงอาจเกิดจากการเก็บเงินออมของเจาหนี้เอง การกูยืมบุคคลอ่ืนมา ซ่ึงเจาหนี้หรือเจาของ
เงินมีตนทุนคือดอกเบี้ยท่ีสมควรจะไดรับจากธนาคารฯ ในลักษณะดอกเบ้ียเงินฝากประจําหรือ
ดอกเบ้ียในบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือประโยชนท่ีจะไดรับจากการนําเงินจํานวนนั้นไปลงทุน เม่ือ
นํามาใหกูยืมเงิน เจาหนี้ก็จะไมไดรับประโยชนจากเงินของตน และไมไดรับดอกเบ้ียของเงิน
จํานวนน้ีจากธนาคารฯ จึงตองมาเรียกเก็บจากลูกหนี้ท่ีกูยืมเงิน ในอัตราท่ีมากกวาประโยชนท่ีตน
ขาดไปแทน สวนธนาคารหรือสถาบันการเงินมีตนทุนท่ีจะตองจายดอกเบ้ียใหกับประชาชนผูนําเงิน
มาฝาก หรือในบางกรณีตนทุนอาจเปนดอกเบ้ียจากการกูยืมเงินจากธนาคารแหงประเทศไทย โดยมี
ตนทุนคืออัตราดอกเบี้ยท่ีตองจายใหกับธนาคารแหงประเทศไทย ในลักษณะดอกเบ้ียของตลาดซ้ือ
คืนพันธบัตร ท่ีธนาคารแหงประเทศไทยคิดจากการที่ธนาคารพาณิชย มากูจากธนาคารแหงประเทศ
ไทย โดยมีพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกัน ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยเรียกตลาดนี้วาตลาดซ้ือ
คืนหรือขายคืนพันธบัตร  

อัตราดอกเ บ้ียของตลาดซ้ือคืนพันธบัตรหรือตลาด  RP หรือตลาด 
Repurchase ท่ีวานี้มีความสําคัญท่ีจะเปนตัวนําของตลาดระยะส้ัน หรืออัตราดอกเบ้ียเงินกูระยะส้ัน
ระหวางธนาคารท่ีเปนเงินบาทเหมือนๆ กับ LIBOR หรืออัตราดอกเบ้ียระหวางธนาคารท่ีลอนดอน
หรือ SIBOR อัตราดอกเบ้ียระหวางธนาคารท่ีสิงคโปร เปนตน38 

เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย มีช่ือเรียกและวิธีการใชในระบบการเงินและการ
ธนาคารหลายรูปแบบ หลายวิธีการใช และหลายช่ือเรียก แตโดยรวมอัตราดอกเบ้ียมีอยูสองประเภท
ท่ีใชในการใหสินเช่ือ คืออัตราดอกเบ้ียตายตัว (Fix Rate) และอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (Floating Rate) 
อัตราดอกเบ้ียตายตัวไดแกอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวแนนอนในสัญญา จะไมปรับเปล่ียนไปตามการ
เคล่ือนไหวของสภาพเศรษฐกิจ หรือประกาศการปรับอัตราดอกเบ้ียของเจาหนี้ เชนการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยไวอัตรารอยละ 8 ตอป ตลอดอายุสัญญากู อัตราดอกเบ้ียรอยละดังกลาว เปนอัตรา
ดอกเบ้ียตายตัว เพราะไมมีเง่ือนไขใหปรับเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียดังกลาว สวนอัตราดอกเบ้ียลอยตัว 
(Floating Rate) หมายถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีสามารถปรับข้ึนและลงไดตลอดระยะเวลาของสัญญามีผล
บังคับ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับตัวแปรคืออัตราดอกเบ้ียพื้นฐาน ท่ีธนาคารเจาหนี้ตองปรับเปล่ียนไปเพ่ือให
เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ และจะประกาศการปรับเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียของเจาหนี้ทุกคร้ังท่ีมี

                                           
38  วีรพงษ รามางกูร.  (2547, 9 สิงหาคม).  “คนเดินตรอก.”  ประชาชาติธุรกิจ,  28,  3608 (2808).  หนา 2. 
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เศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลง เชนมีการปรับเปล่ียน หรือเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมในตางประเทศ 
เกิดภาวะเงินเฟอในประเทศ ธนาคารเจาหนี้ตองปรับอัตราดอกเบ้ียของตนใหเขากับสถานการณ
นั้นๆ เพื่อสามารถแขงขันกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ ในตลาดได ช่ือเรียกองอัตราดอกเบ้ียมีหลายชนิด
แลวแตสภาพการใชงานของธนาคารเจาหนี้ เชน 

Prime Rate หมายถึงอัตราดอกเบี้ยข้ันตํ่าท่ีธนาคารเรียกเก็บจากลูกคาของ
ธนาคาร สําหรับการกูเงินสกุลบาท ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีธนาคาร
ประกาศกําหนดเปนคราวๆ  

MLR (Medium Lending Rate) หรือ (Minimum Loan Rate) หมายถึงอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูแบบมีระยะเวลาที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจากลูกคารายใหญช้ันดี 

MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึงอัตราดอกเบ้ียประเภทเบิกเกิน
บัญชีท่ีธนาคารพาณิชย เรียกเก็บจาก ลูกคารายใหญช้ันดี 

MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึงอัตราดอกเบ้ียเงินกูท่ีธนาคารพาณิชย
เรียกเก็บจากลูกคารายยอยช้ันดี  

อัตรา MRR ใชโยงเขากับอัตราดอกเบ้ีย MLR เพื่อใหสามารถ สะทอนระดับ
ความเส่ียงท่ีแตกตางกันระหวางลูกคารายใหญ กับลูกคารายยอยได โดยบวกสวนตางสูงสุดท่ี
ธนาคารพาณิชยประกาศ สวนใหญจะไมเกินรอยละ 4 ตอป 

LIBOR หมายถึง London Interbank offered Rate ซ่ึงเปนอัตราดอกเบี้ยท่ี
กําหนดโดย British Bankers’ Association ในตลาดซ้ือขายเงินตราของลอนดอน สําหรับการใหกู
เงินสกุลดอลลารสหรัฐ ระยะเวลา 6 เดือน 

SIBOR หมายถึง Singapore Interbank offered Rate ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ียท่ี
กําหนดโดย The Association of Bank in Singapore ในตลาดซ้ือขายเงินตราสิงคโปร สําหรับการให
กูเงินสกุลดอลลารสิงคโปร ระยะเวลา 6 เดือน 

EURBIOR หมายถึง Euro Interbank offered Rate ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ียท่ี
กําหนดโดย European Banking Federation ในตลาดซ้ือขายเงินตรายูโร สําหรับการใหกูเงินสกุลยู
โร ระยะเวลา 6 เดือน 

THBFIX คือ อัตราดอกเบ้ีย THBFIX (ไทย-บาท-ฟกซ) ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ีย
ระยะส้ันท่ีใชอางอิงในการกูยืม ท่ีสะทอนถึงตนทุนการกูยืมเงินในตลาดตางประเทศท่ีไดรวมตนทุน
ของการปองกันความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียนจากการทําธุรกรรม Swap เอาไวแลว หรือสามารถ
เรียกอัตราดอกเบ้ียดังกลาววา “Implied Thai Baht Borrowing Rate” 
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SWAP (Currency SWAP) เปนขอตกลงระหวางบุคคล 2 ฝาย โดยฝายหน่ึง
ตกลงท่ีจะแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ตามจํานวนท่ีระบุไวกับฝายหนึ่งในระยะเวลาที่กําหนดไว 
และเม่ือครบกําหนดระยะเวลา ก็จะมีการแลกเปล่ียนกลับเปนเงินสกุลเดิมตามจํานวนเดิม วิธีการ
กระทําดังกลาวเพื่อปองกันความเส่ียง ท่ีเกิดจากความผันผวน ของอัตราแลกเปล่ียนและอัตรา
ดอกเบ้ีย39  

BIBOR หรือ อัตราดอกเบ้ียอางอิงระยะส้ันตลาดกรุงเทพ Bangkok Interbank 
Offer Rate เปนอัตรากูยืมระยะส้ันระหวางธนาคารของไทย โดยธนาคารแตละแหงจะโคดอัตรา
กูยืมจากธนาคารแหงประเทศไทยทุกวัน  เพื่อใชในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับ
ผูประกอบการ ใหมีอัตราดอกเบ้ียอางอิงในตลาดการเงินของประเทศไทย ซ่ึงเปนแนวทางเดียวกับ
การพัฒนาตลาดการเงินในประเทศอื่นๆ เชน SIBOR ของประเทศสิงคโปร TIBOR ของประเทศ
ญ่ีปุน หรือ KLIBOR ของประเทศมาเลเซีย เปนตน 

ในสวนอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายของประเทศไทย ท่ีมีบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย มีอยู 3 มาตราคือ มาตรา 7 บัญญัติวา “ถาจะตองเสียดอกเบ้ียแกกัน 
และดอกเบ้ียนั้นมิไดกําหนดอัตราไวในนิติกรรมหรือโดยกฎหมายอันใดอันหนึ่งชัดแจงไซรทานให
ใชอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป” 

มาตรา 224 บัญญัติวา “หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด          
รอยละเจ็ดคร่ึงตอป ถาเจาหนี้อาจเรียกดอกเบ้ียไดสูงกวานั้น โดยอาศัยเหตุอ่ืนอันชอบดวยกฎหมาย 
ก็ใหคงสงดอกเบ้ียตอไปตามนั้น” 

และ มาตรา 654 บัญญัติวา “ทานหามมิใหคิดดอกเบ้ียเกินรอยละ 15 ตอป         
ถาในสัญญากําหนดดอกเบ้ียเกินกวานั้น ก็ใหลดลงมาเหลือรอยละ 15 ตอป” 

การกําหนดอัตราดอกเบ้ียดังกลาวใชประโยชน เพ่ือกําหนดคาตอบแทนจาก
การใหกูยืมเงิน ตามมาตรา 7 และกําหนดเปนคาเสียหายของเจาหนี้จากการผิดนัดของลูกหนี้ ตาม
มาตรา 224 และเปนการกําหนดอัตราข้ันสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยท่ีจาหนี้มีสิทธิเรียกเก็บจากลูกหนี้
ได คืออัตราดอกเบ้ียไมเกินรอยละ 15 ตอป 

อัตราดอกเบ้ีย เปนจํานวนท่ีใชกําหนด เจตนาของคูสัญญา ท่ีจะกําหนด
คาตอบแทนจากการใหกู เปนสัดสวนกับจํานวนเงินกูและระยะเวลาที่ใหกู บุคคลธรรมดา จะคิด
ดอกเบ้ียไดไมเกินอัตรารอยละ 15 ตอป ตามมาตรา 654 และนอกจากนั้น ยังมีพระราชบัญญัติหาม
เรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ลงโทษทางอาญาแกผูเรียกดอกเบ้ียเกินรอยละ 15 ตอปดวย 

                                           
39  อนุสรณ ธรรมใจ.  (2546,  18 มิถุนายน).  “มองมุมใหม.”  กรุงเทพธุรกิจ.  
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ก า ร ทํ า สัญญา กู ท่ี เ รี ย ก ดอก เ บี้ ย เ กิ น อั ต ร า ร อ ย ล ะ  1 5  ต อป  นั้ น                            
ทานศาสตราจารย ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เห็นวา สัญญากูยืมเงินหาเปนโมฆะไม ท้ังดอกเบ้ียก็ตองแบง
สวนท่ีอยูในขอบเขตของกฎหมายและสวนท่ีเกินขอบเขตของกฎหมาย สําหรับดอกเบ้ียในสวนท่ีอยู
ในขอบเขตของกฎหมายน้ันหาโมฆะไม ผูใหยืมมีสิทธิเรียกรองใหชําระได คงโมฆะแตสวนเกิน40 

จากน้ันมีคําพิพากษาฎีกาหลายฉบับออกมาระบุใหดอกเบ้ียท่ีประชาชนคิด
ระหวางกัน เกินกวาอัตรารอยละ 15 นั้น ดอกเบ้ียท้ังหมดเปนโมฆะ ไมไดแยกเปนสวนดีและสวน
ไมดีอีกตอไป โดยเห็นวา ขอตกลงที่จะใหเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา เปนการฝาฝนกฎหมายอาญา จึง
ขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชนขอตกลงจึงเปนโมฆะ ตามมาตรา 150 ถือวาไมมีสัญญาใน
ขอนี้ หรือขอตกลงในขอนี้เสียเปลา เม่ือไมมีสัญญาจะใหเสียดอกเบ้ีย ก็คิดดอกเบ้ียไมได จึงไมมี
อัตราดอกเบ้ียมาลดตามมาตรา 654 บทบัญญัติที่ใหลดอัตราดอกเบ้ียลงมาจึงไมเกิดผลอีกตอไป (คํา
พิพากษาฎีกาท่ี 2034/2522)41 

อัตราดอกเบ้ียนั้น ถาไดกําหนดไวโดยแนชัดแลว และไมขัดตอกฎหมาย
คูสัญญายอมถูกผูกพันโดยผลของการแสดงเจตนาดังกลาว แตในกรณีท่ีการแสดงเจตนาเกี่ยวกับการ
กําหนดอัตราดอกเบ้ียไมชัดเจน แนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกาจะปรับใชตามมาตรา 7 คือใหเสีย
ดอกเบ้ียในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป เชนกรณีท่ีไมไดกรอกขอความระบุอัตราดอกเบ้ียไว หรือระบุ
ยอมใหดอกเบ้ียตามกฎหมายอยางสูง เม่ือขอความไมชัดเจนเชนนี้ จึงตองใชอัตรารอยละเจ็ดคร่ึง             
ตอป 

อัตราดอกเบ้ียธนาคารพาณิชย สถาบันการเงิน ไมอยูในขายมาตรา 654 เพราะ
ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงิน มีกฎหมายพิเศษมารองรับ คือ 

พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2528 ระบุ
ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจกําหนดไว ธนาคารพาณิชยปฏิบัติในเร่ืองตอไปนี้ 

ดอกเบ้ียท่ีธนาคารพาณิชยอาจจายได 
ดอกเบ้ียซ่ึงสวนลดท่ีธนาคารพาณิชยอาจเรียกได  

  ฯลฯ 
พระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 แกไข 

พ.ศ. 2524 โดยในมาตรา 3 บัญญัตินิยามความหมายของสถาบันการเงิน ใหหมายความถึง ธนาคาร
แหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัท

                                           
40  จิ๊ด เศรษฐบุตร  ข  เลมเดิม.  หนา 77. 
41  ไผทชิต เอกจริยกร.  (2552).  คําอธิบายยืม ฝากทรัพย.  หนา 111. 
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หลักทรัพย และบริษัทเครดิตฟองซิเอร ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ฯ 

มาตรา 4 บัญญัติวา “เพ่ือประโยชนในการแกไขภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐมนตรีโดยการแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทย มีอํานาจกําหนดอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียท่ี
สถาบันการเงิน อาจคิดจากผูกูยืมใหสูงกวารอยละ 15 ตอปได” 

กฎหมายท้ังสองฉบับดังกลาว สงผลใหธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงิน 
สามารถเรียกดอกเบ้ียจากลูกคาไดเกินกวารอยละ 15 ตอป ซ่ึงอาจเหมาะสมสําหรับสถานการณของ
สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยในขณะน้ัน  ปจจุบันระยะเวลาลวงเลยมากวา 30 ป จึงควรท่ีจะมีการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายทั้งสองฉบับใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน เพราะการเปดเสรี
ใหการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหกับธนาคารพาณิชย เปนการใหสิทธิธนาคารพาณิชยเรียกเก็บ
ดอกเบ้ียจากประชาชนไดเกินกวาอัตรารอยละ 15 ตอป ปจจุบันตนทุนการจายดอกเบ้ียเงินฝากอยูใน
อัตรารอยละ 1 – 3 ตอป เกิดชองวางระหวางดอกเบ้ียเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกูจํานวนมาก 
โดยเฉพาะกับประชาชนท่ีมีไมอํานาจตอรองท่ีตองกูยืมเงินโดยไมมีหลักประกัน (Clean Loan) ท่ีถูก
เรียกเก็บดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 22 ตอป และตองชําระคาปรับการชําระหนี้ลาชาคร้ังละ 200 บาท 
ดอกเบ้ียผิดนัด คาติดตามทวงถาม ซ่ึงลวนสรางความไมเปนธรรม และเกิดการเอารัดเอาเปรียบกับ
ผูบริโภคในสังคม  

แตอยางไรก็ตาม อัตราดอกเบ้ียของธนาคาร และสถาบันการเงินท่ีเรียก
ดอกเบ้ียไดเกินกวาอัตรารอยละ 15 ตอปนั้น ถือเปนขอเท็จจริงท่ีโจทกตองนําสืบใหปรากฏ มิใช
ขอเท็จจริงท่ีศาลรับรูไดเอง หากไมนําสืบศาลจะพิพากษาใหดอกเบ้ียในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตาม
มาตรา 7 (คําพิพากษาฎีกาท่ี 650/2532) 
         2.3.2.2  ดอกเบ้ียในฐานะเปนคาเสียหายจากการผิดนัดชําระหนี้เงิน 

มาตรา 224 บัญญัติวา “หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด รอยละ
เจ็ดคร่ึงตอป ถาเจาหนี้อาจเรียกดอกเบ้ียไดสูงกวานั้น โดยอาศัยเหตุอ่ืนอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคง
สงดอกเบ้ียตอไปตามนั้น 

ทานหามมิใหเรียกดอกเบ้ียซอนดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด 
การพิสูจนคาเสียหายอยางอ่ืนนอกกวานั้น ทานอนุญาตใหพิสูจนได”  
ดอกเบ้ียในมุมมองท่ีถือเปนคาเสียหาย จะไดแกคาเสียหายท่ีกฎหมายกําหนดให

ตองชําระในกรณีผิดนัดชําระหนี้เงิน ดอกเบี้ยในกรณีเชนนี้เปนคาเสียหายท่ีคูกรณีมิไดตกลงกันไว
แตประการใด แตกฎหมายสันนิษฐานไววา กรณีหนี้เงินนั้นถามีการผิดนัดเจาหนี้ยอมจะตองเสียหาย 
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จึงบัญญัติไวชัดแจงวา ในกรณีผิดนัดในหน้ีเงินนั้น ใหคิดดอกเบ้ียในระหวางเวลาใหคิดดอกเบ้ียใน
ระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดคร่ึงตอป (มาตรา 224) 

ในกรณีดังกลาว เม่ือคูสัญญาแสดงเจตนาคิดดอกเบี้ยตอกัน กําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียไวแจงชัด และขอตกลงเรื่องดอกเบ้ียไมขัดตอกฎหมาย การแสดงเจตนายอมมีผลตาม
กฎหมาย จึงตองปฏิบัติตามสัญญาท่ีตกลงกันไว ตอมาเม่ือมีการผิดนัดชําระหนี้เกิดข้ึน ผูใหก็ยังคง
ไดดอกเบ้ียในอัตราตามท่ีตกลงกันไวเชนเดิม42 

ดังนั้น ดอกเบ้ียในกรณีนี้ จึงเปนเงินคาทดแทนท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับการ
ชําระหนี้เงินลาชา และมีอัตราตายตัวคือรอยละ 7 คร่ึงตอป เวนแตเจาหนี้จะเรียกไดสูงกวานั้น โดย
อาศัยเหตุอยางอ่ืนอันชอบดวยกฎหมาย เชนมีขอตกลงใหเรียกดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี ในอัตรารอยละ 
15 ตอป ใชบังคับตลอดเวลาทั้งในระยะเวลาที่ลูกหนี้ชําระหนี้ปกติ และยังคงใหใชบังคับแมแตใน
กรณีท่ีลูกหนี้จะผิดนัด กรณีดังนี้ เจาหนี้ก็สามารถใชอัตราดอกเบ้ียดังกลาวไดตลอดไปไมวาลูกหนี้
จะผิดนัดชําระหนี้แลวหรือไมก็ตาม ดอกเบ้ียดังกลาวไมใชเบ้ียปรับเพราะไมใชการกําหนด
คาเสียหายไวลวงหนา ศาลจึงไมอาจปรับลดอัตราดอกเบ้ียดังกลาว ตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 
     2.3.3  ลักษณะและความหมายของเบ้ียปรับ 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของคําวา               
“เบ้ียปรับ” ไววาหมายถึง “เงินท่ีศาลเรียกจากผูแพคดี”  
 เม่ือพิจารณาตาม บทบัญญัติมาตรา 379 จะพบวา เบ้ียปรับคือคาเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายท่ีคูสัญญากําหนดกันเอาไวลวงหนา นอกเหนือจากคาเสียหายปกติซ่ึงคูสัญญา
กําหนดไวในสัญญา เพื่อปองกันหรือลงโทษฝายท่ีผิดสัญญา และอาจทําข้ึนพรอมหรือภายหลังการ
ทําสัญญาประธาน และมีผลไปตามสัญญาประธานหากสัญญาประธานไมสมบูรณ ขอกําหนดเบ้ีย
ปรับก็จะไมสมบูรณไปดวย  
 การกําหนดเบ้ียปรับตามสัญญาท่ีมีผลตามกฎหมายน้ัน เม่ือปรากฏวาลูกหนี้ทําผิดหรือมี
สวนผิดในการชําระหนี้ เจาหนี้ยอมมีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ ตามมาตรา 213 และหากการ
กระทําท่ีเปนความผิดดังกลาวของลูกหนี้นั้นทําใหเจาหนี้ไดรับความเสียหาย เจาหนี้ยอมมีสิทธิเรียก
คาสินไหมทดแทนคาความเสียหายจากการไมไดรับชําระหนี้ ตามมาตรา 213 และ 215 

แตในสวนความเห็นของนักกฎหมายหลายๆทาน ใหคํานิยามเกี่ยวกับ คําวา “เบ้ียปรับ” 
ไวหลายรูปแบบ เชน 

                                           
42  ทะนงศักด์ิ  ดุลยกาญจน.  เลมเดิม.  หนา 66. 
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ในความเห็นของศาสตราจารยหยุด แสงอุทัย อธิบายไววา เบ้ียปรับไดแกจํานวนเงินท่ีมี
ลักษณะเปนโทษทางแพง ซ่ึงคูสัญญาตกลงใหอีกฝายหนึ่งชําระในกรณีท่ีไมชําระหนี้ หรือไมชําระ
หนี้ใหถูกตอง   

ศาสตราจารย ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร อธิบายวาการกําหนดเบ้ียปรับนั้นไดแกความตกลง
ระหวางคูสัญญาวาหากลูกหนี้ไมชําระหนี้ หรือชําระหนี้ไมถูกตองลูกหนี้รับจะใชเงินจํานวนหน่ึง 
หรือชําระหนี้อยางอ่ืนเปนคาทดแทนความเสียหายนั้น43 
 ศาสตราจารยศักดิ์ สนองชาติ อธิบายวาเบ้ียปรับ คือ คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายซ่ึงคูสัญญากําหนดไวลวงหนา โดยลูกหนี้ใหสัญญาวาถาลูกหนี้ไมชําระหนี้หรือไม
ชําระหนี้ใหถูกตองสมควร ใหเจาหนี้ริบหรือเรียกเอาเบ้ียปรับนั้นได กรณีการชําระหนี้เปนการงด
เวนการอันใดอันหนึ่ง เม่ือลูกหนี้เม่ือลูกหนี้ฝาฝนกระทําเม่ือใด เจาหนี้ยอมมีสิทธิริบเบ้ียปรับไดนับ
แตนั้น ดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 379 ตอนทาย 

ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย อธิบายวา ลักษณะของเบี้ยปรับนั้นเปนแตเพียงขอสัญญา
ของฝายลูกหนี้วา จะใชเงินจํานวนหนึ่งเปนคาเสียหายในเมื่อตนไมชําระหนี้ หรือชําระหนี้ไม
ถูกตองสมควร แตก็ไมเปนการขัดของอยางไรที่ลูกหนี้จะมอบเงินนั้นใหเจาหนี้ยึดถือไวกอนดวย 

อาจารยอนุมัติ ใจสมุทร อธิบายวา เบ้ียปรับเปนขอสัญญาท่ีคูสัญญาฝายลูกหนี้ไดไวตอ
เจาหนี้วาจะใหเงินหรือชําระหนี้อยางอ่ืนตามท่ีกําหนดเม่ือลูกหนี้ผิดนัดหรือทําการฝาฝนมูลหนี้44 
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากถอยคําของบทบัญญัติของกฎหมาย อาจใหคําอธิบายถึงลักษณะ
ของเบ้ียปรับวา คือขอสัญญาของฝายลูกหนี้ท่ีวาถาลูกหนี้ไมชําระหนี้ หรือชําระหนี้ไมถูกตอง 
ลูกหนี้ตองใชเงินจํานวนหนึ่ง หรือชําระหนี้อยางอ่ืนเปนคาทดแทน กรณีการชําระหนี้เปนการงด
เวนหรืออันใดอันหนึ่งเม่ือลูกหนี้ฝาฝนกระทําเม่ือใด เจาหนี้ก็ยอมมีสิทธิเรียกเบ้ียปรับได เม่ือลูกหนี้
ทําการฝาฝนมูลหนี้นั้นเอง 
 การท่ีจะพิจารณาวาถอยคําตางๆ ท่ีคูสัญญาตกลงกําหนดกันไวในสัญญามีลักษณะเปน
เบ้ียปรับหรือไม จะตองพิจารณาหลักความตีความสัญญาดวย กลาว คือ การตีความสัญญา ถือหลัก
ท่ีวาเจตนารมณของคูกรณีเปนขอสําคัญ การตีความสัญญาจะตองพิจารณาทั้งเจตนารมณของ
กฎหมายอันเกี่ยวกับสัญญานั้นและพิจารณาท้ังเจตนารมณของคูสัญญาท้ังสองฝายในขณะทําสัญญา
ดวย ดังท่ีมาตรา 132 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติไววา ในการตีความแสดงเจตนา
นั้น ทานใหเพงเล็งถึงเจตนาอันแทจริงยิ่งกวาถอยคําสํานวนตามตัวอักษร 

                                           
43  วาสนา  เครือสา.  (2552).  หลักในการใชดุลพินิจศาลในการปรับลดเบี้ยปรับท่ีสูงเกินสวน.  หนา 41. 
44  อนุมัติ  ใจสมุทร.  (2514).  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยสัญญา มาตรา 354 – 394.          

หนา 199. 
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         2.3.3.1  แนวความคิดและความมุงหมายของกฎหมายเรื่องเบี้ยปรับ 
 ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย ไดกลาวถึงความประสงคในการกําหนดเบ้ียปรับไว
วา เบ้ียปรับตามมาตรา 379 และ มาตรา 383 วรรค 2 กําหนดไวเพื่อความประสงคท่ีอาจเปนได                
3 ประการ คือ 
 1)  ถากําหนดเบ้ียปรับไวเพ่ือเปนการขูบังคับไวลวงหนาวาถาไมชําระหนี้จะถูก
ปรับเปนจํานวนสูงกวาความเสียหายจริงเปนอันมาก กรณีนี้ศาลก็จะพิจารณากําหนดเบี้ยปรับตาม
หลักเกณฑมาตรา 383 โดยจะพิจารณาถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางโดยชอบดวยกฎหมาย เม่ือ
พิจารณาแลวเห็นวาสูงเกินสวนศาลก็จะลดจํานวนของเบ้ียปรับลงมา 
 2)  ถาการกําหนดเบ้ียปรับไดเปนการกําหนดคาเสียหายไวลวงหนาตามท่ี
คาดหมายวาจะเปนจริงเชนนั้น และไดกําหนดไวเพื่อจะไดไมตองพิสูจนในการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนโดยวิธีท่ัวไปซ่ึงอาจจะไมสะดวก เม่ือศาลพิจารณาตามหลักเกณฑมาตรา 383 แลวเห็นวา
เบ้ียปรับท่ีกําหนดไวนั้นพอสมควรแกความเสียหายของเจาหนี้ไมสูงเกินสวน ศาลก็จะพิจารณาให
ตามจํานวนนั้น แตมีบางกรณีท่ีศาลนําเหตุผลอ่ืนมาประกอบในการใชดุลพินิจกําหนดเบ้ียปรับดวย
เชนการท่ีผูเสียหายไมบําบัดปดปอง หรือบรรเทาความเสียหายดังกลาวแลวเปนตน 
 3)  ถาการกําหนดเบ้ียปรับ มีความประสงคท่ีกําหนดไว เพื่อมิใหเรียกคาเสียหาย
เกินจํานวนท่ีกําหนดไวนั้น ซ่ึงตามมาตรา 380 วรรค 2 และ มาตรา 381 วรรค 2 ใหเจาหนี้พิสูจน
ความเสียหายที่สูงกวาเบ้ียปรับนั้น แตในเม่ือคูสัญญามีความประสงคท่ีจะกําหนดเบี้ยปรับเพ่ือมิให
เรียกคาเสียหายเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดไว ก็สามารถทําสัญญาสละสิทธิในการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนเพิ่มข้ึนอีกและการตกลงกันไวเชนนี้ก็ใชบังคับไดไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีแตอยางใด 
         2.3.3.2  ผลของกฎหมายเร่ืองเบี้ยปรับ 

มาตรา 379 ถาลูกหนี้สัญญาแกเจาหนี้วาจะใชเงินจํานวนหนึ่งเปนเบ้ียปรับเม่ือ
ตนไมชําระหนี้ก็ดี หรือ ไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควรก็ดี เม่ือลูกหนี้ผิดนัดก็ใหริบเบ้ียปรับ ถาการ
ชําระหนี้อันจะพึงทํานั้น ไดแกงดเวนการอันใดอันหนึ่ง หากทําการอันนั้นฝาฝนมูลหนี้เม่ือใด ก็ให
ริบเบ้ียปรับเม่ือนั้น 

เบ้ียปรับคือคาเสียหายท่ีลูกหนี้สัญญาแกเจาหนี้วาจะใชเงินจํานวนหนึ่งเม่ือ 
1) ไมชําระหนี้ หรือ 
2) ไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร หรือ 
3) กระทําการฝาฝนมูลหนี้เกี่ยวกับการงดเวนกระทําการใด หรือ (มาตรา 379) 
4) กระทําหรืองดเวนกระทําการอันหนึ่งอันใด (มาตรา 383 วรรคสอง) 
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 ขอสังเกต 
1) เบ้ียปรับท่ีกําหนดเปนจํานวนเงินนั้น คูสัญญาจะตองตกลงกําหนดจํานวน

หรือวิธีการคํานวณเบ้ียปรับไวในสัญญาดวย 
2) คูสัญญาฝายท่ีสัญญาวาจะใหเบ้ียปรับเม่ือฝายผิดสัญญาไมจําเปนตองสงมอบ

เบ้ียปรับท่ีกําหนดไวใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทันที 
3) กฎหมายมิไดกําหนดบังคับวาคูสัญญาจะตองกําหนดเบ้ียปรับไวในสัญญาทุก

กรณี หากคูสัญญาประสงคจะใหมีเบ้ียปรับก็จะตองมีการตกลงกําหนดเบ้ียปรับไวในสัญญาท่ี
กอใหเกิดหนี้หรือสัญญาประธานนั้น หรือโดยวิธีทําสัญญาเพ่ิมเติมเพื่อกําหนดเบ้ียปรับอีกสวนหนึ่ง
ก็ได 

4) เบ้ียปรับเปนนิติกรรมท่ีกฎหมายมิไดกําหนดแบบไวเปนการเฉพาะ จึงตอง
ถือตามสัญญาประธาน หากสัญญาประธานกําหมายกําหนดใหตองทําตามแบบ หรือตองมีหลักฐาน
เปนหนังสือ สัญญากําหนดเบี้ยปรับก็ตองทําตามแบบหรือตองทําหลักฐานเปนหนังสือดวยเชนกัน 
แตถาสัญญาประธานกฎหมายกําหนดไมใหตองทําตามแบบหรือตองมีหลักฐานเปนหนังสือ สัญญา
กําหนดเบ้ียปรับก็ไมตองทําตามแบบหรือตองทําหลักฐานเปนหนังสือดวยเชนกัน แตในทางปฏิบัติ
คงจะตองยึดถือเร่ืองการกําหนดเบ้ียปรับไวเปนลายลักษณอักษรมากกวา เพราะจะมีความชัดเจน
นาเช่ือถือมากกวาการนําพยานบุคคลมาสืบเกี่ยวกับขอตกลงเร่ืองเบ้ียปรับ45 
 มาตรา 380 ถาลูกหนี้ไดสัญญาไววาจะใหเบ้ียปรับเม่ือตนไมชําระหนี้ เจาหนี้จะ
เรียกเอาเบ้ียปรับอันจะพึงริบนั้นแทนการชําระหนี้ก็ได แตถาเจาหนี้แสดงตอลูกหนี้วาจะเรียกเอาเบ้ีย
ปรับฉะน้ันแลว ก็เปนอันขาดสิทธิเรียกรองชําระหนี้อีกตอไป 
 ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ือการไมชําระหนี้ จะเรียกเอาเบ้ีย
ปรับอันพึงจะริบนั้นในฐานเปนจํานวนนอยท่ีสุดแหงคาเสียหายก็ได การพิสูจนคาเสียหายยิ่งกวานั้น 
ทานก็อนุญาตใหพิสูจนได 
 ในกรณีท่ีลูกหนี้ใหสัญญาไววาจะใหเบ้ียปรับเม่ือตนไมชําระหนี้ เม่ือลูกหนี้ผิด
นัด เจาหนี้มีสิทธิเรียกรองเพียงอยางหน่ึงอยางใด คือถาจะเรียกรองเอาเบ้ียปรับ ก็ไมมีสิทธิเรียกรอง
ใหลูกหนี้ชําระหนี้อีกตอไป ตามมาตรา 380 
 เม่ือสัญญากําหนดการชําระเบ้ียปรับ ลูกหนี้ผิดสัญญาเจาหนี้ก็มีสิทธิ 3 ประการ
ดังนี้ 

                                           
45  ธนะชัย  ผดุงธิติ.  (2544).  ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ.  หนา 166. 

DPU



39 

  

1) เจาหนี้เรียกใหลูกหนี้ชําระเบ้ียปรับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 379 

2) เจาหนี้เรียกใหลูกหนี้ชําระคาปรับแทนการชําระหนี้ตามสัญญาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 380 วรรคแรก และเรียกใหชําระคาปรับและคาสินไหมทดแทน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 380 วรรคสอง เม่ือมีการผิดสัญญาแลวทําใหเจาหนี้
ไดรับความเสียหายมากกวาจํานวนเบ้ียปรับท่ีกําหนดไว ซ่ึงนอกจากเจาหนี้จะมีสิทธิเรียกเบ้ียปรับ
จากลูกหนี้ตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญาแลว เจาหนี้ยังมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายท่ีแทจริงท่ีเกิดจากการผิดสัญญาของลูกหนี้ ท้ังนี้โดยใหถือวาเบ้ียปรับท่ีกําหนดไวนั้น
เปนสวนหนึ่งของคาเสียหายท้ังหมดท่ีเจาหนี้ไดรับซ่ึงลูกหนี้มีหนาท่ีตองชําระเบ้ียปรับตามจํานวนที่
กําหนดไวในสัญญาและคาสินไหมทดแทนในสวนท่ียังขาดจํานวนใหแกเจาหนี้อีกดวย มาตรา 380 

3) เจาหนี้ เรียกใหลูกหนี้ชําระเบ้ียปรับและเรียกใหชําระหนี้ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 381  
 เม่ือมีการฟองคดีเรียกใหจําเลยชําระเบ้ียปรับหรือคาเสียหายตามสัญญานั้น 
โจทกจะตองนําสืบใหไดความชัดเจนวาโจทกไดรับความเสียหายจากการท่ีจําเลยผิดสัญญานั้น
เทากับจํานวนเบ้ียปรับหรือคาเสียหายท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น เพราะถาไมนําสืบใหไดความเชนนี้ 
ศาลอาจพิจารณาแลวเห็นวาเบ้ียปรับหรือคาเสียหายท่ีกําหนดกันไวสูงเกินสมควร อันจะทําใหศาลมี
อํานาจลดเบ้ียปรับหรือคาเสียหายลงตามจํานวนท่ีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงทางไดเสียทุกประการ
ของคูสัญญา แมวาจําเลยจะขาดนัดยื่นคําใหการหรือยื่นคําใหการไวแตมิไดยกเร่ืองนี้ข้ึนเปนขอตอสู 
และในขณะเดียวกัน ฝายจําเลยก็ตองนําสืบหักลางวาโจทกมิไดรับความเสียหายเทาจํานวนเบ้ียปรับ
หรือคาเสียหายตามสัญญาหรือตามท่ีโจทกนําสืบไวดังกลาว46 
ลักษณะของเบ้ียปรับ รวบรวมจากแนวคําวินิจฉัยของผูพิพากษาศาลฎีกา 

เบ้ียปรับ ตองมีการกําหนดไวในสัญญา คําพิพากษาฎีกาท่ี 1281/2533  
“เบ้ียปรับคือคาเสียหายที่กําหนดไวลวงหนาในสัญญาอันอาจมีหรือเกิดข้ึนจาก

คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งประพฤติผิดสัญญา เพื่อใหฝายท่ีผิดสัญญาชดใชใหแกฝายท่ีมิไดผิดสัญญา 
แตก็มิไดบังคับโดยเด็ดขาดวาจํานวนเบี้ยปรับจะตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวในสัญญา หากจํานวน
เบ้ียปรับนั้นสูงเกินสวนศาลอาจใชดุลพินิจลดจํานวนเบี้ยปรับตามสัญญาลงได โดยพิจารณาถึงทาง
ไดเสียของโจทกซ่ึงเปนเจาหนี้ทุกอยาง อันชอบดวยกฎหมาย” 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 5736/2540 เบ้ียปรับตองกําหนดไวโดยชัดเจน 

                                           
46  ภาสกร  ญาณสุธี.  (ม.ป.ป.).  คลินิกผาตัดดอกเบ้ียและเบ้ียปรับ เบี้ยปรับสูงเกินไปหรือไม.  หนา 142. 
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“จําเลยท่ี 1 ลาไปศึกษาและสําเร็จการศึกษา แตไมไปรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ
ราชการในวันท่ีระบุในหนังสือสงตัวเพราะวันดังกลาวเปนวันหยุดราชการเม่ือจําเลยท่ี 1ไปรายงาน
ตัวตอผูบังคับการโรงพยาบาลตํารวจในวันเร่ิมเปดทําการ ซ่ึงเปนวันท่ีจําเลยท่ี 1 สามารถไปรายงาน
ตัวได ถือวาจําเลยท่ี 1 ไดไปรายงานตัวตามหนังสือสงตัวแลวโจทกจะนับวันหยุดราชการซ่ึงเปน
ระยะเวลาท่ีจําเลยที่ 1 รอไปรายงานตัวเปนระยะเวลาท่ีจําเลยที่ 1 ลาไปศึกษาไมไดจําเลยที่ 1 แสดง
ความประสงคขอลาออกจากราชการนับแต วันท่ี 2 กรกฎาคม 2535 โดยยื่นใบลาออกต้ังแตวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2535 โจทกมีคําส่ังอนุญาตใหจําเลยที่ 1 ลาออกเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2535 และเพิ่งให
จําเลยท่ี 1 ทราบในวันท่ี 2 กันยายน2535 ซ่ึงเปนความลาชาของโจทก การท่ีจําเลยท่ี 1 ไปปฏิบัติ
ราชการต้ังแตวันท่ี 2กรกฎาคม 2535 ถึงวันท่ี 2 กันยายน 2535 เพราะโจทกยังไมไดอนุญาตให
ลาออก จึงตองคิดวันรับราชการของจําเลยท่ี 1 จนถึงวันท่ี 2 กันยายน 2535 

หนังสือเวียนของสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีแจงใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังทราบวาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับขอเสนอของกระทรวงการคลังท่ี
เห็นสมควรกําหนดใหขาราชการท่ีไดรับทุนและไดรับอนุญาตใหลาศึกษาภายในประเทศ ทําสัญญา
รับราชการชดใชทุนเปนเวลาไมนอยกวาสองเทาของเวลาท่ีไดรับทุนหรือไดรับเงินเดือนและใน
กรณีท่ีผิดสัญญาเน่ืองจากรับราชการไมครบตามท่ีกําหนดไว ใหมีการชดใชคืนเงินทุนหรือเงินเดือน
รวมท้ังเบ้ียปรับอีกหนึ่งเทามีความหมายวาหนวยราชการท่ีทําสัญญากับขาราชการซ่ึงไดรับทุนและ
ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาภายในประเทศจะตองกําหนดใหมีการชดใชเบ้ียปรับอีกหนึ่งเทาของ
ทุนหรือเงินเดือนท่ีไดรับในกรณีท่ีรับราชการไมครบตามท่ีกําหนดไว จึงเปนหนาท่ีของโจทกท่ี
จะตองวางระเบียบ ขอบังคับหรือมีคําส่ังใหมีการปฏิบัติตามหนังสือเวียน หรือไมก็ตองระบุไวใน
สัญญาเกี่ยวกับเบ้ียปรับอีกหนึ่งเทาเม่ือโจทกไมไดวางระเบียบขอบังคับ หรือมีคําส่ังใหมีการปฏิบัติ
ตามหนังสือเวียน จะถือวาหนังสือเวียนเปนระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังของโจทกไมได ในสัญญา
ก็ไมมีขอความกําหนดเกี่ยวกับเบ้ียปรับอีกหนึ่งเทาไวโจทกจึงไมมีสิทธิเรียกใหจําเลยที่ 1 ชดใชเบ้ีย
ปรับอีกหนึ่งเทา” 

กรณีไมใชคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนา ไมเปนเบ้ียปรับ คําพิพากษาฎีกาท่ี 
2487/2536 

 “ตามสัญญาซ้ือขายมีเง่ือนไขระหวางโจทกกับจําเลยที่ 1 ระบุวากรณีจําเลยท่ี 1 
ผิดนัดไมชําระราคาตามงวด โจทกมีสิทธิเขาครอบครองรถยนตและยอมมีสิทธิขายทอดตลาดได
ดวย  และเม่ือขายแลวไดเงินไมพอจําเลยท่ี 1 ยอมชดใชเงินจํานวนท่ีขาดอยู เงินจํานวนดังกลาวตาม
สัญญาซ้ือขายไมไดกําหนดใหถือเปนคาเสียหาย ดังนั้น จํานวนเงินราคารถยนตท่ีขาดอยูอันเกิดจาก
ท่ีจําเลยท่ี 1  ผิดนัดไมชําระราคาก็คือเงินราคารถยนตตามลักษณะของสัญญาซ้ือขายซ่ึงจําเลยที่ 1         
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ตกลงทําสัญญาไวตอโจทก และโจทกผูขายดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 470 และ 471 จะถือเปนเบ้ียปรับท่ีกําหนดไวลวงหนาอันศาลจะลดลงหาไดไมตามสัญญาซ้ือ
ขายระบุวาในกรณีท่ีผูซ้ือผิดนัดไมชําระเงินงวดตางๆ ตามกําหนดท่ีระบุไวในสัญญา หรือผิดนัดไม
ชําระหนี้ใดๆในสัญญานี้ ผูซ้ือยินยอมเสียดอกเบี้ยใหแกผูขายอัตรารอยละ 15 ตอปเม่ือราคารถยนต
ท่ีขาดอยูภายหลังจากนํารถยนตออกขายทอดตลาดแลวก็คือเงินงวดตางๆ ท่ีเกิดจากการท่ีจําเลยที่ 1 
ผิดนัดไมชําระใหโจทกตามงวดท่ีกําหนดไวในสัญญาน้ันเอง จึงเปนเงินท่ีเกิดจากจําเลยท่ี 1             
ผิดสัญญาตอโจทก และตองรับผิดตอโจทกตามสัญญาดังกลาว จึงตองเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
15 ตอป มิใชเปนคาเสียหายที่ไมไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียกันไว อันจะตองเสียดอกเบ้ียในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอป” 

คําพิพากษาฎีกาที่ 5632/2534 การชําระเงินตามสัญญาคํ้าประกันไมใชเบ้ียปรับ 
“สัญญาวาจางกอสรางอาคารมิไดกําหนดใหเงินตามหนังสือสัญญาคํ้าประกันเปน

การประกันการไมชําระหนี้  หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร รวมท้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังสัญญาวาจางกอสรางอาคารไดส้ินสุดลงหรือภายหลังโจทกบอกเลิกสัญญาดวย เงินตาม
สัญญาคํ้าประกันมิใชเบ้ียปรับตาม ป.พ.พ.มาตรา 379โจทกมีสิทธิริบเงินตามสัญญาคํ้าประกันได
ตามสัญญาวาจางกอสรางอาคารโจทกมีหนังสือใหจําเลยท่ี 3 ชําระเงินตามหนังสือคํ้าประกันภายใน
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2528 จําเลยที่ 3 ไมชําระถือวาจําเลยท่ี 3 ผิดนัดต้ังแตวันท่ี 1มิถุนายน 2528            
แมภายหลังโจทกจะมีหนังสือทวงถามซํ้าอีก โดยกําหนดวันท่ีนําเงินมาชําระใหมอีกก็ตาม ก็ไมทํา
ใหการผิดนัดของจําเลยท่ี  3 ท่ี เกิด ข้ึนแลวเปล่ียนแปลงไปโจทกมีสิทธิฟองใหจํา เลยท่ี  3                  
ชําระดอกเบ้ียใหโจทกไดตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2528” 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 6675/2541 จํานวนเงินคาจางท่ีขาดไมใชเบ้ียปรับ 
 “สัญญาจางวาความเปนสัญญาจางทําของ ขอตกลงวาผูวาจางจะชําระสินจางให

เต็มตามจํานวนในสัญญาจาง ไมวาผูวาจางจะเลิกสัญญาในช้ันใดหรือเวลาใดไมใชขอสัญญาท่ี
ผูกมัดตัดทอนเสรีภาพของผูวาจาง จึงไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ขอตกลงเชนนี้จึงมีผลบังคับได 

การท่ีจําเลยผูวาจางไดถอนโจทกจากการเปนทนายความกอนท่ีคดีจะถึงท่ีสุดนั้น
เปนการใชสิทธิเลิกสัญญาจางทําของในระหวางท่ีการท่ีวาจางยังทําไมแลวเสร็จตาม ป.พ.พ.          
มาตรา 605 แตตองใชเงินตามราคาคาแหงการนั้นๆ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 391 วรรคสาม รวมท้ังตอง
ใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอยางใดๆ อันเกิดแตการเลิกสัญญาใหแกโจทกตามมาตรา 
605 และไมอาจถือไดวาจํานวนตามขอตกลงในสัญญาจางวาความเปนการกําหนดคาสินไหม
ทดแทนไวลวงหนาอันมีลักษณะเปนเบ้ียปรับ การใชเงินตามราคาคาแหงการงานที่โจทกไดกระทํา
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ไปแลวท้ังหมด และพฤติการณแวดลอมอ่ืนๆ ประกอบกับความเปนธรรมและความเหมาะสมนั้น
ศาลมีอํานาจกําหนดใหไดตามสมควรสวนดอกเบ้ียนั้นเม่ือจํานวนเงินท่ีศาลกําหนดใหจําเลยชําระ
แกโจทกเปนจํานวนเงินท่ีกําหนดข้ึนตามคาแหงการงานท่ีโจทกไดกระทําไปแลว ซ่ึงกอนหนานั้น
ยังไมรูจํานวนท่ีแนนอนวาเปนจํานวนเงินเทาใด โจทกจึงไมมีสิทธิคิดดอกเบ้ียตามขอตกลงในสัญญา
จางวาความ คงมีสิทธิเรียกดอกเบ้ียไดในอัตรารอยละ 7.5 ตามกฎหมาย นับแตวันฟองเปนตนไป” 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 7149/2542 เบ้ียปรับท่ีศาลจะลด ตองเปนเบ้ียปรับท่ีเกิดจาก
สัญญา 

“ตาม พ.ร.บ. ออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 17 วรรคหนึ่ง กําหนดให
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายมีอํานาจกําหนดระเบียบวาดวยเบ้ียปรับและวรรคสองกําหนดวา 
การกําหนดเบ้ียปรับดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและวรรคส่ีระบุใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาดวย ดังน้ัน เม่ือคณะกรรมการออยและน้ําตาลกําหนดระเบียบวาดวยเบี้ยปรับฯ 
สําหรับโรงงานนํ้าตาลทรายท่ีฝาฝน . . .ฉบับท่ี  1 พ .ศ .  2528 โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวจึงถือไดวาระเบียบดังกลาวไดออกโดยชอบไม
ขัดหรือแยงตอกฎหมายและไมซํ้าซอน 

ระเบียบวาดวยเบี้ยปรับกําหนดใหคิดเบ้ียปรับกระสอบละ 2,000 บาท แตไมนอย
กวาคร้ังละ 200,000 บาทน้ัน ไมใชคาปรับซ่ึงเปนโทษทางอาญาเพราะเบ้ียปรับเปนการกําหนด
ความรับผิดในทางแพงสําหรับโรงงานนํ้าตาลท่ีฝาฝน จึงเปนคนละอยางกับโทษปรับตาม พ.ร.บ. 
ออยและน้ําตาลทรายฯ ซ่ึงเปนกฎหมายแมบท 

เบ้ียปรับท่ีศาลจะลดลงไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคหน่ึง จะตองเปนเบ้ียปรับ
อันเกิดจากการท่ีคูสัญญาซ่ึงเปนเจาหนี้กับลูกหนี้ทําสัญญาไวตอกันวา ลูกหนี้จะใชเงินจํานวนหน่ึง
เปนเบ้ียปรับเม่ือตนไมชําระหนี้ หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควรดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา 397 ถึง
มาตรา 381 มิใชกรณีของจําเลยซ่ึงจะตองรับผิดเพราะฝาฝนไมปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดโดย
กฎหมาย 

เบ้ียปรับท่ีคณะกรรมการของโจทกกําหนดใหจําเลยนําไปชําระ ถือไดวาเปนหนี้
อยางหนึ่ง เม่ือจําเลยไมชําระภายในเวลาที่กําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 
วาดวยระเบียบสําหรับโรงงานนํ้าตาลทรายที่ฝาฝน...ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2528 ขอ 9 วรรคหน่ึง จึงตองถือ
วาจําเลยตกเปนผูผิดนัด โจทกมีอํานาจเรียกดอกเบ้ียจากจําเลยไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 224” 
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         2.3.3.3 เปรียบเทียบระหวางคาเสียหายจากการไมชําระหนี้กับเบ้ียปรับ 
 โดยท่ัวไป คาเสียหายอันเกิดจากการไมชําระหนี้มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญเพ่ือให
เจาหนี้ไดกลับคืนมา เสมือนวามีการชําระหนี้ ซ่ึงถือวาเบ้ียปรับเปนสวนหนึ่งของคาเสียหายจากการ
ไมชําระหนี้ การใหสินไหมทดแทนความเสียหายในกรณีผิดสัญญานั้น ก็เพื่อใหความพอใจและเพ่ือ
ชดใชผูท่ีไมผิดสัญญาสําหรับคาเสียหายท่ีฝายนั้นไดรับจริงๆ กฎหมายไมไดมุงหวังใหมีการคากําไร
จากการผิดสัญญา 
 ตามกฎหมายไทยไมมีการแบงแยกระหวางคําวา เบ้ียปรับ (Penalty) และ
คาเสียหายลวงหนา (liquidate damages) แตหากจะวิเคราะหจากความหมายของถอยคํา จะสามารถ
แยกออกไดดังนี้ 
 คาเสียหาย ตามพจนานุกรมไทยหมายถึง เงินท่ีชดเชยใหแกผูเสียหายเพ่ือความ
เสียหายอันไดกอข้ึน หรือคาสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีเปนเงินเทานั้น ดังนั้นคาเสียหายจึงเปน
สิทธิโดยบังคับของกฎหมาย เกิดข้ึนเองโดยผลของกฎหมาย สวนเบี้ยปรับเกิดข้ึนโดยขอตกลงท่ี
กําหนดกันไวในสัญญา เปนถอยคําท่ีระบุถึงเร่ืองการชําระคาเสียหายลวงหนา ไมวาจะใชเรียกช่ือวา
อะไรก็ตาม 
 คาเสียหายจากการไมไดรับชําระหนี้ เปนคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลวและผูท่ีไดรับ
ความเสียหายมีสิทธิเรียกรองใหผูท่ีผิดนัดไมชําระหนี้ ชดใชคาเสียหายใหกับตน แมไมไดมีระบุไว
ในสัญญาก็สามารถเรียกรองได เนื่องจากเปนสิทธิท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย ท่ีเจาหนี้จะมีสิทธิ
เรียกรองใหลูกหนี้ชดใชคาเสียหายในกรณีท่ีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ สวนเบ้ียปรับเปนเร่ืองท่ีคูสัญญา
กําหนดคาเสียหายไวลวงหนา กอนความเสียหายจะเกิดข้ึน อาจกําหนดในลักษณะดอกเบ้ีย จํานวน
เงิน หรือการกระทํา หรืองดเวนการกระทํา หรือการโอนกรรมสิทธ์ิ 
 รองศาสตราจารย ดร. ศนันทกรณ (จําป) โสตถิพันธุ ไดอธิบายความแตกตาง
ระหวางเบ้ียปรับและคาเสียหายไว ดังนี้ 

1) ความมุงหมาย เบ้ียปรับมุงหมายกําหนดเปนคาเสียหายลวงหนา โดยไมทราบ
แนชัดวา ความเสียหายนั้น จะเกิดข้ึนหรือไม และเปนจํานวนเทาใด สวนคาเสียหายมุงเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว จากการที่ลูกหนี้ไมชําระหนี้ หรือชําระหนี้ไมถูกตอง 

2) การกําหนด เบ้ียปรับเปนเร่ืองท่ีคูกรณีตกลงกันเองตามหลักเสรีภาพในการ
ทําสัญญา แตคาเสียหายเปนเร่ืองศาลกําหนดใหตามดุลพินิจ 

3) ลักษณะเบ้ียปรับอาจเปนเงินหรือเปนการชําระหนี้อยางอ่ืน แตคาเสียหายเปน
เงินเสมอ 
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4) จํานวน เบ้ียปรับอาจกําหนดจํานวนเงินท่ีแนนอน อาจกําหนดเปนวิธีคิดท่ี
แนนอนเชนอัตราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน แตคาเสียหายนั้นไมแนนอนวาศาลจะกําหนดใหเทาใด แลวแต
ความเสียหายท่ีแทจริง ซ่ึงเจาหนี้สามารถพิสูจนใหเห็นได 

5) การพิสูจน เม่ือกําหนดเบ้ียปรับแลว และลูกหนี้ไมชําระหนี้ หรือชําระหนี้ไม
ถูกตองสมควร เจาหนี้ยอมเรียกเบ้ียปรับไดเลย โดยไมตองรอฟองและพิสูจน ในขณะท่ีคาเสียหาย
นั้น ศาลอาจจะกําหนดใหไดตอเมื่อเจาหนี้นั้นไดยื่นฟองตอศาลพิสูจนใหศาลเห็นวา มีคาเสียหาย
จริงตามจํานวนท่ีเรียกดวย 

6) การปรับลด เบ้ียปรับนั้น หากกําหนดไวสูงเกินสวน ศาลอาจปรับลดลงได 
แตจะงดไมได ในขณะท่ีคาเสียหายศาลกําหนดให จึงไมมีเร่ืองการปรับลด และหากเจาหนี้ไม
สามารถพิสูจนความเสียหายได ศาลอาจงดไมใหคาเสียหายก็ได47 
             2.3.3.4  ดุลพินิจของศาลในการปรับลดเบ้ียปรับ 
 ในการกําหนดเบ้ียปรับนั้น ศาลใชหลักตามมาตรา 383 ในการใชดุลพินิจ คือศาล
จะพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมายไมใชเพียงแตทางไดเสียในเชิง
ทรัพยสิน ในการพิจารณาวาสมควรจะลดเบ้ียปรับเพียงใดหรือไม ถาศาลพิจารณาแลวเห็นวา เบ้ีย
ปรับท่ีมีการกําหนดกันไวนั้นสูงเกินสมควร ศาลก็มีอํานาจท่ีจะลดเบ้ียปรับนั้นลงเปนจํานวน
พอสมควรไดแมจําเลยจะขาดนัดยื่นคําใหการหรือมิไดตอสูเร่ืองนี้ไวในคําใหการก็ตาม 
 แตถากรณีมิใชเปนเร่ืองเบี้ยปรับแลว แมจะมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียกัน
คอนขางสูงมากแตไมเกินอัตราดอกเบ้ียท่ีกฎหมายอนุญาตใหสถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกคาได
แลว ศาลก็ไมมีอํานาจลดดอกเบี้ยนั้นลงได 
 ในกรณีท่ีฝายท่ีผิดสัญญาไดชําระคาปรับใหแกอีกฝายหนึ่งไปแลวหรือถูกอีก
ฝายหน่ึงริบเบ้ียปรับไปแลวเพราะผิดสัญญาโดยไมมีการโตแยงคัดคานเบ้ียปรับท่ีถูกริบไป ตอมา
ภายหลังมีคดีพิพาทข้ึนมาสูศาล ฝายท่ีผิดสัญญาจะขอใหศาลลดเบ้ียปรับท่ีมีการชําระกันไปแลว
ครบถวนหรือมีการริบทรัพยสินกันไปแลวยอมไมมีอํานาจทําไดโดยเด็ดขาด ซ่ึงเบ้ียปรับท่ีศาลมีอาจ
ลดลงไดนั้นตองเปนเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวนและยังมิไดมีการชําระเบ้ียปรับหรือริบเบ้ียปรับหรือชําระ
เบ้ียปรับยังไมครบถวนเทานั้น48 
 แตถาเปนกรณีท่ีฝายเจาหนี้ไดหักเบ้ียปรับไวตามสัญญาแลว ลูกหนี้ก็ยังมีสิทธิ
ขอลดคาปรับได หากศาลพิจารณาแลวเห็นวาเบ้ียปรับท่ีเจาหนี้หักไวนั้นสูงเกินสวนศาลก็มีอํานาจ
ลดเบ้ียปรับลงไดเปนจํานวนพอสมควร โดยใหเจาหนี้นั้นคืนเบ้ียปรับบางสวนแกลูกหนี้ แตท้ังนี้
                                           

47  วาสนา  เครือสา.  เลมเดิม.  หนา 61. 
48   ชลฏา  ลีนะเปสนันท.  (2531).  ผลบังคับตามกฎหมายเร่ือง เบี้ยปรับ.  หนา 96 – 100. 
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ลูกหนี้ไมอาจขอคิดดอกเบ้ียจากจํานวนเบ้ียปรับท่ีจะไดรับคืนจากเจาหนี้ไดเพราะถือวาฝายเจาหนี้
หักเบ้ียปรับไวโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาท่ีเจาหนี้กับลูกหนี้ทํากันไว 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมิไดบัญญัติเร่ืองอายุความของเบ้ียปรับไว
โดยเฉพาะ ดังนั้น จึงตองใชอายุความท่ัวไปคืออายุความสิบป เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกเบ้ียปรับจาก
ลูกหนี้ไดภายในกําหนดระยะเวลาสิบปนับแตสิทธิของเจาหนี้เกิดมีข้ึน ซ่ึงแมวาจะมีการกําหนดเบ้ีย
ปรับกันไวเปนอัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียท่ีเปนเบ้ียปรับนี้มิใชเปนดอกเบ้ียคางชําระตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/33 อันมีอายุความ 5 ป  
 จะเห็นไดวาในการกําหนดเบ้ียปรับศาลจะพิเคราะหถึงทางไดเสีย ของเจาหนี้ทุก
อยางโดยชอบดวยกฎหมายและในบางกรณีศาลยังไดนําเร่ืองความสุจริตใจของลูกหนี้ ประโยชน
สาธารณะหรือการบําบัดปดปองหรือบรรเทาความเสียหายของเจาหนี้ มาใชพิจารณาประกอบใน
การใชดุลพินิจของศาลดวย โดยพิจารณาตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏในแตละคดีไป 
 ฎีกาที่นาสนใจ ฎีกาท่ี 791/2531 
 ในหมายเหตุทายคําพิพากษาฎีกานี้ ศาตราจารยธานินทร กรัยวิเชียรไดเสนอ
ขอพิจารณาประกอบเร่ืองเบ้ียปรับอีก 3 ประการ คือ 

1) ความเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนานี้ไมจําเปนตองเปนความเสียหายในเชิง
ทรัพยสินเทานั้น แมทางไดเสียอ่ืนๆ ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมายก็ยอมรวมไวในเบ้ียปรับได 
(เทียบประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 383) 

2) ตามหลักการตีความสัญญา การที่จะถือวาเร่ืองใดเปนเบ้ียปรับหรือไม ตอง
ถือเอาลักษณะของสัญญานั้นเองเปนขอวินิจฉัยประกอบดวย มิใชถือเอาแตเพียงวา เรียกวาเบ้ียปรับ
แลวก็ตองถือวาเปนเบ้ียปรับเสมอไป หรือในทางกลับกันถาหากขอตกลงนั้นมีลักษณะเปนเบ้ียปรับ 
แตมิไดเรียกวาเบ้ียปรับ ก็ตองถือวาเปนเบ้ียปรับ 

3) เร่ืองใดเปนเร่ืองเบ้ียปรับ และเร่ืองใดเปนเร่ืองคาเสียหายธรรมดาในกรณีผิด
สัญญา มีความสําคัญมาก เพราะการท่ีจะปรับใชบทบัญญัติอันวาดวยเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาตรา 379 – 385 นั้น ก็ตอเม่ือเร่ืองนั้นเปนเบ้ียปรับโดยแทจริงเสียกอนเทานั้น 

 ตามขอเท็จจริงท่ีปรากฏในคดีนี้ ขอความในสัญญาท่ีพิพาทขอ 4. มีความวา “ถา
ผูขายไมนํา(เหล็ก) Mild steel channel ดังกลาวมาสงมอบใหผูซ้ือใหถูกตองตามจํานวนในสัญญานี้
ใหทันภายในกําหนดผูขายยอมใหปรับเปนเงินจํานวนรอยละหาตอเดือนของจํานวนเงินราคาเหล็ก
ท่ียังไมไดสง จนกวาผูขายจะนําเหล็กมาสงมอบใหแกผูซ้ือจนครบจํานวนและถูกตองตามสัญญา 

 หรือถาผูขายไมนําเหล็กมาสงมอบใหแกผูซ้ือตามจํานวนในสัญญาน้ีเลยผูขาย
ยอมใหผูซ้ือปรับจํานวนเงินรอยละยี่สิบหา แหงราคาเหล็กท้ังหมด 
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 ในกรณีท่ีผูขายสงมอบเหล็กใหไมทันภายในกําหนดก็ดี หรือไมสงมอบใหเลยก็
ดี นอกจากผูขายยอมใหผูซ้ือปรับตามความในวรรค 1 – 2 สุดแตกรณีแลวผูขายยอมใหผูซ้ือมีสิทธิ
ซ้ือเหล็กจากผูอ่ืนได และถาราคาเหล็กท่ีซ้ือแพงไปกวาราคาตามสัญญาเทาใด ผูขายยอมชดใชราคา
ท่ีแพงขั้นนั้นใหแกผูซ้ืออีกสวนหน่ึงตางหากดวย แตถาในกรณีท่ีมีการสงของลาชาก็ดี หรือไม
สามารถสงมอบส่ิงของใหไดก็ดีผูขายมีหลักฐานพิสูจนไดวาไดเกิดจากเหตุสุดวิสัยแลว ผูซ้ือยกเวน
การปรับดังกลาวขางตนให 

 ตามสัญญาดังกลาวนี้ จะเห็นไดวาตามหลักวินิจฉัยในเร่ืองเบ้ียปรับและคา
สินไหมทดแทนความเสียหายในกรณีผิดสัญญาวา เฉพาะขอกําหนดในสัญญาตอนแรกท่ีวาปรับ
รอยละหา หรือยี่สิบหานั้นเปนเบ้ียปรับ สวนเรื่องท่ีผูซ้ือเหล็กแพงไปกวาราคาตามสัญญาเทาใด 
ผูขายยอมชดใช ราคาแพงข้ึนนั้น มิใชเปนเบ้ียปรับ หากแตเปนเร่ืองคาเสียหายธรรมดา เพราะจะรูวา
เสียหายเทาใดก็ตอเม่ือเกิดความเสียหายข้ึนแลว ซ่ึงเร่ืองนี้ฝายผูซ้ือจะตองนําสืบวา คาเสียหายไดแก
ราคาคาเหล็กท่ีซ้ือนั้น แพงไปกวาราคาตามสัญญาเทาใด 

 คําพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ มิไดแยกแยะใหรายละเอียดในเร่ืองนี้ไวเปนเพียง
กลาววา “ตามสัญญา ขอ 4. ไดกําหนดจํานวนคาปรับและคาเสียหายเต็มจํานวนไวลวงหนาท่ีจําเลย
จะตองรับผิดชอบในเม่ือผิดสัญญา” นั้น ซ่ึงนาจะพอเขาใจไดวาไดแบงแยกแลววาในสัญญาขอ 4 นี้
มีเร่ืองเบ้ียปรับและเร่ืองคาเสียหายธรรมดาในกรณีผิดสัญญา 

 อนึ่ง คําพิพากษาฉบับนี้ ไดใหอรรถอธิบายเกี่ยวกับเบ้ียปรับไวดวยวา 
 “เบ้ียปรับนั้นก็คือ คาเสียหายท่ีคูสัญญาตกลงกันไวลวงหนานั้นเองเบ้ียปรับจึง

เปนสวนหนึ่งของคาเสียหาย ฯลฯ” 
 เนื่องจากคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยวาเม่ือศาลพิพากษาใหโจทกไดรับ
คาเสียหายเต็มตามจํานวนท่ีโจทกไดรับความเสียหายแลว โจทกจะเรียกรองใหจํานวนเสียเบ้ียปรับ
ใหโจทกซํ้าอีกตอหนึ่งไมได คําวินิจฉัยเชนนี้จะไมขัดแยงกับหลักกฎหมายแพงเร่ืองความศักดิ์สิทธิ
แหงการแสดงเจตนากลาวคือบุคคลยอมมีเสรีภาพในการทําสัญญาไดตามประสงคถาหากสัญญานั้น
ไมมีวัตถุประสงคท่ีขัดตอกฎหมาย หรือการพนวิสัย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน 
หรือ? 
 คําพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยเชนนั้นจริง และหลักกฎหมายเร่ืองความศักดิ์
สิทธิแหงการแสดงเจตนาก็มีอยูเชนนั้นจริง 
 แตศาสตราจารยธานินทร เห็นวาเร่ืองท้ังสองนี้ไมขัดแยงกันเพราะ 
 1)  หลักกฎหมายในเร่ืองการเรียกรองในคาเสียหายนี้มีอยูดังท่ีทานศาสตราจารย
หลวงจํารูญเนติศาสตรกลาวไวในคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1482-1483/2492 ตอนหนึ่งวา “การใหคา
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สินไหมทดแทนความเสียหายในกรณีผิดสัญญา ก็เพื่อท่ีจะชดใชและใหความพอใจแกฝายท่ีไมผิด
สัญญา สําหรับความเสียหายท่ีฝายนั้นไดรับ ฉะนั้น จึงตองกําหนดจํานวนเงินท่ีจะใหเพียงพอที่จะ
ทําใหฝายท่ีไมผิดสัญญากลับไปอยูในฐานะเดียวกันถาไมมีการผิดสัญญาเกิดข้ึนเพราะ กฎหมายไม
ประสงคใหมีการคากําไรจากการผิดสัญญา ฯลฯ” 
 นี่เปนหลักกฎหมายท่ีอาศัยสามัญสํานึกและใหความยุติธรรมแกคูกรณีทุก
ฝายท่ีเกี่ยวของ 
 ดวยหลักกฎหมายท่ัวไปนี้ จึงมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีจํากัดเสรีภาพในการ
ทําสัญญามุงหวังคากําไรจากความเสียหาย อาทิเชน กฎหมายลักษณะประกันภัย ซ่ึงหามมิใหผูเอา
ประกันภัยเรียกรองคาสินไหมทดแทนเกินกวาจํานวนวินาศภัยอันแทจริงแมจะไดประกันภัยไวสูง
กวานั้นเพียงใดก็ตาม(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 877) 
 2)  สําหรับในกฎหมายวาดวยเรื่องเบ้ียปรับ ก็อาศัยหลักใหญในเร่ืองการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนตามจํานวนท่ีไดเสียหายไปจริง เชนเดียวกันกับเร่ืองประกันภัยดังกลาว
ขางตน ดังท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 380 วรรค 2 ซ่ึงบัญญัติวา ถาเจาหนี้มีสิทธิ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ือการไมชําระหนี้ จะเรียกเอาเบ้ียปรับอันจะพึงริบนั้นในฐานเปน
จํานวนนอยท่ีสุดแหงคาเสียหายก็ได การพิสูจนคาเสียหายยิ่งกวานั้น ทานก็อนุญาตใหพิสูจนได 
และ มาตรา 383 บัญญัติวา “ถาเบ้ียปรับท่ีริบนั้นสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได 
ในการที่จะวินิจฉัยวา พอสมควรเพียงใดน้ัน ทานใหพิเคราะหถึงทางไดทางเสียของเจาหนี้ทุกอยาง
อันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดทางเสียใน เชิงทรัพยสิน เม่ือไดใชเงินตามเบ้ียปรับแลว
สิทธิเรียกรองในการขอลดก็เปนอันหมดไป” 

 จริงอยู ตามบทบัญญัติมาตรา 380 วรรค 2 และมาตรา 383 ก็ไมไดบงระบุไว
ชัดแจงวาหามมิใหเจาหนี้เรียกรองเบ้ียปรับจากลูกหนี้ซํ้าอีกตอหนึ่งในกรณีท่ีตนไดรับคาเสียหาย
แลว แตยอมเห็นไดจากเจตนารมณของบทบัญญัติท้ังสองบทนี้ไดชัดเจนพอสมควรวา กฎหมายถือ
วาเบ้ียปรับเปนสวนหนึ่งของคาเสียหาย ถาคูกรณีกําหนดไวสูงเกินไปศาลก็ลดลงได ตรงกันขาม           
ถาคูกรณีกําหนดไวต่ําไป ถาเจาหนี้สามารถพิสูจนไดวาตนเสียหายกวาท่ีกําหนดไวเปนเบ้ียปรับ 
เจาหนี้ก็เรียกคาเสียหายเพิ่มเติมไดเต็มจํานวนท่ีเสียหายจริง โดยใหถือเอาเบ้ียปรับนั้นเปนจํานวน
นอยท่ีสุด แหงคาเสียหายก็ได แตจะเรียกเต็มจํานวนท้ังคาเสียหายและคาเบ้ียปรับนาจะไมได 
 3)  ตรงกันขาม ถาถือวากฎหมายไมไดหามไมใหเรียกท้ังคาเสียหาย และ              
เบ้ียปรับอยางเต็มจํานวนท้ังสองทางแลว บทบัญญัติมาตรา 380 วรรค 2 และมาตรา 383 มิเปนหมัน
ไปหรือ  
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 ดวยเหตุท่ีกลาวมา นาจะกลาวไดวา ตามเจตนารมณบทบัญญัติของมาตรา 380 
วรรค 2 และมาตรา 383 เจาหนี้จะเรียกเอาท้ังเบ้ียปรับเต็มจํานวน และคาเสียหายท่ีแทจริงอีกเต็ม
จํานวนไมได49 
 การกําหนดเบ้ียปรับ และเบ้ียปรับในสัญญาสําเร็จรูป เปนการทําสัญญาตามหลัก
เสรีภาพในการทําสัญญา และหลักความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนา ฝายท่ีถูกเอาเปรียบจําตองยอม
ใหฝายเจาหนี้เรียกเอาเบ้ียปรับจากตนซ่ึงเปนฝายท่ีผิดสัญญา และหากผิดสัญญาหลายคร้ังก็อาจถูก
เรียกเบ้ียปรับทุกคร้ังท่ีผิดสัญญา เพราะเจาหนี้ยังคงมีสิทธิเรียกเบ้ียปรับจากการผิดสัญญาไดอีก เชน
กรณีการกําหนดคาทวงถามทุกคร้ังท่ีลูกหนี้ผิดชําระคาผอนบัตรเครดิต 
 การที่ศาลปรับลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวน เปนข้ันตอนท่ีลูกหนี้ถูกดําเนินคดีแลว 
เปนการใชดุลพินิจของศาลเพ่ืออํานวยความยุติธรรมในคดีใหกับคูความ หากเห็นวาเบ้ียปรับสูงเกิน
สวนศาลมีอํานาจท่ีจะปรับลดลงได เปนการอํานวยความยุติธรรมภายหลังการทําสัญญา แมไมมี
คูความฝายใดรองขอ 
 รองศาสตราจารย ดร.ศนันทกรณ (จําป) โสตถิพันธุ มีความเห็นวา “เร่ืองเบ้ีย
ปรับท่ีศาลสามารถพิจารณาลดลงไดตามความยุติธรรม จะตองช่ังน้ําหนักระหวางหลักเสรีภาพใน
การทําสัญญา (Freedom of contract) ท่ีคูสัญญาสามารถกําหนดเนื้อหาในสัญญาอยางไรก็ได 
ประกอบกับหลักในการคุมครองตนเอง (autotutela) ของผูมีสิทธิไดรับเบ้ียปรับดานหน่ึง และหลัก
ความยุติธรรม ประกอบกับหลักความเหมาะสมและความไดสัดสวนท่ีคูสัญญาฝายท่ีมีสิทธิไดรับ
เบ้ียปรับไมควรไดรับมากเกินกวาความเสียหายนั้น อีกดานหน่ึง การที่บทบัญญัติประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยเลือกใหศาล จึงเทากับใหน้ําหนักกับหลักความยุติธรรม ประกอบกับหลักความ
เหมาะสมและความไดสัดสวน อันมีผลเปนการจํากัดเสรีภาพของคูสัญญาภายหลังท่ีสัญญาได
เกิดข้ึนแลว 
 การใชดุลพินิจ เปนอัตวิสัยของผูพิพากษาเห็นวาเปนธรรมและสมควรตาม
ความคิดและคติของผูพิพากษา ไมมีผูใดบอกไดวาศาลทานใด จะบังคับสิทธิหนาท่ีอะไรให ภายใต
ขอบเขตเพียงใด เปนการปดกั้นความคิดของคูสัญญา เพราะเดาใจผูพิพากษาเจาของสํานวนไมถูก 
ในท่ีสุดก็อาจตองปรับเปลี่ยนรูปแบบของสัญญา กําหนดเนื้อหาของเบ้ียปรับไปเปนรูปแบบใหม 
เพื่อปองกันไมใหศาลมีสิทธิใชดุลพินิจ และจะทําใหมูลคาของสัญญาเพ่ิมข้ึน จากการที่คูสัญญาระบุ
เง่ือนไขหรือขอความเพื่อปองกันความเส่ียงจากการถูกลดรอนสิทธิตามสัญญา 
 ในสมัยโบราณ ศาลเปนผูเดียวท่ีสามารถเขาไปอํานวยความยุติธรรม หรือแกไข
เยียวยาใหแกคูความและบุคคลในสังคมได การใหอํานาจศาลในการปรับลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวน
                                           

49  แหลงเดิม. 

DPU



49 

  

ลง ก็เพื่อตองการไมใหมีการใชบังคับเอาเบ้ียปรับเต็มตามสัญญา ซ่ึงอาจจะเปนลักษณะการคากําไร
หรือแสวงหาประโยชนจากการระบุคาเสียหายเปนเบ้ียปรับ 
 ศาสตราจารย ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช อธิบายไววา การปรับลดเบ้ียปรับตามมาตรา 
383 เปนสายกลางแหงความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมายกับความศักดิ์สิทธ์ิของเจตนา ถาปลอยเจตนา
เต็มท่ีอาจเกิดการลงโทษปรับไหมกันรุนแรงเกินไป จึงใหลดเบ้ียปรับลงไดตามสมควร การลดเบ้ีย
ปรับควรใชบังคับเม่ือมีการชําระหนี้ไปบางแลว แตท่ีใหลดได ไมไดหมายความวา จะใหลดลงเหลือ
นอยเกินไป จึงใหพิเคราะหถึงทางไดเสียอยางอ่ืนนอกจากเชิงทรัพยสินดวย 
 จากแนวความคิดดังกลาว ทําใหเห็นวาการท่ีกฎหมายใหอํานาจศาลในการใช
ดุลพินิจลดเบ้ียปรับได ในกรณีท่ีเบ้ียปรับสูงเกินสวนนั้น เปนเร่ืองท่ีกฎหมายไมประสงคใหเกิด
การคากําไรจากการผิดสัญญา ปญหาท่ีจะตองพิจารณาตอไปคือ ศาลมีอํานาจปรับลดเบ้ียปรับลง
ไดมากนอยเพียงใด และอะไรคือเบ้ียปรับที่สูงเกินสวน ใครเปนผูกําหนดวาเบ้ียปรับท่ีเหมาะสมคือ
อะไร 
 รองศาสตราจารย ดร.ศนันทกรณ (จําป) โสตถิพันธุ อธิบายไววา เบ้ียปรับสูงเกิน
สวน หมายถึงคาเสียหายท่ีคูสัญญาตกลงไวลวงหนาเกินความเสียหายท่ีแทจริง การปรับลดเบ้ียปรับ
ตองพิจารณาถึงสวนไดเสียอันชอบดวยกฎหมายของเจาหนี้ทุกประการ มิใช เฉพาะทางไดเสียใน
เชิงทรัพยสินเทานั้น และยังไมไดใชเงินตามเบ้ียปรับไป เบ้ียปรับสูงเกินสวน สวนใหญปรากฏใน
สัญญาซ้ือขายท่ีกําหนดใหปรับเปนจํานวนเทาของเงินท่ีไดรับหรือของราคาทรัพยสิน ซ่ึงเกินกวา
ความเสียหายท่ีแทจริง 
 ปญหาที่เกิดข้ึน เกิดจากการที่ศาลใชดุลพินิจ กําหนดปรับลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกิน
สวน ต่ํากวาความเสียหายท่ีแทจริง เชนในกรณีการกูยืมเงิน ก. กูยืมเงินจาก ข. เสียดอกเบ้ียรอยละ 8 
ตอป หากผิดนัด ให ข. คิดดอกเบ้ียรอยละ 15 ตอป แลว ก. เอาเงินนั้นให ค. กู คิดดอกเบ้ียอัตรารอย
ละ 10 ตอป ผิดนัดใหคิดดอกเบ้ียรอยละ 15 ตอป ปรากฏวา ค. ผิดนัด ศาลเห็นวาอัตราดอกเบ้ียผิด
นัดเปนเบ้ียปรับ ศาลมีอํานาจในการใชดุลพินิจปรับลดลงได จึงพิพากษาให ค. รับผิดดอกเบ้ียอัตรา
รอยละ 7.5 สวนอีกคดีหนึ่ง เม่ือ ก. ไมไดรับเงินคืนจาก ค. จึงผิดนัดไมมีเงินไปคืน ข. ถูก ข.               
ฟอง ศาลในคดีนั้นตัดสินให ก. รับผิดดอกเบ้ียในอัตราผิดนัดรอยละ 15 ตอป อะไรคือความเปน
ธรรมสําหรับ ก. ศาลควรมีอํานาจเพียงใดในการปรับลดเบ้ียปรับ 
 ในความเห็นของผูเขียนวิทยานิพนธ ผูเขียนเห็นวา อัตราเร่ิมตนท่ีใชในขณะทํา
สัญญา และท่ีเปล่ียนไปตามสภาพปกติของการชําระหนี้ตามสัญญา เปนดอกเบี้ยหรือหนี้ในสวนท่ี
ศาลไมมีอํานาจเขาไปแกไข สวนท่ีคูสัญญาจะตองถูกบวกเบิกเพิ่มเขาไป ในกรณีท่ีตนผิดนัด คือเบ้ีย
ปรับท่ีถูกเพิ่มเขาไปในจํานวนเงินอัตราดอกเบ้ียเดิมท่ีไมใชเบ้ียปรับ ดังนั้น หากศาลจะใชอํานาจ
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พิจารณาปรับลด ควรปรับลดจากอัตราดอกเบ้ียท่ีถูกเพิ่มข้ึนหลังจากท่ีผิดนัด ไมควรกาวลวงเขาไป
ปรับลดอัตราดอกเบ้ียตามปกติของสัญญา  
 การใชดุลพินิจท่ีไมมีหลักการ และเปนไปตามทัศนคติของผูพิพากษาแตละทาน 
ทําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ เม่ือศาลเห็นวาอัตราดอกเบ้ียผิดนัดท้ังหมดรวมถึงอัตราดอกเบ้ียปกติ
เปนเบ้ียปรับ และทําคําพิพากษาลดอัตราดอกเบ้ียจากอัตราดอกเบ้ียปกติ เชนเดิมอัตราดอกเบี้ยปกติ
คือ รอยละ 16.5 ตอป ลูกหนี้ผิดนัดคิดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดอัตรารอยละ 21 ตอป ศาลเห็นอัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 21 ทั้งจํานวนเปนเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวน ลดเหลืออัตรารอยละ 15 ตอป กลายเปนวา
ลูกหนี้ผิดนัด ผิดสัญญา ไมชําระหนี้ กลับไดประโยชนจากการผิดสัญญาของตน โดยการไดลด
ดอกเบ้ียจากอัตราดอกเบ้ียท่ีลดลงจากการผอนชําระตามปกติลูกหนี้ท่ีดี ถาแนวโนมการทําคํา
พิพากษาเปนเชนนี้แลวจะมีใครอยากเปนลูกหนี้ท่ีดีอีก 
          2.3.3.5  เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางเบี้ยปรับกับดอกเบ้ีย (ในฐานะเปนคาเสียหาย) 
        คาเสียหายอันเกิดแตการไมชําระหนี้ ไดแกการชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
เจาหนี้เพื่อชดใชความเสียหายอันเกิดแตการที่เจาหนี้ไมไดรับชําระหนี้ตามสิทธิของตน โดย
กฎหมายมุงหมายหรือพยายามท่ีจะทําใหเจาหนี้ผูไดรับความเสียหายไดรับผลประโยชนทางการเงิน
หรือทางเศรษฐกิจใหอยูในฐานะท่ีเขาพึงไดรับ ถาไดมีการชําระหนี้โดยสมบูรณ หรืออยางนอยก็ให
ไดใกลเคียงไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะพึงกระทําได เพื่อทําใหความเสียหายหมดไป หรือนอยไปมากที่สุด 
และดวยหลักดังกลาวนี้ เจาหนี้จึงมีสิทธิท่ีจะเรียกเอาคาเสียหายอันเกิดแตการไมชําระหนี้ในเวลา
และสถานท่ีท่ีกําหนดไวในวัตถุแหงหนี้เดิม โดยรวมถึงประโยชนคือผลกําไรที่เขาควรจะไดรับ 
และผลที่เขาสูญเสียส่ิงท่ีเขามีอยูไป และโดยหลักดังกลาวนี้ เราจึงอาจสันนิษฐานไดวา เจาหนี้มีสิทธิ
จะเรียกเอาคาเสียหายจากมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับการชําระหนี้ และมูลคาสุทธิดังกลาวนั้น คือมูลคาซ่ึง
เราอาจประเมินคาสินไหมทดแทนใหไดตามจํานวนแหงมูลคานั้น ซ่ึงอธิบายไดวาถาการท่ีเจาหนี้
ไดรับการชําระหนี้ไมสมบูรณโดยมีการผิดสัญญาไมชําระหนี้แลว เจาหนี้จึงพึงไดรับประโยชน
อยางใดบางจากการชําระหนี้นั้น มูลคาท่ีเจาหนี้ตองเสียไปหรือตองขาดไปนั้น เปนจํานวนเทาใด 
คาเสียหายอันเกิดแตการไมชําระหนี้ก็พึงเรียกใหชดใชกันไดเปนจํานวนอยางนั้นหรือเทานั้น เชน
ในสัญญาซ้ือขายส่ิงของเม่ือฝายลูกหนี้ผิดสัญญาไมรับมอบสิ่งของท่ีซ้ือขายกัน สินคาราคาตกลด
นอยลง เจาหนี้จําเปนตองขายขาดทุนไปมิฉะนั้นของจะเสียไปเปนตน มูลคาของจํานวนความ
เสียหายคือมูลคาของราคาระหวางราคาตลาดตามสัญญาซ้ือขายกับราคาตามท่ีขายไปจริงตางกัน
เทาใด มูลคาดังกลาวเปนราคาของความเสียหายท่ีตองชดใชกันเปนตน 
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เบ้ียปรับ  
 ในเร่ืองเบ้ียปรับนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 379 บัญญัติวา 
“ถาลูกหนี้สัญญาแกเจาหนี้วาจะใชเงินจํานวนหน่ึงเปนเบ้ียปรับเม่ือตนไมชําระหนี้ก็ดี หรือไมชําระ
หนี้ใหถูกตองตามสมควรก็ดี เม่ือลูกหนี้ผิดนัดก็ใหริบเบ้ียปรับ ถาการชําระหนี้อันจะพึงกระทํานั้น
ไดแกงดเวนอันใดอันหนึ่ง หากทําการอันนั้นฝาฝนมูลหนี้เม่ือใด ก็ใหริบเบ้ียปรับเม่ือนั้น” 
 เบ้ียปรับจึงไดแกเงินจํานวนหนึ่ง ซ่ึงลูกหนี้ตกลงไวลวงหนาแกเจาหนี้วาจะ
ชดใชใหแกเจาหนี้เพื่อเปนคาเสียหายเม่ือตนไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมถูกตอง อันเปนการกําหนด
คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนไวลวงหนา โดยไมตองพิสูจนคาเสียหายซ่ึงขอตกลงกําหนดเบ้ีย
ปรับดังกลาวนี้ไมมีกฎหมายกําหนดจํากัดอัตราสูงตํ่าไว แตอยางไรก็ตามถากําหนดจํานวนเบ้ียปรับ
ไวเปนจํานวนสูงมากเกินไป ศาลก็อาจลดลงเปนจํานวนพอสมควรได (มาตรา 383) และนอกจากน้ี
ถาหากการไมชําระหนี้ของลูกหนี้เปนเหตุใหเจาหนี้ตองเสียหายมากกวาจํานวนเบ้ียปรับท่ีกําหนด
กันไวลวงหนา เจาหนี้ก็ยอมมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพิ่มเติมไดอีก50  
 คําวาเบ้ียปรับนี้ สวนมากมักจะใชคําวาคาเสียหายปะปนกันไปโดยเขาใจวาเปน
อยางเดียวกัน ซ่ึงความจริงแลวคาเสียหายและเบ้ียปรับมีนัยคนละอยางกัน ถอยคําท่ีใชในสัญญาจะ
เรียกช่ืออยางไรไมเปนขอสําคัญ ความสําคัญอยูท่ีจุดมุงหมายอันแทจริงของคูสัญญา ซ่ึงปรากฏใน
เอกสารนั้น เชนขอความในสัญญาท่ีกําหนดไววา ถาจําเลยผิดสัญญาไมชําระเงินตามนัดแลว จะยอม
ใหคาเสียหายโจทกวันละ 5 บาทนั้น หมายถึงเบ้ียปรับ แมในสัญญาจะใชคําวาคาเสียหายก็ตาม 
อยางไรก็ตามเบ้ียปรับก็จัดอยูในจําพวกเปนคาเสียหายสําหรับการผิดสัญญาอยางหนึ่ง 
 ดอกเบ้ีย (ในฐานะท่ีเปนคาเสียหาย)  

 ไดแกคาเสียหายท่ีกฎหมายกําหนดใหตองชําระในกรณีผิดนัดชําระหนี้เงิน 
ดอกเบ้ียในกรณีเชนนี้เปนคาเสียหายท่ีคูกรณีมิไดตกลงกันไวแตประการใด แตกฎหมายสันนิษฐาน
ไววา กรณีหนี้เงินนั้นถามีการผิดนัดเจาหนี้ยอมจะตองเสียหาย จึงบัญญัติไวชัดแจงวา ในกรณีผิดนัด
ในหนี้เงินนั้น ใหคิดดอกเบ้ียในระหวางเวลาใหคิดดอกเบ้ียในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดคร่ึงตอ
ป (มาตรา 224) 
 ดังนั้น ดอกเบ้ียจึงตางกับคาเสียหายอันเกิดแตการไมชําระหนี้และชําระเบ้ียปรับ 
เพราะดอกเบ้ียเปนเงินคาทดแทนท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับการชําระหน้ีเงินลาชา และมีอัตรา
ตายตัวรอยละคือรอยละ 7 คร่ึงตอป เวนแตเจาหนี้จะเรียกไดสูงกวานั้น โดยอาศัยเหตุอยางอ่ืนอัน
ชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 224) แตคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแตการไมชําระหนี้

                                           
50  แหลงเดิม. 
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เปนเร่ืองท่ีศาลจะกําหนดใหตามแตฝายผูเสียหายจะพิสูจนความเสียหายใหเปนได มิไดกําหนดไว
เปนจํานวนตายตัวโดยบทกฎหมาย และไมเห็นการทดแทนเฉพาะการไมชําระหนี้เงินเทานั้น การไม
ชําระหนี้โดยวัตถุอยางอ่ืนใดก็เรียกเอาคาสินไหมทดแทนตาม มาตรา 222 ได และไมเฉพาะสําหรับ
การผิดนัดชําระหนี้ลาชาเหมือนเร่ืองดอกเบ้ียเทานั้นการชําระหนี้โดยชํารุดบกพรองผิดสถานท่ี หรือ
ผิดความประสงคแหงหนี้โดยประการอื่นอยางใดตามความหมายในมาตรา 215 ก็ทําใหมีสิทธิเรียก
เอาคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 222 ไดนอกจากนั้นคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 222 ก็ไม
กําหนดจํานวนแนนอนตายตัว จะมากหรือนอยเปนจํานวนเทาใดข้ึนอยูกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จริงจากการไมชําระหนี้  ตางกับดอกเบ้ียท่ีกฎหมายกําหนดไวเปนจํานวนแนนอนตายตัว 
  สวนเบ้ียปรับเปนการทดแทนท่ีคูกรณีกําหนดตกลงกันไวเองโดยสัญญา(มาตรา 
379) ไมใชเร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางดอกเบ้ียและไมใชคาสินไหมทดแทนท่ีศาลจะได
กําหนดใหตามมาตรา 222 ลักษณะของเบ้ียปรับอาจเปนการชําระหนี้อยางอ่ืนนอกจากการใชเงิน 
(มาตรา 382) เบ้ียปรับท่ีกําหนดกันไวถานอยเกินไปเจาหนี้อาจเรียกคาสินไหมทดแทนไดดวย
(มาตรา 380 วรรคสอง, 381 วรรคสอง) แตคาสินไหมทดแทนตามมาตรา 222 ตองกําหนดใหพอแก
ความเสียหายนอยไปไมได เม่ือไดแลวก็ตองแลวกันไปเรียกเอาอีกไมได สวนเบี้ยปรับนั้นถามีการ
กําหนดไวสูงเกินไปอาจมีการเรียกรองขอใหลดลงมาได (มาตรา 383) ซ่ึงเปนการสะดวกแกเจาหนี้
ในการกําหนดคาเสียหายกันไวและนอกจากน้ีเบ้ียปรับท่ีกําหนดกันไวไมตองมีการพิสูจนคาเสียหาย
กันอีกเม่ือผิดสัญญาตามท่ีกําหนดก็ริบเบ้ียปรับไดเลย51  
        1) เปรียบเทียบลักษณะของเบี้ยปรับและลักษณะของดอกเบ้ีย 
 การท่ีจะถือเปนเบ้ียปรับไดจะตองมีลักษณะเปนขอตกลงท่ีกําหนดคาเสียหาย
กันไวลวงหนา และคูสัญญามีความมุงหมายใหขอตกลงนั้นเปนเบ้ียปรับ สวนดอกเบ้ียของหนี้เงิน
เปนผลที่เกิดข้ึนตามกฎหมาย และขอกําหนดในสัญญา จึงมีความเหมือนและความแตกตางกันใน
บางกรณี จึงสมควรพิจารณาเปรียบเทียบเบ้ียปรับกับขอตกลงในเร่ืองดอกเบ้ีย และมัดจําหรือการให
ประกันหรือการชําระหนี้บางสวน ใหสามารถแยกออกจากกันไดโดยชัดแจง 

 มูลเหตุท่ีจะเรียกดอกเบ้ียตามกฎหมายไทยมีอยู 2 กรณี คือ 
 ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากนิติกรรมหรืออีกนัยหนึ่งคือดอกเบ้ียท่ีเกิดจากขอตกลงหรือ
สัญญาท่ีคูกรณีไดทําข้ึน จะเปนสัญญาชนิดใดก็ไดท่ีมีวัตถุแหงหนี้เปนการชําระเงินใหแกอีกฝาย
หนึ่ง เชน สัญญากูยืมเงิน จํานํา จํานอง เชาซ้ือ ซ้ือขาย ขายฝาก บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน ฯลฯ 

                                           
51  มัลลิกา  ลับไพรี.  เลมเดิม.  หนา 22 – 25. 
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บทบัญญัติของกฎหมายท่ีรับรองการเรียกดอกเบ้ียในกรณีเชนนี้ เชน มาตรา 654 มาตรา 655 และ
มาตรา 911 เปนตน 
 ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงมีอยูประการเดียว คือ ดอกเบ้ีย
ผิดนัด 
 ในกรณีผิดนัดหนี้เงินซ่ึงมีอยูสองกรณี คือ กรณีผิดนัดในหนี้เงินท่ัวไปตาม
มาตรา 224 วรรคแรก ท่ีใหคิดดอกเบ้ียรอยละเจ็ดคร่ึงตอป และกรณีผิดนัดในต๋ัวเงินตามมาตรา 968 
(2) ท่ีใหคิดดอกเบ้ียรอยละหาตอป 
 ดังนั้น ความหมายของดอกเบ้ียจึงหมายถึงคาตอบแทนจากการใชเงินท่ี
กฎหมายเปดโอกาสใหคูกรณีตกลงเรียกจากกันได หรือคาเสียหายท่ีกฎหมายกําหนดใหตองชําระ
ในกรณีผิดนัดชําระหนี้เงิน โดยกําหนดเปนเงินตรา และคํานวณตามความมากนอยแหงเงินตราท่ีให
กูยืมและตามระยะเวลาท่ีใหกูยืม 
 สําหรับอัตราดอกเบ้ียตามกฎหมายคือรอยละเจ็ดคร่ึงตอป ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 7 ซ่ึงบัญญัติวา “ถาจะตองเสียดอกเบี้ยแกกัน และดอกเบี้ยนั้นมิได
กําหนดอัตราไวในนิติกรรมหรือโดยกฎหมายอันใดอันหนึ่งชัดแจงไซรทานใหใชอัตรารอยละเจ็ด
คร่ึงตอป” 
 สวนอัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีคูกรณีอาจตกลงเรียกจากกันได คือ อัตราดอกเบ้ีย
ท่ีไมเกินรอยละสิบหาตอปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 654 
 การควบคุมมิใหมีการเรียกอัตราดอกเบ้ียเกินไปกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด
ในเร่ืองการกูยืมเงินนั้นมีปรากฏในเหตุผลหรือเจตนารมณของการประกาศใชพระราชบัญญัติหาม
เรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ท่ีใหเหตุผลวาเนื่องจากวาถาจะปลอยใหคูกรณีแหงสัญญากูยืมมี
เสรีภาพในการตกลงกําหนดอัตราดอกเบ้ียกันเทาใดก็ไดโดยไมมีขีดจํากัดแลว อาจมีผลเสีย
กระทบกระเทือนตอสังคมได จริงอยู การท่ีเจาหนี้เรียกดอกเบ้ียในอัตราที่สูงมาก เชน รอยละยี่สิบ
หาตอป เปนเร่ืองท่ีลูกหนี้ยินยอมไมใชเจาหนี้บังคับเอาฝายเดียวจึงไมควรหาม แตถาพิจารณาใหดี
แลว จะเห็นวาถาปลอยใหเรียกดอกเบ้ียกันเชนนั้นได จะเปนการทารุณแกลูกหนี้มากเกินไปเพราะ
การที่ลูกหนี้ตองไปกูเงินเขาน้ันยอมแสดงใหเห็นไดวาลูกหนี้เดือดรอนหรือมีความจําเปนอยางมาก
ท่ีจะตองใชเงิน ดังนั้น เม่ือเจาหนี้เรียกเอาดอกเบ้ียในอัตราสูงเทาใดก็ตามลูกหนี้ก็จําตองยินยอม ซ่ึง
ถากฎหมายกําหนดอัตราดอกเบ้ียข้ันสูงท่ีจะเรียกกันไดไวก็จะทําใหลูกหนี้ไมตองรับภาระมาก
เกินไป อยางมากเจาหนี้ก็เรียกดอกเบ้ียไดในอัตราสูงสุดท่ีกฎหมายกําหนดไวเทานั้น 
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เปรียบเทียบกับเจตนาในเร่ืองการชําระดอกเบ้ียและการชําระเบ้ียปรับ 
 เบ้ียปรับตางกับดอกเบ้ีย เพราะดอกเบี้ยเปนคาตอบแทน จากการใชเงิน สวน
เบ้ียปรับเปนการชดใชคาเสียหายเนื่องจากลูกหนี้ไมชําระหนี้ถูกตองสมควร นอกจากน้ีดอกเบ้ียยัง
เปนเงินคาทดแทนท่ีกฎหมายกําหนดไวเฉพาะสําหรับการชําระหนี้เงินลาชา สวนเบ้ียปรับมีไดโดย
ไมจํากัดเฉพาะการไมชําระหนี้เงินเทานั้น การไมชําระหน้ีโดยวัตถุอยางอ่ืนใด ก็เรียกเอาเบ้ียปรับ
ตามมาตรา 379 ได และไมเฉพาะสําหรับการผิดนัดชําระหนี้ลาชาเหมือนเร่ืองดอกเบ้ียเทานั้น              
การชําระหนี้โดยชํารุดบกพรองผิดสถานท่ีหรือผิดความประสงคแหงหนี้โดยประการอ่ืนอยางใด               
ก็ทําใหมีสิทธิเรียกเอาเบ้ียปรับได ลักษณะของดอกเบ้ียและเบ้ียปรับจึงคอนขางแตกตางกันอยางเห็น
ไดชัด 
 ลักษณะของดอกเบ้ียเปนจํานวนเงิน แตเบ้ียปรับอาจเปนเงินหรือการชําระ
หนี้อยางอ่ืนนอกจากใชเงินก็ได (มาตรา 382) ตามกฎหมายดอกเบ้ียมีไดท้ังกรณีท่ีกฎหมาย
กําหนดใหและดอกเบี้ยท่ีคูสัญญาตกลงกําหนดกันไว ดังท่ีไดกลาวมาแลว แตเบ้ียปรับไมมีกรณีท่ี
กฎหมายกําหนดไวอยางดอกเบ้ีย นอกจากนั้นถาในสัญญามีการกําหนดเบ้ียปรับไวสูงเกินไป อาจมี
การรองขอใหลดลงมาได (ตามมาตรา 383) สวนดอกเบ้ียถาไดกําหนดกันไวไมเกินอัตราสูงสุด จะมี
การรองขอใหลดดอกเบ้ียในภายหลังไมได 
 ดอกเบ้ียมีอัตราข้ันตํ่า อัตรารอยละ เจ็ดคร่ึงตอป ตามมาตรา 7 และมาตรา 224 
แตหากเจาหนี้มีเหตุอ่ืนอันสามารถเรียกไดโดยชอบดวยกฎหมาย ก็สามารถเรียกใหลูกหนี้ชําระ
ดอกเบ้ียตอไปตามนั้น อัตราดอกเบ้ียรอยละเจ็ดคร่ึงเปนขอสันนิษฐานของกฎหมายเก่ียวกับความ
เสียหายเบ้ืองตน เจาหนี้ไมตองนําสืบศาลก็ส่ังใหชําระดอกเบ้ียจํานวนนี้ได แตหากเปนเบ้ียปรับ เบ้ีย
ปรับเปนการกําหนดคาทดแทนความเสียหายจากการผิดสัญญา ตองนําสืบพิสูจนความเสียหายให
ศาลเห็น หากนําสืบไมไดศาลอาจลดเบ้ียปรับลงตามความเสียหายท่ีแทจริง ซ่ึงไมมีกําหนดอัตราข้ัน
ต่ําของเบ้ียปรับเอาไวในกฎหมาย จึงข้ึนอยูกับดุลพินิจของศาลและการนําสืบพยานของคูสัญญา 
 จากท่ีกลาวมาขางตนนี้ จะเห็นไดวาดอกเบ้ียมีความหมายอยูสองความหมาย
ดวยกันคือในความหมายแรก หมายถึงคาตอบแทนจากการใชเงินของเขาสวนความหมายท่ีสองท่ีมี
ท่ีปรากฏใชในเร่ืองของการผิดนัดชําระหนี้เงิน ซ่ึงในความหมายของดอกเบ้ียในความหมายท่ีสองนี้
หมายถึงเงินคาทดแทนท่ีกฎหมายกําหนดไวเพื่อการท่ีเจาหนี้เสียหายเพราะการชําระหนี้ลาชา ซ่ึงใน
ความหมายของดอกเบ้ียตามความหมายท่ีสองนี้ ทําใหมีความคลายคลึงกับเบ้ียปรับในดานท่ีเปนการ
ทดแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกเจาหนี้ อันเนื่องมาจากการท่ีลูกหนี้ไมชําระหนี้ ในเร่ืองนี้มี
ขอสังเกตอยูตรงผลของบทบัญญัติมาตรา 224 วรรคแรก ท่ีกลาววาเจาหนี้อาจเรียกดอกเบ้ียสูงกวา
รอยละเจ็ดคร่ึงตอปโดยอาศัยเหตุอยางใดๆ อันชอบดวยกฎหมายแลวเจาหนี้ก็คงมีสิทธ์ิท่ีจะบังคับ
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เรียกดอกเบ้ียในอัตราดังกลาวนั้นไดตอไปซึ่งศาลไมมีอํานาจจะไปส่ังลดอัตราดอกเบี้ยลงได 
อยางไรก็ตามตองเปนท่ีเขาใจวาดอกเบ้ียท่ีเจาหนี้อาจจะเรียกไดสูงกวารอยละเจ็ดคร่ึงตอปอัน
เนื่องมาจากการท่ีลูกหนี้ผิดนัดตามผลของมาตรา 224 ดังกลาวนี้ เจาหนี้ตองมีเหตุท่ีจะอางไดวาตนมี
สิทธ์ิท่ีจะเรียกดอกเบ้ียในอัตราดังกลาวนั้นเหตุดังกลาวนี้เปนเหตุท่ีเกิดจากตัวนิติกรรมสัญญาท่ี
กอใหเกิดมูลหนี้นั้นๆ เชนถาในสัญญากูยืมเงินระบุไววาลูกหนี้จะตองเสียดอกเบี้ยใหแกเจาหนี้
อัตรารอยละ 14 ตอป แมลูกหนี้ผิดนัดลูกหนี้ก็จะตองเสียในอัตราน้ันตอไปใหแกเจาหนี้ ลูกหนี้จะ
มารองขอตอศาลเพ่ือขอใหศาลส่ังใหตนเสียดอกเบ้ียเพียงรอยละเจ็ดคร่ึงตอปไมได ท้ังนี้เพราะ
เจาหนี้มีสิทธิตามสัญญากูอันเปนมูลแหงหนี้ท่ีจะเรียกดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 14 ตอปจากลูกหนี้ได 
จนกวาลูกหนี้จะชําระเงินกูจนครบถวน ดอกเบ้ียในกรณีท่ีกลาวนี้ยอมไมใชดอกเบ้ียท่ีเปนคา
ทดแทนความเสียหาย เพราะเปนดอกเบ้ียซ่ึงเจาหนี้มีสิทธิจะไดรับโดยอาศัยอํานาจแหงมูลหนี้ของ
ตนอยูแลว โดยไมคํานึงวาลูกหนี้จะผิดนัดชําระหนี้หรือไมก็ตาม แตถาในสัญญากูฉบับดังกลาวนั้น 
นอกจากจะระบุวาลูกหนี้ยอมเสียดอกเบ้ียใหแกเจาหนี้ในอัตรารอยละ 14 ตอปดังกลาวขางตนแลว 
ยังมีขอสัญญากําหนดไวอีกขอหนึ่งวา ถาลูกหนี้ไมชําระหนี้เงินกูเม่ือหนี้ถึงกําหนดชําระ นอกจาก
จะยอมเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 14 ตอปแลว ลูกหนี้ยังจะเสียดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนใหอีกรอยละ 5 ตอป 
ดังนี้จะเห็นวาขอสัญญาขอหลังนี้ เปนขอสัญญาท่ีกําหนดใหดอกเบ้ียมีความหมายเปนเบ้ียปรับซ่ึง
ศาลยอมมีอํานาจท่ีจะใชบทบัญญัติมาตรา 383 ส่ังลดไดหากเห็นวาสูงเกินสวนไปโดยพิจารณาถึง
ทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันเกิดจากการท่ีลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้เงินกู ซ่ึงในความเห็นของ
ผูเขียนวิทยานิพนธเห็นวา ศาลนาจะมีสิทธิปรับลดเบ้ียปรับจากอัตรารอยละ 5 ท่ีปรับเพิ่มข้ึน มิใช
ปรับลดท้ังหมดจนกวาตํ่ากวาอัตราลูกหนี้ชําระหนี้ปกติ 
         2) เบ้ียปรับท่ีกําหนดไวเปนดอกเบ้ีย 

ขอสังเกต เบ้ียปรับท่ีกําหนดไวเปนดอกเบ้ียนี้ ตองพิจารณาใหดีวาดอกเบ้ียท่ี
กําหนดไวนั้นถือวาเปนการตกลงเร่ืองดอกเบ้ียธรรมดา หรือเปนการกําหนดคาเสียหายกันไว
ลวงหนาอันเปนเบ้ียปรับตามสัญญาวาดอกเบ้ีย 

ลักษณะโดยท่ัวไปของดอกเบ้ียซ่ึงหมายถึงคาทดแทนหรือคาตอบแทนใน
การใชเงินสวนหนึ่ง และในสวนของคาเสียหายจากการผิดนัดชําระหนี้เงินอีกสวนหนึ่ง หากการ
กําหนดอัตราดอกเบ้ีย กําหนดไวตายตัวตลอดอายุสัญญา ไมวาจะมีการผิดนัดหรือไม เชนนี้เปน
ดอกเบ้ียท่ีศาลไมอาจลดปรับเปล่ียนได เชนเดียวกันกับกรณีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียลอยตัวไวใน
สัญญา ท่ีผูใหกูสามารถปรับเปล่ียนไดตามอัตราอางอิงท่ีมีการปรับเปล่ียนไปตลอดอายุสัญญา โดย
ไมตองคํานึงวาลูกหนี้จะผิดนัดแลวหรือไม ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียดังกลาว เปนอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับ
อางอิงตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด สามารถเปล่ียนข้ึนลงไดตามอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่า เชน 
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ดอกเบ้ียข้ันตํ่าสําหรับการกูยืมเงิน (Minimum loan rate หรือ MLR) ดอกเบ้ียข้ันตํ่าสําหรับการกูเบิก
เงินเกินบัญชี (Minimum overdraft rate หรือ MOR) บวกดวยจํานวนสวนตาง (margin) ซ่ึงเปน
จํานวนตัวเลขท่ีธนาคารหรือสถาบันการเงินคํานวณไวเปนตนทุน คาความเส่ียง และคาใชจายใน
การปลอยสินเช่ือ ลักษณะท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดเชนนี้ โดยไมมีเง่ือนไขวาลูกหนี้ตองผิดนัดกอน
หรือไม แมจะเปนการกําหนดอัตราดอกเบ้ียเผ่ือไวลวงหนาในอนาคต หรืออาจเปนการกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียลวงหนาอีกสามป หรือหาปในลักษณะข้ันบันได ดังนี้ ลวนแตเปนอัตราดอกเบ้ียตามมาตรา 
224 ท้ังส้ิน เพราะไมไดเปนการกําหนดคาความเสียหายไวในอนาคต แตเปนการกําหนดวิธีการคิด
ดอกเบ้ียลวงหนา ตามวิธีการใหสินเช่ือท่ัวไป ไมมีประเด็นเร่ืองคาความเสียหายในอนาคตเขามา
เกี่ยวของ จึงแตกตางจากกรณีเบ้ียปรับตามมาตรา 379 เพราะเบ้ียปรับเปนเร่ืองการกําหนดคาเสียหาย
เอาไวลวงหนาในสัญญา ไมวาในสัญญาน้ันจะเรียกช่ือวาอยางไรก็ตาม หากเปนการกําหนดความ
เสียหายไวลวงหนาลวนเปนเบ้ียปรับท้ังส้ิน ดังเชนในกรณีท่ีไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยไวใชเม่ือ
ลูกหนี้ผิดนัด ดอกเบ้ียดังกลาวเปนคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนา ในกรณีท่ีลูกหนี้ไมชําระหนี้ตาม
กําหนดระยะเวลา หรือชําระหนี้ไมถูกตอง ดอกเบ้ียลักษณะนี้ เปนคาเสียหายจากการที่ลูกหนี้ผิดนัด
ไมชําระหนี้ จึงเปนเบ้ียปรับ และเม่ือเปนเบ้ียปรับ ศาลจึงมีอํานาจปรับลดลงไดตามสวน เปนจํานวน
พอสมควร โดยพิจารณาถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยาง อันชอบดวยกฎหมาย มิใชแตเพียงทางได
เสียงเชิงทรัพยสิน นอกจากนั้น การที่จะพิจารณาวาอัตราดอกเบ้ียสวนใดเปนเบ้ียปรับ ตามมาตรา 
379 ท่ีศาลปรับลดได และอัตราดอกเบ้ียสวนใด เปนดอกเบ้ียตามมาตรา 224 ท่ีศาลไมมีอํานาจปรับ
ลดนั้น ก็เปนปญหาสําคัญท่ีควรพิจารณาในการทําคําพิพากษา เพราะหากไมสามรารถแยกแยะออก
จากกัน ศาลจะเขาใจวาอัตราดอกเบี้ยผิดนัดท้ังหมดคือเบ้ียปรับ และปรับลดตามดุลพินิจซ่ึงสุดทาย
ดอกเบ้ียในลักษณะเบ้ียปรับอาจมีอัตราตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ียปกติ ตามมาตรา 224 ซ่ึงไมถูกตอง 
เพราะผูผิดนัดผิดสัญญาไมควรไดรับประโยชนจากการผิดสัญญาของตน 

ความจริง ในการพิจารณาตองแยกสวนท่ีเปนดอกเบ้ียปกติออกจากดอกเบ้ียท่ี
กําหนดไวเปนอัตราดอกเบ้ียผิดนัด (เบ้ียปรับ) กลาวคือในกรณีท่ีในสัญญากูกําหนดใหชําระหนี้
ดอกเบ้ียปแรกในอัตรารอยละ 14 ตอป ปท่ีสองในอัตรารอยละ 15 ตอป ปท่ีสามในอัตรารอยละ 16 
ตอป หากผิดนัดใหสิทธิผูใหกูคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 21 ตอป ในกรณีดังกลาวหากปท่ีสาม
ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ สวนตางระหวางอัตราดอกเบ้ียปกติในปท่ีผิดนัด คืออัตรารอยละ 16 กับอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัด คืออัตรารอยละ 21 คือ 5 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5 คือสวนท่ีเปนเบ้ียปรับ คือสวนท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการอัตราดอกเบ้ียตามปกติเม่ือลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ ศาลมีอํานาจท่ีจะปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียดังกลาวลง ตามท่ีเห็นสมควร คือจะปรับลดลงเทาใดก็ได แตหามปรับลดลงเหลือศูนย 
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เพราะกฎหมายไมไดใหอํานาจศาลในการยกคําขอเบ้ียปรับ ท้ังนี้ดังจะเห็นไดจากคําพิพากษาฎีกา
ดังตอไปนี้ 

คําพิพากษาฎีกา ดอกเบ้ียท่ีถือวาเปนเบี้ยปรับ 
ดอกเบ้ียท่ีใหคิดจากการผิดนัด ไมสามารถโอนท่ีดินท่ีซ้ือขายไดเปนเบี้ยปรับ 
คําพิพากษาฎีกาท่ี 269/2512 ผูซ้ือกับผูขายทําสัญญาจะซ้ือขายท่ีดินกันไววา

ตกลงกําหนดโอนท่ีดินใหผูซ้ือหรือผูหนึ่งผูใดท่ีผูซ้ือระบุภายใน 1 เดือน นับแตวันทําสัญญา ถาพน
กําหนดแลวผูซ้ือยังชําระเงินคาท่ีดินใหผูขายไมได  ผูขายยอมขยายเวลาใหอีก 150 วัน โดยผูซ้ือยอม
เสียดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอปในเงินคาท่ีดินท่ียังไมชําระสําหรับระยะ 150 วันนั้น ถาเกินกําหนดนี้
ผูขายมีสิทธิเลิกสัญญาไดทันที ดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวตามสัญญาดังกลาว ถือไดวาเปนเบ้ียปรับ เม่ือ
ไมชําระหนี้หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองตามสมควร ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 
379 เพราะเปนคาเสียหายจํานวนหน่ึง ท่ีคูสัญญาตกลงกันไวลวงหนาวาจะชดใชใหเม่ือผูซ้ือไมชําระ
หนี้ในกําหนดเวลาตามสัญญา 

เม่ือผูซ้ือผิดสัญญาไมสามารถรับโอนท่ีดินและชําระเงินคาท่ีดินไดตาม
สัญญา ผูขายยอมฟองเรียกดอกเบ้ียซ่ึงกําหนดไวเปนเบ้ียปรับจากผูซ้ือได 

ดอกเบ้ียท่ีกําหนดในหนังสือรับสภาพหนี้ในกรณีผิดนัด ถือเปนเบี้ยปรับ 
คําพิพากษาฎีกาท่ี 1727/2535 จําเลยตกลงทําหนังสือรับสภาพหนี้ยินยอมใช

คาเสียหายใหโจทกแสดงวาจําเลยมีเจตนาผูกพันตามนั้น จําเลยจึงมีหนาท่ีตองชําระคาเสียหายให
โจทกตามหนังสือรับสภาพหนี้ สวนดอกเบ้ียท่ีกําหนดตามหนังสือรับสภาพหนี้ถือเปนการกําหนด
เบ้ียปรับไวลวงหนา ศาลมีอํานาจลดไดตาม ป.พ.พ.มาตรา 383 

ในสัญญาเดียวกัน อาจมีท้ังสวนท่ีเปนดอกเบี้ยและสวนท่ีเปนเบ้ียปรับ            
แตหากดอกเบ้ียเปนสวนหนึ่งของเบี้ยปรับ ศาลอาจพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบ้ียได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3397/2535 จําเลยตกลงใชเงินท่ียังมิไดชําระ และเบ้ียปรับ
กับดอกเบ้ียอัตรารอยละ 12 ตอปของเงินท่ียังมิไดชําระแกโจทก ถือวาดอกเบ้ียเปนสวนหนึ่งของ
คาเสียหายท่ีตกลงกันไวลวงหนาหากศาลเห็นวาสูงเกินสวนก็มีอํานาจใชดุลพินิจลดลงได 

คาธรรมเนียมชําระหนี้ลาชา แมมีอัตรารอยละ 2 ตอการชําระหนี้ลาชา ไมถือ
เปนดอกเบ้ียเงินกู แตมีลักษณะเปนเบี้ยปรับ หากสูงเกินสวนศาลมีอํานาจลดลงได 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 408/2538 การวินิจฉัยวาการแกไขอยางไรเปนการแกไข
ขอผิดพลาดเล็กนอยหรือขอผิดหลงเล็กนอย จําตองดูคําบรรยายฟองของโจทก โจทกขอแกไข
ตัวเลขจํานวนเงินในคําขอบังคับทายฟองใหสอดคลองกับขออางอันเปนท่ีอาศัยแหงขอหาซ่ึงได
บรรยายในคําฟองของโจทกแตเดิม โดยคําขอทายฟองไดพิมพผิดพลาดคลาดเคล่ือน ถือวาเปนการ
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ผิดพลาดเล็กนอยหรือผิดหลงเล็กนอย โจทกยอมยื่นคํารองขอแกไขเพิ่มเติมไดแมภายหลังวันช้ีสอง
สถานตาม ป.วิ.พ.มาตรา 180 

คดีท่ีจํานวนทุนทรัพยท่ีพิพาทกันในช้ันอุทธรณไมเกินหาหมื่นบาท หามมิให
คูความอุทธรณในขอเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง จําเลยอุทธรณวาจําเลยไมไดเปนหนี้
โจทกเปนอุทธรณในขอเท็จจริง ศาลชั้นตนรับอุทธรณของจําเลยในขอนี้ไมชอบ แมศาลอุทธรณ     
ไมรับวินิจฉัยโดยยกเหตุผลคนละเหตุ และจําเลยฎีกาในขอกฎหมายวาศาลอุทธรณไมรับวินิจฉัย             
ไมชอบและศาลชั้นตนรับฎีกามา ก็ถือไดวาไมใชขอท่ียกวากันมาแลวในศาลอุทธรณตองหามมิให
ฎีกาตามมาตรา 249 

ตามวิธีการใชบัตรสินเช่ือไดเนอรสคลับ เม่ือจําเลยทําบัตรสินเช่ือของโจทก
ไปใชโจทกจะชําระหนี้แทนจําเลย จําเลยมีหนาท่ีจะชําระเงินคืนโจทกภายในกําหนด ซ่ึงจําเลย           
ไมตองเสียคาธรรมเนียมผิดนัด แตหากจําเลยไมชําระเงินคืนภายในกําหนด โจทกจะเรียก
คาธรรมเนียมผิดนัดอัตรารอยละ2 ตอเดือน ไมใชดอกเบ้ียตาม พ.ร.บ. หามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราฯ 
แตมีลักษณะคลายเบ้ียปรับ 

ไมวาจะเรียกชื่ออยางไร หากเปนการกําหนดความเสียหายไวลวงหนา            
ยอมเปนเบี้ยปรับ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 707/2539 ขอสัญญาระหวางเจาหนี้และลูกหนี้ท่ีมีลักษณะ
เปนคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาใหเจาหนี้ริบหรือเรียกเอาไดเม่ือ ลูกหนี้ไมชําระหนี้หรือไมชําระ
หนี้ใหถูกตองสมควรยอมเปนเบ้ียปรับท้ังส้ินไมวาจะมีการเรียกช่ืออยางไรหรือไม 

จําเลยท่ี 1 และท่ี 2 กูเงินจากโจทกโดยยอมเสียดอกเบ้ียอัตรารอยละ12.5 ตอป 
กําหนดชําระเงินตนและดอกเบ้ียเปนรายเดือน ซ่ึงหากผิดนัดไมสงเงินตนพรอมดอกเบ้ียตามอัตรา
และกําหนดยอมใหโจทกคิดดอกเบ้ียสําหรับเงินคงคางเพ่ิมข้ึนเปนอัตราสูงสุดตามประกาศของ
โจทกท่ีออกโดยอาศัย อํานาจตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึนจาก
ดอกเบ้ียเดิมจึงถือวาเปนเบ้ียปรับ 

เบ้ียปรับคือจํานวนอัตราดอกเบี้ยท่ีเพิ่มขึ้น ระหวางอัตราดอกเบ้ียปกติและ
อัตราดอกเบ้ียผิดนัด 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 6646/2539 สัญญากูเงินระหวางโจทกและจําเลยท่ี 1             
ไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูไวรอยละ 18 ตอป ตามสัญญาขอ 2 อยูแลว สวนการท่ีสัญญาขอ 4 
กําหนดใหโจทกคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีจําเลยท่ี 1 ผิดนัดไวรอยละ 21 ตอป ก็คือการท่ีจําเลยท่ี 1 
สัญญาใหเบ้ียปรับในฐานผิดสัญญากูเงินในอัตรารอยละ 3 ตอป ซ่ึงถาสูงเกินสวนศาลมีอํานาจลดลง
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เปนจํานวนพอสมควรก็ได แมจําเลยที่ 2 และท่ี 3 ไมไดใหการถึงและศาลช้ันตนไมไดกําหนดใน
ปญหาเร่ืองนี้เปนประเด็นขอพิพาทไวในคดีก็ตาม 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 100/2541 เบ้ียปรับเปนคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายซ่ึงคูสัญญากําหนดกันไวลวงหนาเม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้หรือไมชําระหนี้ใหถูกตอง
ตามสมควรจะเรียกคาเสียหายนี้วาเปนเบ้ียปรับ ดอกเบ้ีย หรืออยางอ่ืนก็ได แตหากมีลักษณะเปน
คาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาใหเจาหนี้ริบหรือเรียกเอาไดเม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้หรือไมชําระหนี้
ใหถูกตองตามสมควรแลวยอมเปนเบ้ียปรับท้ังส้ิน เม่ือตามสัญญากูยืมเงินกําหนดไววาหากจําเลยผิด
สัญญายอมใหโจทกเรียกใหชําระหนี้ท้ังหมดและคิดดอกเบ้ียจากตนเงินท่ีคางชําระในอัตรารอยละ 
19 ตอปนับแตวันผิดสัญญาเปนตนไปจนกวาจะชําระหนี้ครบถวนเพิ่มข้ึนจากเดิมซ่ึงคิดดอกเบี้ยกัน
รอยละ 11 ตอป ดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึนจากอัตราท่ีกําหนดไวจึงเปนเบ้ียปรับ หากสูงเกินสวนศาลลดลง
เปนจํานวนพอสมควรได ตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 6887/2541 ตามสัญญากูเงินขอ 2 ระบุวา จําเลยท้ังสองยอม
เสียดอกเบ้ียในอัตราข้ันตํ่าท่ีโจทกคิดจากลูกคาช้ันดีรวมกับอัตราดอกเบ้ียอัตรารอยละ 0.5 ตอป ซ่ึง
ขณะทําสัญญาอัตราดอกเบี้ยข้ันตํ่าท่ีโจทกคิดจากลูกคาช้ันดีรอยละ 13.75 ตอป อัตราดอกเบี้ยท่ี
จําเลยทั้งสองตองชําระแกโจทกในขณะทําสัญญาจึงเทากับรอยละ 14.25 ตอป และสัญญาขอ 4  
ระบุวา ในกรณีท่ีจําเลยท้ังสองผิดนัดผิดสัญญายอมใหโจทกคิดดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียท่ีโจทก
ประกาศใชเรียกเก็บจากลูกคาผูกูเงินท่ัวไปในกรณีผิดนัดผิดสัญญา ซ่ึงขณะทําสัญญาดอกเบ้ียใน
กรณีผิดนัดอัตรารอยละ 18 ตอป จึงเห็นไดวา ดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียเดิมมีลักษณะเปน
คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนความเสียหายซ่ึงคูสัญญากําหนดกันไวลวงหนาจึงเปนเบ้ียปรับ
ตามนัยแหง ป.พ.พ. มาตรา 379 

เม่ือโจทกใชสิทธิบอกเลิกสัญญากูเงินแกจําเลยท้ังสองแลว จําเลยทั้งสองตอง
ชําระหนี้เงินกูท้ังหมดคืนโจทกตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรคหนึ่ง การท่ีจําเลยท้ังสองไมชําระเปน
การผิดนัด หนี้ดังกลาวเปนหนี้เงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ซ่ึงใหคิดดอกเบ้ียในระหวาง
ผิดนัดรอยละ 7.5 ตอป แตกรณีนี้จําเลยท้ังสองตองรับผิดชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 14.25 ตอป 
ตามท่ีโจทกมีสิทธิเรียกไดตามที่ระบุไวในขอ 2 ของสัญญากูเงิน เนื่องจากขอตกลงเร่ืองดอกเบ้ีย
ดังกลาวถือไดวาเปนเหตุอยางอ่ืนอันชอบดวยกฎหมายท่ีโจทกจะเรียกดอกเบ้ียไดสูงกวาอัตรารอย
ละ 7.5 ตอป และไมถือวาเปนเบ้ียปรับท่ีศาลจะมีอํานาจลดลงได สวนท่ีสัญญากูเงินขอ 4 ไดระบุ
ขอตกลงเร่ืองดอกเบ้ียในกรณีจําเลยท้ังสองผิดนัดผิดสัญญาไวนั้นก็ถือไดวาเปนเหตุอยางอ่ืนอัน
ชอบดวยกฎหมายอีกขอหนึ่งท่ีโจทกจะเรียกดอกเบ้ียไดสูงกวาอัตรารอยละ 7.5 ตอป เชนกัน แตเม่ือ
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มีลักษณะเปนเบ้ียปรับ หากศาลเห็นวาสูงเกินสวนศาลมีอํานาจลดลงเปนจํานวนพอสมควรได            
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคหนึ่ง 

การที่จะวินิจฉัยวาเบ้ียปรับนั้นสูงเกินสวนหรือไม และจะลดลงเปนจํานวน
พอสมควรเพียงใดนั้น ป.พ.พ.มาตรา 383 วรรคหนึ่ง ใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยาง
อันชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเปนปญหาขอเท็จจริง การที่โจทกอุทธรณเฉพาะปญหาขอกฎหมาย
โดยตรงตอศาลฎีกา ศาลฎีกาจึงไมอาจวินิจฉัยในปญหาดังกลาวใหได ปรากฏวาศาลช้ันตนยังไมได
วินิจฉัยปญหาในขอนี้ จึงตองสงสํานวนคืนไปยังศาลช้ันตนเพื่อใหพิจารณาพิพากษาในขอนี้ใหม 
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 243 (1) (2) ประกอบมาตรา 247 

จะปรับลดเบ้ียปรับใหต่ํากวาอัตราดอกเบ้ียตามปกติไมได 
คําพิพากษาฎีกาท่ี 7328/2541 ขอตกลงใหคิดดอกเบ้ียเพิ่มในกรณีลูกหนี้           

ผิดนัดนั้นเปนการกําหนดคาเสียหายไวลวงหนาในรูปของดอกเบ้ียท่ีคิดเพิ่มข้ึนจากเดิม ดอกเบ้ียท่ีคิด
เพิ่มข้ึนนี้จึงมีลักษณะเปนเบ้ียปรับ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 379 ซ่ึงถาสูงเกินสวน ศาลมีอํานาจลดลงได
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 แตท่ีศาลอุทธรณใหลดอัตราดอกเบ้ียลงเหลือในอัตรารอยละ 7.5 ตอป            
ยังไมถูกตอง เพราะตามสัญญามีขอตกลงจะชําระดอกเบ้ียตามปกติโดยไมผิดนัดในอัตรารอยละ 14 
และ 13.75 ตอป และถาผิดนัดจึงจะคิดเพิ่มข้ึนจากนี้ ดังนี้ จึงเปนเบ้ียปรับเฉพาะสวนท่ีเกินจากรอย
ละ 14 และ 13.75 ตอป การลดลงจึงลดลงไดต่ําสุดในอัตรารอยละ 14 และ 13.75 ตอป จะลดลงให
ต่ํากวานี้ไมได 

เบ้ียปรับลดได แตงดไมได 
คําพิพากษาฎีกาท่ี 3348/2542 จําเลยเสียดอกเบี้ยสําหรับเงินกูในอัตรารอยละ 

16.25 ตอป หากจําเลยประพฤติผิดเง่ือนไขในสัญญาหรือผิดนัดไมชําระหนี้ จําเลยยอมใหโจทกคิด
ดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนเปนอัตรารอยละ 18.5 ตอป จึงเปนเร่ืองท่ีตกลงกันไวลวงหนาวาหากจําเลยไมชําระ
หนี้ใหตองตามความประสงคอันแทจริงแหงมูลหนี้ จําเลยยอมใหโจทกคิดดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนไดจึงเปน
เบ้ียปรับตาม ป.พ.พ. มาตรา 379 เม่ือศาลเห็นวาอัตราดอกเบ้ียอันเปนเบ้ียปรับนั้นสูงเกินสวนก็ปรับ
ลดเปนจํานวนพอสมควรไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคหน่ึงการท่ีโจทกซ่ึงเปนสถาบันการเงินมี
สิทธิคิดดอกเบ้ียจากลูกหนี้ในอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยและ พ.ร.บ. 
ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 โดยไมอยูภายใตบังคับ ป.พ.พ. มาตรา 654 ไมทํา
ใหขอตกลงระหวางโจทกกับจําเลยที่กําหนดคาเสียหายไวลวงหนาไมเปนเบ้ียปรับ แตก็ไมมี
บทบัญญัติใดใหอํานาจศาลท่ีจะงดเบ้ียปรับเสียท้ังหมด ดังนั้น ท่ีศาลอุทธรณพิพากษาใหจําเลยชําระ
ดอกเบ้ียแกโจทกในอัตรารอยละ16.25 ตอป จากตนเงิน 2,230,000 บาท เทากับอัตราดอกเบ้ียสูงสุด
สําหรับลูกคาท่ัวไปอันเปนอัตราปกติท่ีจําเลยตองชําระแกโจทกกอนผิดนัด จึงมีผลเทากับเปนการ
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งดเบ้ียปรับท่ีจําเลยตองรับผิดชําระใหโจทกท้ังส้ิน ไมตองดวยเจตนารมณของกฎหมาย ศาลฎีกา
เห็นสมควรแกไขใหถูกตอง 
        3) ดอกเบ้ียท่ีไมถือวาเปนเบี้ยปรับ 
 ดอกเบ้ียบัตรเครดิต ไมเปนเบี้ยปรับ 
 คําพิพากษาฎีกาท่ี 1550/2539 คําขอสินเช่ือบัตรเครดิตมีขอสัญญาวาโจทก
ยอมผอนผันจายเงินไปกอนท้ังท่ีเงินฝากในบัญชีมีไมพอจาย โดยไมมีกําหนดเวลาชําระคืน เปนแต
เพียงจําเลยตกลงชําระคืนพรอมดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเปนการ
กําหนดดอกเบี้ยไวลวงหนา  ถือไดวาจําเลยตกลงใหโจทกคิดดอกเบี้ยในอัตราดังกลาวแตตน จึงไม
อยูในบังคับ ป.พ.พ. มาตรา 654 ซ่ึงหามคิดดอกเบ้ียเกินรอยละสิบหาตอป เพราะมิใชการกูยืมและ
โจทกเปนธนาคารพาณิชยขอตกลงดังกลาวชอบดวยกฎหมายไมมีลักษณะเปนเบ้ียปรับ 
 ขอสังเกต คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1550/2539 ไมถือวาดอกเบ้ียบัตรเครดิตเปน
เบ้ียปรับเนื่องจากถือวาเปนดอกเบ้ียท่ัวไปที่เจาหนี้มีสิทธิคิดจากลูกหนี้ไดตามกฎหมาย แตตามคํา
พิพากษาฎีกาท่ี 408/2538 ถือวาดอกเบ้ียบัตรเครดิตในกรณีผิดนัดเปนเบ้ียปรับ 
 ในกรณีนี้ ผูเขียนวิทยานิพนธเห็นวา ตองดูวาดอกเบี้ยท่ีใชนั้นใชในขณะการ
ใหสินเช่ือปกติ ถาเปนการใหสินเช่ือปกติ แตปรับเพ่ิมไดไมเปนเบ้ียปรับ แตหากใชปรับเพิ่มเม่ือ
ลูกหนี้ผิดนัด จะเปนการกําหนดคาเสียหายไวลวงหนา และจะเปนเบ้ียปรับ  

ดอกเบ้ียตามสัญญากู ท่ีไมถือวาเปนเบี้ยปรับ 
ขอตกลงเรื่องการใหปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียไดแมไมผิดนัด ไมเปนเบี้ยปรับ 
คําพิพากษาฎีกาท่ี 3553/2539 เบ้ียปรับคือสัญญาซ่ึงลูกหนี้ใหไวแกเจาหนี้วา

จะใชเงินจํานวนหน่ึงเปนเบ้ียปรับเม่ือตนไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควรแตตามสัญญากูเงินหรือ
สัญญาจํานองกําหนดใหโจทกเปนเจาหนี้มีสิทธิข้ึนอัตราดอกเบ้ียไดแมจําเลยผูเปนลูกหนี้จะมิไดผิด
นัดชําระหนี้ ดังนี้ ขอสัญญาท่ีกําหนดในเร่ืองดอกเบ้ียดังกลาวจึงมิใชเบ้ียปรับ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 894/2540 โจทกผูใหกูมีสิทธิคิดดอกเบ้ียไดในอัตรารอยละ 
19 ตอป ไดระบุจํานวนดอกเบ้ียไวในสัญญากูเงินโดยแจงชัดใหโจทกมีสิทธิคิดดอกเบ้ียจากจําเลย
ในอัตราดังกลาว การคิดดอกเบ้ียของโจทกนี้ จึงเขาลักษณะเปนดอกผลนิตินัยท่ีโจทกพึงไดรับ          
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 148 วรรคสาม กรณีหาใชเปนเร่ืองท่ีลูกหนี้สัญญาวาจะใชเงินจํานวนหนึ่งเปน
เบ้ียปรับเม่ือตนไมชําระหนี้ หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร เม่ือลูกหนี้ผิดนัด อันจะถือวาเปนเบ้ีย
ปรับ ซ่ึงศาลลดจํานวนลงดังท่ีศาลช้ันตนวินิจฉัยไม ท่ีศาลช้ันตนวินิจฉัยวาอัตราดอกเบ้ียรอยละ           
19 ตอป ตามสําเนากูเงินเปนเบ้ียปรับนั้นจึงไมถูกตอง 
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เบ้ียปรับ ปรับลดกวาอัตราดอกเบ้ียปกติไมได 
คําพิพากษาฎีกาท่ี 3310/2542 เบ้ียปรับคือสัญญาท่ีลูกหนี้ใหไวแกเจาหนี้วาจะ

ใชเงินจํานวนหนึ่งเปนเบ้ียปรับ เม่ือตนไมชําระหนี้ หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร แตสัญญากู
เงินมีใจความชัดเจนวาผูกูยอมเสียดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 19 ตอป สัญญาจํานองท่ีดินและขอตกลง
ตอทายสัญญาจํานองก็มีใจความวาผูจํานองตกลงใหดอกเบ้ียอัตรารอยละ 19 ตอปเชนกัน ดังนั้นไม
วาจําเลยท้ังสองจะผิดนัดชําระหน้ีหรือไมก็ตาม โจทกยอมมีสิทธิคิดดอกเบ้ียเอาจากจําเลยท้ังสอง
อัตรารอยละ 19 ตอปไดอยูแลวขอตกลงเร่ืองอัตราดอกเบ้ียท่ีระบุไวในสัญญากูเงินจึงไมใชเบ้ียปรับ
แมทางปฏิบัติโจทกจะผอนผันใหโดยคิดดอกเบ้ียไมถึงรอยละ 19 ตอป โดยเร่ิมแรกคิดดอกเบ้ียเพียง
รอยละ 9.5 ตอป และเม่ือจําเลยผิดนัดโจทกไดปรับอัตราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนจนถึงรอยละ 19 ตอป ก็ไม
ทําใหอัตราดอกเบ้ียในสวนนี้กลายเปนเบ้ียปรับแตอยางใด สวนขอตกลงในกรณีท่ีผูกูผิดนัดไมชําระ
หนี้ไมวางวดใดงวดหน่ึงผูกูยินยอมใหผูกูเพิ่มอัตราดอกเบ้ียสูงกวาท่ีกําหนดเม่ือใดก็ไดนั้น หมายถึง 
กรณีผูกูผิดนัดไมชําระหนี้ท่ีตองชําระเปนรายเดือน แลวผูใหกูเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงข้ึนมากกวารอย
ละ 19 ตอปดอกเบ้ียสวนท่ีเกินกวารอยละ 19 ตอป เทานั้นท่ีเปนเบ้ียปรับซ่ึงถาศาลเห็นวาสูงเกิน
สวนจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ได แตจะลดลงเหลือนอยกวารอยละ 19 ตอป ไมได ดังนั้นท่ี
ศาลช้ันตนลดอัตราดอกเบ้ียจากอัตรารอยละ 19 ตอป ลงมาเหลือเพียงรอยละ 15 ตอป โดยอางวา
เปนเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวนจึงไมชอบ 

การปรับดอกเบ้ียในลักษณะขั้นบันได เปนดอกเบี้ยตามมาตรา 224 ไมใช         
เบ้ียปรับ  

คําพิพากษาฎีกาท่ี 3311/2542 ตามหนังสือสัญญากูเงิน ระบุวาผูกูหรือจําเลย
ยอมเสียดอกเบี้ยใหแกผูใหกูหรือโจทกเปนรายเดือนสําหรับเงินกูตามสัญญาในอัตรารอยละ 19           
ตอป หรือตามอัตราดอกเบ้ียใหม ซ่ึงผูใหกูอาจเปล่ียนแปลงสูงข้ึนหรือตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนด
ไวขางตนและผูกูยินยอมเสียดอกเบ้ียใหแกผูใหกูในอัตราดอกเบ้ียใหมตามประกาศธนาคารฯ หรือ
ตามหนังสือสัญญาจํานองก็ไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียไวในอัตรารอยละ19 ตอป เชนเดียวกันดังนั้น 
นับแตวันแรกท่ีจําเลยรับเงินกูยืมไปจากโจทก โจทกก็สามารถคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 19 ตอป 
จากจํ า เลยได ทันทีโดยไมตองรอใหจํ า เลยผิดนัดภายใตการควบคุมหรือตามประกาศ
กระทรวงการคลัง จึงไมตองดวยขอกําหนดหรือเงื่อนไขของเบี้ยปรับตาม ป.พ.พ. มาตรา 379                
ท่ีกําหนดใหลูกหนี้หรือจําเลยใชเงินจํานวนหนึ่งเปนเบ้ียปรับเม่ือตนไมชําระหนี้ หรือไมชําระหนี้ให
ถูกตองสมควร 

การท่ีโจทกคิดดอกเบี้ยในอัตราข้ันตํ่าแกจําเลยในระยะเร่ิมแรกแลวคอยๆ 
ปรับใหสูงข้ึนถือเปนการใหความอนุเคราะหแกลูกคา ซ่ึงไมอาจแปลขอกําหนดในเร่ืองอัตรา
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ดอกเบ้ียธรรมดาท่ัวๆ ไปใหกลายเปนเบ้ียปรับอันอาจกอใหเกิดเปนโทษแกโจทกไดจึงไมควรท่ีจะ
ลดดอกเบ้ียของโจทกลงเหลืออัตรารอยละ 17 ตอป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคหนึ่ง 

หมายเหตุ คําพิพากษาฎีกาท่ี 6887/2541 และ 3311/2542 วินิจฉัยวาดอกเบ้ียท่ี
กําหนดในสัญญาไมเปนเบ้ียปรับ เนื่องจากถือวาเจาหนี้มีสิทธิเรียกดอกเบ้ียในขณะทําสัญญาใน
อัตรารอยละ 19 ตอป อยูแลว สวนคําพิพากษาท่ีถือวาดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวในอัตราผิดนัดเปนเบ้ีย
ปรับ เนื่องจากในขณะทําสัญญาเจาหนี้ไมมีสิทธิคิดดอกเบ้ียในอัตราผิดนัด ดังนั้นอัตราดอกเบ้ียท่ี
แตกตางกันระหวางอัตราดอกเบ้ียขณะท่ีไมผิดนัดกับอัตราดอกเบ้ียผิดนัดจึงถือวาเปนเบ้ียปรับ DPU
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บทที่ 3 
ปญหาการปรับบทกฎหมายในคดีผิดสัญญาชําระหน้ีเงิน กรณีดอกเบ้ียผิดนัด 

และเบ้ียปรับ ตามกฎหมายของตางประเทศและของประเทศไทย 
 

การจะปรับบทกฎหมาย ท่ีจะใชบังคับในกรณีท่ีคูสัญญาตองใชสิทธิเกี่ยวกับ ดอกเบ้ีย
ผิดนัด เบ้ียปรับ คาเสียหายจากการไมชําระหนี้ จําเปนตองทําการศึกษาขอกําหนด กฎหมาย ท้ังใน
และตางประเทศ เพื่อแยกแยะความแตกตางระหวางดอกเบ้ียปกติ กับดอกเบี้ยผิดนัด แยกเบ้ียปรับ
ออกจากดอกเบ้ียผิดนัด หรือคาเสียหายจากการไมชําระหนี้ หรือการชําระหนี้ลาชาออกจากกันให
ชัดเจนเสียกอน เพราะดอกเบ้ียปกติมีอัตราท่ีกําหนดไวแนนอน และมีอัตราข้ันสูงไมเกินท่ีกําหนด
ในประมวลกฎหมายแพง มาตรา 654 และพระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเงินของสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2523 มาตรา 4 ซ่ึงเปนบทบัญญัติทางแพงโดยเฉพาะ สวนคาเสียหายไมมีกฎหมาย
กําหนดไวเปนอัตราตายตัว บางเร่ืองศาลมีอํานาจปรับลดได บางเร่ืองเปนขอตกลงในสัญญาศาล          
ไมมีอํานาจปรับลด นอกจากนั้นการท่ีจะระบุวา คาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาและอัตราดอกเบ้ีย
ผิดนัด จะเปนเบ้ียปรับ หรือคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาในทุกกรณีหรือไม การปรับใชกฎหมาย
ในแตละเร่ืองมีขอแตกตางกัน และบางเร่ืองไมใชดุลพินิจท่ีศาลจะปรับลดลงได บางเร่ืองเปนขอ
สันนิษฐานของกฎหมาย บางเร่ืองผูเสียหายตองพิสูจน บางเร่ืองไมตองพิสูจน เชนการผิดนัดหนี้เงิน 
การท่ีจะสรุปไดวาเร่ืองใด ตองปรับใชกับกฎหมายเร่ืองใด มาตราใดน้ัน จําตองศึกษากฎหมายตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของท้ังในสวนกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายตางประเทศ เพื่อจะนํามาปรับใชให
เหมาะสมและถูกตองกับพฤติการณที่เกิดข้ึนในแตละกรณี 

 
3.1  มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ 
 ในประเทศตางๆ ท้ังในระบบ Common Law และระบบ Civil Law มีกฎหมายกําหนด
เกี่ยวกับเหตุแหงการคิดดอกเบ้ียผิดนัด และเบ้ียปรับเอาไวมากมาย โดยสวนใหญมักจะมองวา เบ้ีย
ปรับเปนคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาในสัญญา เพื่อกําหนดเปนบทลงโทษผูผิดสัญญา หรือเปน
การเตือนถึงโทษหากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะผิดสัญญา และอาจถือเปนคาเสียหายสวนนอยท่ีอาจ
เรียกไดจากการผิดสัญญาของคูสัญญาอีกฝาย ซ่ึงในกฎหมายของตางประเทศ มีสองระบบใหญท่ี
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อาจใชอางอิงคือ ระบบจารีตประเพณี (Common Law) และระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 
ดังท่ีจะไดอธิบายตอไป 
 
3.2  ความหมายของดอกเบี้ย และเบ้ียปรับ ตามความหมายของตางประเทศ หลักการปรับใช
กฎหมายในการปรับลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวนในกลุมประเทศท่ีใชกฎหมาย จารีตประเพณี 
(Common Law) ซ่ึงไดแกประเทศอังกฤษ และประเทศอเมริกา เปนตน 
     3.2.1  ประเทศอังกฤษ  

กฎหมายอังกฤษ ระบบจารีตประเพณี (Common Law) 
 กฎหมายอังกฤษถือวาเบ้ียปรับเปนสัญญากําหนดคาเสียหาย ซ่ึงถากําหนดไวเกินกวา
ความเสียหายท่ีไดรับโดยแทจริง จะใชบังคับกันไมไดโดยถือหลักวา ถาเบ้ียปรับกําหนดไวเกิน
จํานวนท่ีเสียหายจริง ก็จะกลายเปนการปรับไหมลงโทษ (Penalty) ซ่ึงอํานาจท่ีจะปรับไหมลงโทษน้ี 
บุคคลหาอาจทํากันเองไดไม รัฐและกฎหมายเทานั้นท่ีจะปรับไหมลงโทษคนได แตถาเปนการ
กําหนดคาสินไหมทดแทนความเสียหายกันไวลวงหนา (Liquidated damages) ไมเกินความเสียหาย
ในทางทรัพยสินท่ีแทจริงแลว ก็เปนอันบังคับไดตามลักษณะการท่ีตองใชคาเสียหายเม่ือผิดสัญญา 
 การแปลความหมายของเบ้ียปรับ (Penalty) และคาสินไหมทดแทนความความเสียหาย
ท่ีกําหนดกันไวลวงหนา (Liquidated damages) ศาลจะไมผูกมัดอยูกับการใชถอยคํา แตดูถึงเจตนา
มากกวา คูสัญญาอาจเรียกจํานวนนั้น เปนคาสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีกําหนดกันไวลวงหนา
(Liquidated damages) แตถาศาลเห็นวาส่ิงนั้นเปนเบ้ียปรับ (Penalty) ก็จะตองทําคําพิพากษาตาม
หลักเบี้ยปรับซ่ึงอาจพิพากษายกฟอง ในทางตรงกันขามถาคูสัญญาระบุจํานวนท่ีกําหนดไวเปนเบ้ีย
ปรับ (Penalty) แตส่ิงท่ีกําหนดเปนการกําหนดคาสินไหมทดแทนความเสียหายกันไวลวงหนา ส่ิง
นั้นก็จะถือเสมือนเปนคาสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนา (Liquidated damages) 
ซึ่งมีผลวาฝายผูเสียหายจะฟองเรียกคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายท่ีแทจริง 

ปญหาคือวาจํานวนท่ีกําหนดกันไวนั้น จํานวนใดเปนเบ้ียปรับหรือการกําหนดคา
สินไหมทดแทนความเสียหายกันไวลวงหนาซ่ึงตองชดใชเม่ือมีการผิดสัญญาเกิดข้ึน เชนใน
ขอตกลงเร่ืองเชาซ้ือบางครั้งบริษัทการเงินกําหนดวา ในเม่ือมีเหตุการณทําใหสัญญาส้ินสุดลง ผูให
เชาไมเพียงแตจะไดครอบครองสินคาท่ีเชาและริบเงินงวดท่ีจายแลว แตผูเชาจะตองจายอีกจํานวน
หนึ่งเปนคาตอบแทนสําหรับการขาดกําไรทางธุรกิจ ถาการเชาส้ินสุดลงเปนผลจากการผิดสัญญา
ของผูเชา ศาลอาจถือวาจํานวนท่ีจะตองจายนี้เปนเบ้ียปรับ  

กฎหมายอังกฤษถือวาเบ้ียปรับเปนสัญญากําหนดคาเสียหาย ซ่ึงถากําหนดกันไวเกินกวา
ความเสียหายที่ไดรับโดยแทจริง จะใชบังคับกันไมได แตถาเปนการกําหนดคาสินไหมทดแทน
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ความเสียหายกันไวลวงหนา (Liquidated damages) ไมเกินความเสียหายในทางทรัพยสินท่ีแทจริง
แลวก็เปนอันบังคับกันไดตามลักษณะการท่ีตองใชคาเสียหายเม่ือผิดสัญญา52 

มีคดีเกี่ยวกับเบ้ียปรับ ผูอุทธรณเปนผูประดิษฐยางรถยนตและยางใน ไดขายสินคา
เหลานี้บางสวนตอจําเลยซ่ึงมีสัญญาวาจะไมเสนอขายไปในราคาท่ีต่ํากวาราคาของผูผลิต จําเลยตก
ลงท่ีจะจาย 5 ปอนด เปนคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาสําหรับการผิดขอตกลงทุกกรณี จําเลยขาย
ยางต่ํากวาราคา ผูอุทธรณจึงฟองคาเสียหายสําหรับการผิดสัญญา The House of Lords ถือวาจํานวน
คาเสียหายท่ีคูสัญญากําหนดข้ึนเปนการประมาณคาเสียหายท่ีแทจริงและไมใชเบ้ียปรับ และในคํา
กลาวของ Lord Dunedin ไดวางหลักเกณฑไววา 
 จะถือเปนเบ้ียปรับถาจํานวนท่ีกําหนดไวเกินสมควรและไมมีเหตุผลในเม่ือเปรียบเทียบ
กับความเสียหายท่ีมากท่ีสุดท่ีสามารถเปนไปไดอันเกิดจากการผิดสัญญา 
 มีการอธิบายโดย Earl of halsbur ไวในคดีกอนๆ วาตัวอยาง เชน ถาทานตกลงท่ีจะสราง
บานใน 1 ป ถาไมสรางบานราคา 50 ปอนด ทานจะตองจายเงิน 1 ลานเปนเบ้ียปรับ กรณีนี้เปนการ
เกินสมควรอยางเห็นไดชัด 
 ในคดี Kemble v. Farren (1829), 6 Bing.141 จําเลยตกลงกับโจทกวาจะแสดงเปนตัว
ตลกหลักในภาพยนตร Covent Garder เปนเวลา 4 ฤดู โดยคิดคาแสดง 3 ปอนด ตอ 1 คืน สัญญา
กําหนดวาถาคูสัญญาปฏิเสธขอตกลงท้ังหมดหรือบางสวน คูสัญญานั้นจะจายอีกฝายหนึ่งเปน
จํานวน 1,000 ปอนดเปนคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนา จําเลยปฏิเสธท่ีจะแสดงในระหวางฤดู               
ท่ีสอง 
 ขอตกลงนี้ถูกตัดสินวาเปนเบ้ียปรับ หนาท่ีท่ีจะจาย 1,000 ปอนด อาจเกิดข้ึนเม่ือมีความ
ผิดพลาดท่ีจะจาย 3 ปอนด ดังน้ันจึงสังเกตไดวาเปนเบ้ียปรับ 
 ในคดี Ford Motor Co.v. Armstrong (1915), 31 T.L.R.267 
 จําเลยเปนผูขายปลีกและโจทกเปนผูผลิตรถยนต จําเลยตกลงวาจะไมขายรถของโจทก
ต่ํากวาราคาท่ีกําหนด การผิดขอตกลงจะตองจาย 250 ปอนด เปนคาเสียหายท่ีตกลงกันไว เสียง
สวนมากของ Court of Appeal ถือวาเปนเบ้ียปรับ จําเลยอาจผูกพันท่ีจะตองจายจํานวน 250 ปอนด 
สําหรับการผิดขอสัญญาบางอยางซ่ึงเปนเหตุของความเสียหายเล็กนอย และเชนเดียวกันในคดี 
Kemble v. Farren ท่ีกลาวแลวก็พิจารณาเชนเดียวกัน โดยศาลถือวา 1,000 ปอนดเปนเบ้ียปรับ 
 ปญหาวาจํานวนท่ีกําหนดเปนคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาหรือเบ้ียปรับ เปนปญหา
ตีความและสัญญา พิจารณาในเวลาที่ทําสัญญา ไมใชเวลาท่ีผิดสัญญา 

                                           
52  อภิชาต  คงดี.  (2545).  หลักการตีความสัญญา.  หนา 39 – 49. 
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ความแตกตางระหวางเบ้ียปรับและคาเสียหายท่ีกําหนดลวงหนาข้ึนอยูกับความมุงหมาย
ของคูสัญญาถามุงหมายท่ีจะคํ้าประกันการชําระหนี้ตามสัญญาโดยกําหนดเบ้ียปรับ จํานวนท่ี
กําหนดก็เปนเบ้ียปรับ แตในทางตรงกันขาม ถามุงหมายเปนคาเสียหายสําหรับการผิดสัญญา จะเปน
คาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนา 

การที่คูสัญญากําหนดคาสินไหมทดแทนซ่ึงเขาประเมินจากการผิดสัญญาของฝายใด
ฝายหนึ่ง และนําขอกําหนดใสไวในสัญญา การกระทําเชนนี้ไมลบลางกฎเกณฑเร่ืองคาเสียหาย
สําหรับการผิดสัญญา ซ่ึงมีความมุงหมายท่ีจะชดเชย 
 จากหลักกฎหมายอังกฤษดังกลาวจะเห็นไดวาการกําหนดคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายกันไวลวงหนา จะตองไมเกินความเสียหายในทางทรัพยสินท่ีแทจริงถึงจะบังคับกันได              
ถาเกินกวาความเสียหายที่แทจริง จะเปนเบ้ียปรับซ่ึงใชบังคับไมไดแตประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยของไทย ไมจํากัดวาจะตกลงกําหนดเบ้ียปรับกันไดเฉพาะท่ีเปนการกําหนดลวงหนาสําหรับ
คาเสียหายจริงจังในทางทรัพยสินเทานั้น ท้ังนี้จะเห็นไดจากมาตรา 383 ซ่ึงบัญญัติถึงการท่ีศาลจะ
ลดเบ้ียปรับจะตองพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้อยางอ่ืนท่ีชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียง
ทางดานเสียในเชิงทรัพยสินเทานั้น ซ่ึงผลสุดทายเจาหนี้อาจไดเบ้ียปรับเปนคาเสียหายเกินกวา               
ท่ีเสียหายจริงในทางทรัพยสินก็ได53 
 การเรียกดอกเบี้ยในประเทศอังกฤษ  
 ในประเทศอังกฤษ มูลเหตุท่ีจะเรียกดอกเบ้ีย 
 ใชหลัก กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) มีมูลเหตท่ีุจะเรียกดอกเบ้ียไดสามกรณี
คือ  

1) จะเรียกดอกเบ้ียไดเม่ือ 
 ก.  มีขอตกลงโดยแนชัดใหเรียกดอกเบ้ียได  
 ข.  มีแนวทางปฏิบัติ (Course of Dealing) ระหวางคูกรณวีา ใหเรียกดอกเบ้ียกันได 
 ค.  มีระเบียบหรือประเพณใีนทางการคาหรือธุรกิจระบุไวโดยเฉพาะ 
 ง.  เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนเนือ่งจากการผิดสัญญา (Breach of Contract) 
2) ตามหลักแหงความยุติธรรม (Equity) จะเรียกดอกเบ้ียได เม่ือเจาหนี้และลูกหนี้                    

มีความสัมพันธกันเปนพิเศษ เชน การใหกูยืม การจํานอง จํานํา การคํ้าประกัน เปนตน 

                                           
53  วฤทธิ์พล  วินิตวัฒนกุล.  (2546).  การกําหนดคาเสียหายเน่ืองจากการไมชําระหน้ีตามสัญญา.            

หนา 41 – 51. 
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3) โดยบทบัญญัติของกฎหมาย (Statute) คือสิทธิท่ีจะไดรับดอกเบ้ียตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไว  เชน  ดอกเบ้ียตามต๋ัวเงิน  การจัดการทรัพยสินในคดีลมละลาย  การชําระบัญชี
คาธรรมเนียมระหวางทนายความและลูกความ เปนตน 
     3.2.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กฎหมายอเมริกัน ระบบจารีตปะเพณี (Common Law) 
 หลักกฎหมายอเมริกันไดอธิบายไววา ถาคูกรณีไดกําหนดจํานวนคาเสียหายท่ีแนนอน
ไวสําหรับกรณีการผิดสัญญานั้น 

1) อาจเปนการกําหนดสําหรับเปนคาเสียหายท่ีกําหนดกันไวลวงหนาสําหรับการ            
ไมชําระหนี้ ซ่ึงเปนความเสียหายท่ีแทจริงก็บังคับกันได 

2) แตถาคูกรณีตั้งใจท่ีจะกําหนดไวเปนเบ้ียปรับ โดยกําหนดไวเกินกวาสวนของความ
เสียหายท่ีแทจริง การเรียกใหชดใชคงจํากัดไดเพียงเทาท่ีเสียหายกันจริงๆ 

การท่ีจะแบงแยกวา จํานวนคาเสียหายนั้นเปนคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาหรือเบ้ีย
ปรับนั้น จะพิจารณาไดตามหลักดังนี้ 

1) ศาลไมควรที่จะไปคํานึงวาคูกรณีจะเรียกคาเสียหายนั้นเปนอะไรแตควรพิจารณาวา 
2) ถากรณีท่ีสัญญาน้ันกําหนดมูลคาไวแนนอนคาเสียหายท่ีกําหนดไวเกินมูลคานั้น 

กรณีเชนนี้ คาเสียหายนั้นคือ เบ้ียปรับ (Penalty)  
3) ถากรณีท่ีสัญญามีมูลคาไมแนนอน แตการกําหนดคาเสียหายในจํานวนแนนอนและ

พอควร คาเสียหายนั้นคือคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนา 
ความเสียหายจากการผิดสัญญาของแตละสัญญาอาจจะตางกัน ตัวอยางเชนผูเชา 

อาจสัญญาท่ีจะจายคาเชา ขอความซ่ึงกําหนดวาในเหตุการณซ่ึงผูเชาผิดสัญญาเชาจะตองจายจํานวน
หนึ่งเปนคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนา ถาไมเปนการคาดหมายความเสียหายท่ีสมควร ก็จะถือวา
เปนเบ้ียปรับ ถาจํานวนท่ีกําหนดเปนการคาดหมายความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาท่ี
พอสมควร ขอความนั้นก็ใชได 

Uniform Commercial Code กําหนดวาคาเสียหายท่ีกําหนดลวงหนาอาจจะไดตกลงไว
แตเพียงจํานวนท่ีสมควรในการบรรเทาความเสียหายท่ีแทจริงเพราะการผิดสัญญา ความยากของ
การพิสูจนความเสียหายและความไมสะดวกจะไดรับการแกไขท่ีพอเพียง จํานวนท่ีกําหนดไวไม
สมควรจะเปนโมฆะเหมือนเปนเบ้ียปรับ 

นอกจากนั้น Black’s Law Dictionary พจนานุกรมท่ีมีช่ือเสียงของอเมริกา ไดให
ความหมายของเบ้ียปรับไวดังนี้ 
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Penalty. An elastic term with many different shades of meaning; it involves idea of 
punishment. 

The sum of money which the obligor of a bond undertakes to pay in the event of this 
omitting to perform or carry out the terms imposed upon him by the conditions of the bond. A 
penalty is a sum inserted in a contract not as a measure of compensation for its breach, but rather 
as punishmeent for default, or by way of security for actual damages which might be sustained by 
reason of nonperformance. Stein v. Bruce, Mo. App., 366 s.w. 2d 732, 735.  

The sum a party agrees to pay in the event of a contract breach, but which is fixed, 
not as a pre-estimate of prebable actual damages, but as a punisment, the threat of which is 
designed to prevent the breach. Westmount Country Club v Kameny, 82 N. J Super. 200, 197 A. 
2d 379, 382  

A penalty provision operates to compel performance of act and usually become 
effective only in event of default on which a forfeiture is compelled wilthout regard to actual 
damages sustained by party aggrieved by breach. Gerrett v. Coast and Southern Federal Sav. and 
Loan Ass’ n, 9 c. 3d 731, 180 Cal. Rptr. 845, 850 

A penalty is a sum of money which the law exacts payment of by way of punishment 
for doing some act which is prohibited or for not doing some act which is required to be done. 
Hidden hollow Ranch v. Collins, 149 Mont. 321, 406 P. 2d 365, 368. A punishment imposed by 
statute as a consequence of the commission of an offense. Also money recoverable by virtute of a 
statute imposing a payment by way of punishment. 

Penalty clause. Any provision in a contract or a law which calls for the exaction of a 
penalty instead of actual damages; e. g. in a mortgage, a clause requiring the mortgagor to pay a 
flat sum or a percentage of the mortgage debt if he exercises his right to pay off the mortgage 
before the due date or within a short time after the mortgage has been given.54 

จาก Black’s Law Dictionary นี้ อาจจะแปลความหมายของเบ้ียปรับไดคือ เบ้ียปรับ เปน
ถอยคําท่ีไมตายตัวมีความหมายตางๆ เปนความคิดในการลงโทษ เกี่ยวกับการเงินหรือแพงหรือทาง
อาญา ถึงแมวาความหมายของมันโดยท่ัวไปจํากัดถึงการลงโทษเกี่ยวกับการเงิน 

                                           
54  Henry Campbell Black, M.A.,  (1990).  Black’s Law Dictionary.  pp. 1133-1134. 
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ดังนั้น เบ้ียปรับ คือ จํานวนเงินท่ีลูกหนี้รับรองวาจะจายในเหตุท่ีเขาละเลยท่ีจะกระทํา
ส่ิงท่ีกําหนดไวโดยเง่ือนไขของสัญญา เบ้ียปรับเปนจํานวนซ่ึงกําหนดไวในสัญญาไมเหมือนกับคา
สินไหมทดแทนสําหรับการผิดสัญญา แตคอนขางจะเหมือนกับการลงโทษของการผิดสัญญา หรือ
เปนวิธีประกันสําหรับคาเสียหายท่ีแทจริงโดยเหตุท่ีไมปฏิบัติตามสัญญา จํานวนท่ีคูสัญญาจะจายใน
เหตุท่ีมีการผิดสัญญา ไมเหมือนการประมาณคาเสียหายท่ีแทจริงแตเหมือนโทษ เปนการขูซ่ึงมุง
หมายท่ีจะปองกันการผิดสัญญา  

ขอกําหนดเบ้ียปรับทําใหมีผลบังคับใหปฏิบัติตามสัญญา และจะมีผลเม่ือมีการผิด
สัญญา ซ่ึงคาปรับไหมนี้จะถูกบังคับโดยไมพิจารณาถึงคาเสียหายท่ีแทจริง  
 ในอเมริกาจึงมองวาเบ้ียปรับคือจํานวนเงินซ่ึงกฎหมายบังคับใหชําระโดยวิธีลงโทษ
สําหรับการกระทําในส่ิงซ่ึงตองหาม หรือสําหรับการไมกระทําในส่ิงซ่ึงตองกระทํา การลงโทษถูก
กําหนดโดยพระราชบัญญัติเหมือนผลของการกระทําความผิด จํานวนเงินสามารถเอาคืนมาไดโดย
พระราชบัญญัติกําหนดการชําระโดยวิธีการลงโทษ 
 ตามประวัติศาสตร กฎเกณฑตามหลัก Equity ถือวาเบ้ียปรับท่ีตกลงโดยคูสัญญาไมมีผล
บังคับ หลักความยุติธรรมนี้มุงหมายท่ีจะปองกันการเกินขอบเขต และบรรเทาจากขอตกลงท่ีไมมี
เหตุผล ภายหลังถูกนํามาใชโดยศาล ดูเหมือนวาโดยท่ัวไปคูสัญญามีอิสระท่ีจะใสขอความอะไรก็
ตามลงไปในสัญญาอันเปนเบ้ืองตน แตมีขอจํากัดวาเขาไมมีอิสระท่ีจะกําหนดสิทธิในการแกไข 
การแกไขถูกกําหนดโดยรัฐมากกวากฎหมายเอกชน ดังนั้น ตัวอยางเชนตามสัญญากําหนด
เหตุการณเม่ือมีการผิดสัญญาจะไมมีผล หลักความยุติธรรมยังคงอยูเปนเกณฑในการบังคับเร่ืองเบ้ีย
ปรับตามสัญญา 
 ขณะท่ีคูสัญญาไมมีอํานาจท่ีจะกําหนดเบี้ยปรับในเหตุท่ีมีการผิดสัญญา แตภายใต
เง่ือนไขบางอยาง เขาจะตกลงคาเสียหายกันไวลวงหนาในเหตุท่ีมีการผิดสัญญาได เบ้ียปรับมุงหมาย
ท่ีจะยับยั้งคูสัญญาจากการกระทําผิดสัญญาและลงโทษเขาในเหตุท่ีทําใหไมไดผล ศาลมีหลักเกณฑ 
สามประการท่ีจะแยกคาเสียหายท่ีกําหนดลวงหนาออกจากเบ้ียปรับ 

1) ความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาจะตองยากหรือเปนไปไมไดท่ีจะประมาณได
แนนอน 

2) คูสัญญาตองต้ังใจที่จะกําหนดคาเสียหายมากกวาเบ้ียปรับ และ 
3) จํานวนท่ีจะกําหนดไวจะตองเปนการคาดหมายความเสียหายท่ีสมควร 
เม่ือวิเคราะหถึงการท่ีศาลพิจารณาขอเท็จจริง แสดงใหเห็นวาสองหลักเกณฑมี

ความสําคัญจํากัด ในคดีสวนมากหลักเกณฑท่ีสามจะถูกตัดสินหลักเกณฑแรกมีความสําคัญจํากัด 
แมความเสียหายท่ีแทจริงจะไดคํานวณแลวอยางไรก็ตาม คาเสียหายที่กําหนดลวงหนามีประโยชน
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มากตอคูสัญญาและจะยกข้ึนมาสนับสนุนในคดีท่ีความเสียหายท่ีแทจริงยากแกการพิสูจน เชนใน
คดีท่ีมีการทําผิดขอตกลงท่ีจะไมแขงขันการคาขายทางธุรกิจ เจตนาเปนโอกาสเล็กนอยท่ีจะช้ีถึงการ
ตัดสินในส่ิงท่ีคูสัญญาทําวาเปนเบ้ียปรับและคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนา ยิ่งกวานั้นแมวา
คูสัญญาเจตนาแทจริงท่ีจะกําหนดคาเสียหายลวงหนาส่ิงนั้นอาจจะถูกคัดคานถาจํานวนท่ีกําหนด
นั้นไมเปนไปตามสวนของความเสียหายเทาท่ีจะเปนไปได 

โดยท่ัวไปเห็นวาความพอเหมาะพอควรจะตองพิจารณาในขณะท่ีทําสัญญามากกวา
เวลาท่ีผิดสัญญาและมีความเสียหายตามมา อยางไรก็ตาม ขอตกลงท่ัวไปจะส้ินสุดลงเม่ือกรณี
สุดทายมาถึงคือเมื่อไมมีความเสียหายจริงถึงแมวาเวลาที่ทําสัญญาจะไดคาดเห็นถึงความเสียหาย
และไดประมาณไวอยางมีเหตุผล 

ตัวอยางคดี Hutchinson v. Tompkins, 259 so 2d 129(Fla. 1972) 
 โจทกตกลงท่ีจะขายท่ีดินแก Tompkins ในราคา 125,000 ดอลลาร ไดวางเงิน 10,000 
ดอลลาร ไวโดยตัวแทน สัญญากําหนดคาเสียหายไวลวงหนาซ่ึงกําหนดวาถาผูซ้ือผิดสัญญาสามารถ
ท่ีจะยึดเงิน 10,000 ดอลลาร ตามท่ีฟอง Tompkins ผิดสัญญาโดยปฏิเสธที่จะชําระราคา แตตัวแทน
ไดนําเงิน 10,000 ดอลลาร กลับไปโดยไมถูกตอง โจทกฟอง Tompkins และตัวแทนเพื่อนําเงิน 
10,000 ดอลลารคืนมา ศาลยกฟองโดยถือวาคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาเปนโมฆะเสมือนเปน
เบ้ียปรับ  

การเรียกดอกเบี้ยในประเทศอเมริกา 
กําหนดสิทธิในการเรียกดอกเบ้ียไวคือ 
1) เม่ือมีสัญญาแสดงออกโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย 
2) เรียกไดในฐานท่ีเปนคาเสียหายในการหนวงเหน่ียวเงินนั้นไว 
3) เรียกไดในกรณีละเมิดสัญญาหรือปฏิบัติหนาท่ีบางอยางไปโดยพละการ 
4) โดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย55  
กลาวโดยสรุป ในกฎหมาย  ระบบจารีตประเพณี (Common Law) จะไมยอมรับ

คาเสียหายในเชิงลงโทษ จากการผิดสัญญา (Penalty) ซ่ึงเปนสวนของคาเสียหายท่ีมีการกําหนดไว
เกินกวาความเสียหายท่ีแทจริงนั้น ไมอาจใชบังคับได แตหากเปนการกําหนดคาเสียหายไวตาม
ความเปนจริง แมเปนการประเมินความเสียหายไวลวงหนา (Liquidate Damages) ก็สามารถใช
บังคับได  

 

                                           
55  Guenter  Treitel.  (1999).  American Jurisprudence.  Vol.30. p. 8. 
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   3.2.3  ประเทศฝร่ังเศส 
 ในสวนกฎหมายประเภทระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ศึกษาจากประเทศ
ฝร่ังเศส และประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ซ่ึงเปนประเทศตนแบบ ท่ีประเทศไทยนํากฎหมายของ
สองประเทศดังกลาว มาปรับปรุง ดัดแปลงใหเหมาะสมกับการใชในประเทศไทย 

กฎหมายฝร่ังเศส ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 
       เบ้ียปรับเปนขอตกลงท่ีบุคคลทําข้ึนเพื่อเปนหลักประกันในการชําระหนี้ตามสัญญาโดย
ขอตกลงกําหนดวา คูสัญญาท่ีไมปฏิบัติตามสัญญา จะตองจายจํานวนท่ีแนนอนเปนคาเสียหายใหแก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
 ตามประมวลกฎหมายแพงฝร่ังเศส ถือวาสําหรับผูทําสัญญานั้น สัญญาคือกฎหมาย            
ท่ีคูสัญญาตองถูกผูกพันตามนั้น ซ่ึงตามความคิดเห็นแตเดิมของประเทศฝร่ังเศสน้ันถือวา เบ้ียปรับ
เปนการลงโทษฐานผิดสัญญา ดังศัพทของคําวา “ปรับ” (penalty) อยางไรก็ตามในระยะหลังตอมา 
คือต้ังแตศตวรรษท่ี 20 เปนตนมาไดใชการกําหนดเบ้ียปรับเอาเปรียบคูสัญญาอีกฝายหน่ึงมากข้ึน 
เชน โดยเฉพาะในสัญญาท่ีคูกรณีอีกฝายหนึ่งขอเขารวมเปนภาคีโดยไมมีการอภิปรายกัน เชน 
สัญญาจางแรงงานท่ีนายจางผูเปนเจาของโรงงานไดรางข้ึน ผูใดสมัครเขาทํางานก็ตองยอมตาม
สัญญาจางแรงงานท่ีไดรางไวเสร็จนี้ และก็จะกําหนดเบ้ียปรับแกลูกจางตางๆ ชนิด กลาวคือมีการ
วางระเบียบขอบังคับของโรงงานหากขัดขืนก็มีเบ้ียปรับ ดังนี้ในประมวลกฎหมายแรงงานฝรั่งเศส
ออกใน ค.ศ.1901 จึงบัญญัติหามกําหนดเบ้ียปรับในสัญญาจางแรงงานหากจะมีวินัยลงโทษคนงานก็
จะตองเปนไปตามความตกลงท่ีกลุมคนงาน  และกลุมนายจางไดทําไวเรียกวา Convention 
Collective du travail  
 สําหรับในสัญญาอ่ืนๆท่ีกําหนดเบ้ียปรับศาลฝร่ังเศสก็ไดควบคุมโดยใหลูกหนี้รับผิด
นอยกวาท่ีกําหนดในเบ้ียปรับได เพราะถือวาเปนขอกําหนดท่ีเขามาขัดขวางอํานาจยุติธรรมของรัฐ 
ขอตกลงซ่ึงมีลักษณะท่ีไมใหศาลเปล่ียนแปลงเบ้ียปรับ จึงเปนโมฆะ 
 กรณีท่ีไดมีการปฏิบัติตามสัญญาไปบางสวน ศาลจะตองลดเบ้ียปรับไปตามสัดสวน 
โดยคํานึงถึงในสวนการปฏิบัติตามสัญญาท่ีไดทําไปแลว  
     3.2.4  ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี 

กฎหมายเยอรมัน ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) 
ดอกเบ้ียพื้นฐาน (The basic rate of interest) ในกฎหมายสหพันธรัฐเยอรมนี (German 

Civil Code) ระบุอยูในมาตรา 246 โดยบัญญัติวา  
Section 246 
Statutory interest rate 
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If interest is payable on a debt by law or under a legal transaction, the rate of interest 
is four per cent per year, unless otherwise provided. 

บทบัญญัติดังกลาวคลายกับมาตรา 7 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย 
คือการใหสิทธิเจาหนี้คิดดอกเบ้ียในหนี้เงินได ถามีสิทธิตามกฎหมาย หรือมีระบุไวในสัญญา โดย
กําหนดอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าไวในอัตรารอยละ 4 ตอป แตกตางจากกฎหมายของประเทศไทย ระบุไว
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป 

สวนในกรณีอัตราดอกเบ้ียผิดนัด กําหนดไวในมาตรา 288 ซ่ึงบัญญัติไววา 
German Civil Code. Section 288 
Default interest*)  
1)  Any money debt must bear interest during the time of default. The default rate of 

interest per year is five percentage points above the basic rate of interest. 
2)  In the case of legal transactions to which a consumer is not a party the rate of 

interest for claims for payment is eight percentage points above the basic rate of interest. 
3)  The obligee may demand higher interest on a different legal basis. 
4)  The assertion of further damage is not excluded. 
บทบัญญัติดังกลาว คลายกับมาตรา 224 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ

ประเทศไทย แตลดอัตราดอกเบี้ยจากกฎหมายไทยมาตรา 224 ระบุใหเรียกเก็บดอกเบ้ียไดในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป แตใน (1) ของกฎหมายดังกลาวระบุใหเรียกเก็บไดในอัตรารอยละ 5 ตอป เพิ่มจาก
อัตราดอกเบี้ยท่ีเรียกเก็บตามปกติ และใน (2) ระบุใหเรียกเก็บดอกเบ้ียในกรณีผิดนัดสําหรับลูกหนี้
ท่ีไมไดเปนคูสัญญาในอัตราเพิ่มข้ึนจากอัตราดอกเบ้ียปกติ เพิ่มข้ึนอีกรอยละ 8 และกําหนดสิทธิให
เจาหนี้มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบ้ียไดสูงกวาอัตราข้ันตํ่าท่ีกฎหมายกําหนด หากมีการตกลงไวในสัญญา
และไมขัดตอกฎหมาย และไดแยกประเภทของอัตราดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึนจากการผิดนัดไวใน                
มาตรา 497 ซ่ึงบัญญัติวา 

German Civil Code. Section 497 
Treatment of default interest, crediting part performance 
1)  To the extent that the borrower is in default in making payments owed on the basis 

of the consumer loan contract he must pay interest under section 288 (1) on the amount owed; this 
does not apply to real estate loan contracts. With regard to these contracts, the default rate of 
interest per year amounts to two and a half percentage points above the base rate of interest. In an 
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individual case, the lender may prove that the damage was greater or the borrower may prove that 
the damage was less. 

2)  Interest incurred after default has occurred must be booked to a separate account 
and may not be paid into a current account together with the amount owed or other claims of the 
lender. In regard to such interest, section 289 sentence 2 applies, with the proviso that the lender 
may only demand damages up to the amount of the statutory rate of interest (section 246). 

3)  Payments by the borrower which are insufficient to repay the entire debt due are 
credited, notwithstanding section 367 (1), 
 บทบัญญัติดังกลาว แยกอัตราดอกเบ้ียผิดนัดท่ีจะใชเพิ่มข้ึนจากอัตราดอกเบ้ียปกติเม่ือ
ลูกหนี้ผิดนัด เปนประเภทตามความเหมาะสมของธุรกิจ เชนใน (1) ใหเพิ่มอัตราดอกเบ้ียอีกรอยละ 
2.5 ในกรณีการกูยืมเพื่อซ้ือหรือทํานิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย แตไมตัดสิทธิเจาหนี้ท่ีจะเรียก
คาเสียหายสวนอ่ืนเพิ่ม หากสามารถพิสูจนไดวาความเสียหายดังกลาวนั้นมีอยูจริง 
 จากขอกฎหมายดังกลาว ทําใหเห็นไดวาบทกฎหมายของสหพันธรัฐเยอรมนี แยกแยะ
ประเภทของดอกเบ้ียปกติและดอกเบ้ียผิดนัดท่ีจะใชเพิ่มเติมจากดอกเบ้ียปกติไวโดยชัดเจน               
การตีความเร่ืองดอกเบ้ียในฐานะเปนเบ้ียปรับหรือเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนความเสียหายจาก
การที่ลูกหนี้ผิดนัด ดังนั้นในการปรับบทกฎหมาย จึงไมคอยมีปญหาเกี่ยวกับการตีความวาอะไรคือ
ดอกเบ้ียปกติและอะไรคือดอกเบ้ียผิดนัด ซ่ึงสามารถแยกดอกเบ้ียผิดนัดตามกฎหมายกับเบี้ยปรับ
ตามสัญญาออกจากกันไดอยางชัดเจน 
 เบ้ียปรับเปนขอตกลงท่ีกําหนดวาลูกหนี้จะตองจายเงินจํานวนหน่ึงในการไมชําระหนี้
หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองหรือตามเวลาท่ีกําหนดกันไวประมวลกฎหมายแพงเยอรมันบัญญัติไวใน
มาตรา 339 ซ่ึงมีบทบัญญัติทํานองเดียวกันกับกฎหมายไทย ท้ังนี้เนื่องจากวากฎหมายไทยในเร่ืองนี้
มีท่ีมาจากกฎหมายเยอรมันนั่นเอง 
 ประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน (B.G.B) มาตรา 339 บัญญัติวา If the debtor promises 
the creditor the payment of a sum of money as a penalty in case he dose not perfom his obligation 
or dose not perform it in the proper manner, the penalty is forfeit if he is in default. If the 
performance owed consists in refraining from an action, forfeiture occurs as soon as any act in 
contravention of the obligation is committed. 
 หลักกฎหมายเร่ืองเบ้ียปรับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไดมีการราง
เปนภาษาอังกฤษกอน ซ่ึงตัวบทภาษาอังกฤษมาตรา 379 มีดังนี้ 
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 Section 379 if the debtor the payment of a sum of money as a penalty in case he dose 
not perform his obligation or dose not perform it in the proper manner, the penalty is forfeited if 
he is in default. If the performance d consists in a forbearance, the penalty is forfeited as soon as 
any act in contravention of the obligation is committed. 
 เม่ือพิจารณาจาก B.G.B. มาตรา 339 และตัวบทภาษาอังกฤษมาตรา 379 ของไทย จะ
เห็นไดวามีบทบัญญัติทํานองเดียวกัน จึงอาจสรุปหลักกฎหมายเยอรมัน ไดวา ถาลูกหนี้สัญญาแก
เจาหนี้วาจะใชเงินจํานวนหนึ่งเปนเบ้ียปรับเม่ือ ตนไมชําระหนี้ก็ดี หรือไมชําระหนี้ใหถูกตอง
สมควรก็ดี เม่ือลูกหนี้ผิดนัดก็ใหริบเบ้ียปรับ ถาการชําระหนี้อันจะพึงทํานั้น ไดแก งดเวนการอันใด
อันหนึ่งหากทําการอันนั้นฝาฝนมูลหนี้เม่ือใด ก็ใหริบเบ้ียปรับเม่ือนั้น56 

ประมวลกฎหมายแพง เยอรมัน พิเคราะหไปในทางความศักดิ์สิทธิของเจตนา เพราะ
สัญญาเปนเร่ืองท่ีคนอาจทํากฎหมายผูกพันกันเอง ถากฎหมายปรับไหมลงโทษไดก็ไมมีเหตุใดท่ี
กฎหมายจะไปหามมิใหคูสัญญาเขาสมัครใจทํากันเชนนั้นหลักกฎหมายเยอรมันเกี่ยวกับการผิด
สัญญาจึงตางจากกฎหมายอังกฤษ แตกฎหมายเยอรมันก็ยังมีขอจํากัดขีดข้ันวาเบ้ียปรับจะตองไมสูง
เกินสวน 
 ขอตกลงท่ีกําหนดวาลูกหนี้จะตองจายเบ้ียปรับในการไมชําระหนี้หรือไมชําระหนี้ให
ถูกตองหรือตามเวลาท่ีกําหนดกันไว ในกฎหมายเยอรมัน ศาลลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวนโดยพิจาณา
ถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมเปนเร่ืองสําคัญกวาเบ้ียปรับนั้นจะเปน
คาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาหรือไม ดังท่ีมาตรา 343 ของประมวลกฎหมายแพงเยอรมันบัญญัติ
ไววา “ถาเบ้ียปรับท่ีริบนั้นสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวนพอสมควรก็ไดโดยพิจารณาจากคํา
ขอของลูกหนี้ ในการวินิจฉัยวาสมควรเพียงใดนั้น ใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอัน
ชอบดวยกฎหมาย ไมใชทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน เม่ือไดใชเงินตามเบ้ียปรับแลวสิทธิเรียกรองขอ
ลดก็เปนอันขาดไป 
 เม่ือพิจารณาถึงการกําหนดเบ้ียปรับของประเทศตางๆ ดังกลาวแลว พอจะแบงแยกออก
ไดเปนสองแนว คือ 
 แนวท่ีหนึ่ง ถือวาถากําหนดเบ้ียปรับไวสูงเกินสวนจะใชบังคับไมได ซ่ึงไดแกกลุม
ประเทศท่ีใชกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เชนประเทศอังกฤษและอเมริกา เปนตน 
 แนวท่ีสอง ถือวาถากําหนดเบ้ียปรับกันไวสูงเกินสวน ไมใหถือเปนโมฆะ แตใหอํานาจ
ศาลสามารถลดเบ้ียปรับลงไดซ่ึงไดแกกลุมประเทศท่ีใชกฎหมาย ระบบประมวลกฎหมาย (Civil 
Law) ไดแกประเทศฝร่ังเศส และประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี เปนตน 
                                           

56  ชลฏา  ลีนะเปสนันท.  เลมเดิม.  หนา 96 - 100. 
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 การกําหนดคาเสียไวลวงหนาถากําหนดกันไวสูงเกินสวนจะบังคับไมไดเลยนั้น เปน
การคาดหมายคาเสียหายโดยประมาณซ่ึงเปนการยากมากท่ีจะกําหนดใหเทากับคาเสียหายท่ีแทจริง
ท่ีจะเกิดข้ึน บางคร้ังคูสัญญาจึงอาจกําหนดคาเสียหายกันไวลวงหนาสูงเกินสวนไปบางจึงสมควรท่ี
จะใชวิธีลดเบ้ียปรับลงตามแนวของประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ซ่ึงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยของไทยก็ยึดถือตามแนวท่ีสองน้ีโดยใหศาลพิจารณากําหนดเบ้ียปรับโดย
พิเคราะหถึง ทางไดเสียทุกอยางของเจาหนี้โดยชอบดวยกฎหมาย และการท่ีคูสัญญาตกลงกัน
กําหนดเบ้ียปรับ ก็เพื่อหลักเล่ียงความยุงยากและความไมสะดวกในการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน57 
   
3.3  แนวคิดในการปรับลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวน 
 เนื่องจากการกําหนดเบ้ียปรับไวเพื่อเปนการกําหนดคาความเสียหายไวลวงหนา ซ่ึงอาจ
เกินกวาคาความเสียหายท่ีแทจริงท่ีคูสัญญาไดรับจากการผิดสัญญา และในการทําสัญญาผูเรียกเบ้ีย
ปรับอยูในฐานะท่ีเหนือกวาผูชําระเบ้ียปรับ จึงเกิดความไมเปนธรรม และไมมีอํานาจในการตอรอง
ขณะทําสัญญาเกิดความไมเทาเทียมกัน เจาของผูรางสัญญาอาจเขียนหรือกําหนดเบี้ยปรับหรือ
คาเสียหายลวงหนาในจํานวนสูง ซ่ึงผูจายเบ้ียปรับอยูในฐานะจํายอมที่ตองลงนามในสัญญา
เนื่องจากมีความจําเปนที่จะตองทําสัญญากับเจาของ เชน การกูยืมเงิน ท่ีมีกรณีเรียกเบ้ียปรับจํานวน
สูง หากไมสามารถชําระหนี้คืนไดภายในกําหนด และหากลูกหนี้ชําระเบ้ียปรับใหกับเจาหนี้ในคร้ัง
แรกแลว แตตอมาผิดนัดในสัญญาฉบับเดิมอีก ก็จะถูกเรียกเบ้ียปรับเชนนี้เร่ือยไป ซ่ึงไมเปนธรรม
กับลูกหนี้ และกฎหมายไมไดมุงหมายใหคูสัญญาฝายหน่ึงฝายใด แสวงหาประโยชนจากการผิดนัด
ของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เพราะวัตถุประสงคของเบ้ียปรับ เปนเพียงคาเสียหายท่ีแทจริงหรือสมควร 
ท่ีคูความฝายท่ีตองไดรับความเสียหายหายจากการผิดนัดของคูสัญญาอีกฝาย ไดรับชดเชยจากการ
ผิดสัญญา  
     3.3.1  แนวคิดในการปรับลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวนของตางประเทศ 
         3.3.1.1  ระบบกฎหมาย จารีตประเพณี (Common Law)  
 ตามหลักกฎหมายจารีตประเพณี ท่ีใชในประเทศอังกฤษ และประเทศอมเมริกา 
ถือวาสัญญาท่ีกําหนดคาเสียหายนั้นหากมีการกําหนดไวเกินกวาความเสียหายท่ีแทจริงและไมมี
ความสมเหตุสมผลจะไมสามารถใชบังคับไดประกอบกับอังกฤษมีการแบงแยกคําวา“เบ้ียปรับ
(Penalty)” หรือคาเสียหายเชิงลงโทษจากการผิดสัญญาและคําวา “การกําหนดคาเสียหายไวลวงหนา 

                                           
57  แหลงเดิม. 
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(Liquidate Damages)” ไวชัดเจน จึงไมทําใหการศึกษาหลักการใชดุลพินิจปรับลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกิน
สวนเกิดขอท่ีไมอาจช้ีชัดลงไปไดเชนท่ีปรากฏในกฎหมายของไทย58 
 กลาวคือ ในระบบ Equity ของอังกฤษ กรณี คาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนา 
(Liquidated Damage) ศาลจะยอมรับพิพากษาใหเปนไปตามท่ีตกลงกัน แตในกรณีท่ีเปนเบ้ียปรับ 
(Penalty) ศาลจะไมยอมใหมีการลงโทษกันเลย เพราะศาลถือวาPenaltyเปนเร่ืองของรัฐลงโทษ
บุคคลท่ัวไปไมอาจลงโทษกันเอง 
        3.3.1.2  ระบบกฎหมาย ลายลักษณอักษร (Civil Law)  
 เดิมประเทศฝร่ังเศส มีการกําหนดสัญญาเอาเปรียบเกิดปญหาแรงงานและลูกจาง
แรงงาน โดยระบุเบ้ียปรับในสัญญาวาจางเปนจํานวนสูงมาก และรุนแรง จนทําใหประมวลกฎหมาย
แรงงานประเทศฝร่ังเศสในป 1901 มีบทบัญญัติหามกําหนดเบ้ียปรับในสัญญาจางแรงงาน เพราะ
สัญญาดังกลาวผูถูกวาจางไมมีโอกาสมีสวนรวมในการรางสัญญา ไมมีโอกาสเจรจาตอรอง จึงเปน
การเอาเปรียบผูใชแรงงาน เพราะตองเลือกเอาวาจะลงนามในสัญญาโดยถูกเอาเปรียบหรือจะไมมี
งานทําเทานั้น นอกจากนั้นลูกหนี้ยังไมสิทธินําพยานหลักฐานมาสืบตอสูวาความเสียหายของเจาหนี้
มีไมถึงจํานวนเบ้ียปรับ เพราะแตเดิมเห็นวาเบ้ียปรับเปนการลงโทษฐานผิดสัญญา59  
 ตอมา ค.ศ. 1975 มีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเร่ืองเบ้ียปรับ คือ Art.1152 ให
อํานาจศาลในการปรับลด เปล่ียนแปลงจํานวนเบ้ียปรับ ใหลูกหนี้ชําระเงินนอยกวาท่ีกําหนดเปน
เบ้ียปรับได และนอกจากน้ัน ขอกําหนดในสัญญาใดๆที่มีลักษณะไมใหศาลเปล่ียนแปลงเบ้ียปรับจะ
ตกเปนโมฆะ โดยการกําหนดเบี้ยปรับศาลจะเปรียบเทียบยอนหลังจากขอสัญญาอันเปนความ
เสียหายท่ีแทจริงจากการผิดสัญญา 
 ซ่ึงจากการวิวัฒนาการของกฎหมายฝร่ังเศสและกฎหมายเยอรมัน ไดนํามาเปน
ตนแบบรางแนวความคิดท่ีในกฎหมายไทย มาตรา 383 ท่ีทําใหผูพิพากษาเปนผูมีอํานาจตัดสิน ปรับ
ลดเบ้ียปรับท่ีมีจํานวนสูงเกินความเสียหายหายท่ีแทจริง 
 แตคอนขางแปลกใจท่ีศาลไทยไมแยกแยะระหวางคาเสียหายท่ีกําหนดไว
ลวงหนา และเบ้ียปรับออกจากกัน60 โดยมองทุกอยางท่ีกําหนดอัตราหรือจํานวนไวลวงหนา
หลังจากการผิดนัด หรืออัตราดอกเบ้ียท่ีจะใชในขณะผิดนัด เปนเบ้ียปรับท้ังหมด ซ่ึงทําใหศาลไทย
ปรับลดจํานวนเงินหรืออัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวลวงหนา ไมวาจะเปนลักษณะคาเสียหายท่ีกําหนด
ไวลวงหนาหรือเบ้ียปรับ ศาลจะใชดุลพินิจปรับลดลงตามท่ีศาลเห็นสมควร  

                                           
58  วาสนา  เครือสา.  เลมเดิม.  หนา 73. 
59  จี๊ด  เศรษฐบุตร  ค  (2551). หลักกฎหมายแพงลักษณะนิติกรรมและสัญญา.  หนา 236. 
60  ไชยยศ  เหมรัชตะ.  (2539).  กฎหมายวาดวยสัญญา.  หนา 424. 
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 3.3.2  แนวคิดในการปรับลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวนของไทย 
ดังท่ีไดกลาวมาแลว เบ้ียปรับเปนการกําหนดความเสียหายไวลวงหนาของคูสัญญา การ

กําหนดเง่ือนไขในการชําระเบ้ียปรับดังกลาวผูทําสัญญามักจะเปนฝายไดเปรียบผูเขาทําสัญญาดวย 
เนื่องจากตนเปนผูรางและกําหนดเงื่อนไขดังกลาวท้ังหมดดวยตนเอง ผูเขาทําสัญญาไมมีโอกาส
เจรจา ตอรอง หรือเขารวมในการรางสัญญา โดยท่ัวไปในสัญญามาตรฐาน หรือสัญญากูยืมเงิน ผูทํา
สัญญา หรือผูใหกูมักจะมีอํานาจในการตอรองสูงกวาผูกู หรือผูวาจางแรงงานมักจะมีอํานาจในการ
ตอรองมากกวาลูกจาง ซ่ึงลูกจางมีหนาท่ียอมรับชะตากรรม วาจะยอมลงนามในสัญญาท่ีมี
ขอกําหนดเอาเปรียบหรือจะตกงานตอไป หรือในกรณีหนี้เงิน จะยอมรับเบ้ียปรับจํานวนหลายเทา
ของจํานวนเงินกูหรือจะไมกูเลย ส่ิงเหลานี้ลวนเปนปญหาของสังคม และเดิมเรามอบภาระในการช้ี
ผิดถูกหรือกําหนดจํานวนคาเสียหายท่ีเหมาะสมใหกับศาลเปนผูพิจารณา เพราะเห็นวาในกรณีท่ีเบ้ีย
ปรับมีจํานวนสูงเกินสวน ศาลมีอํานาจปรับลดได 

  ซ่ึงในกรณีนี้ ทานศาสตราจารย ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ไดอธิบายไววา “การปรับลดเบ้ีย
ปรับตามมาตรา 383 เปนสายกลางแหงความศักดิ์สิทธิของกฎหมายกับความศักดิ์สิทธ์ิของเจตนา ถา
ปลอยไปตามเจตนาเต็มที่อาจเกิดการปรับไหมกันรุนแรงเกินไปจึงใหลดเบ้ียปรับลงไดตามสมควร 
การลดเบ้ียปรับควรจะใชบังคับเม่ือมีการชําระหนี้ไปบางแลว แตท่ีใหลดไดไมไดหมายความวาจะ
ใหลดลงเหลือนอยเกินไป จึงใหพิเคราะหถึงทางไดเสียอยางอ่ืนนอกจากในเชิงทรัพยสินดวย”61 

 
3.4  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ กําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดในลักษณะเบี้ยปรับ 
     3.4.1  มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ 

  ในตางประเทศ ท้ังในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และระบบ
กฎหมายลายลักษณอักษร (Civil Law) มีกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับเบ้ียปรับไว โดยเบ้ียปรับเปนการ
กําหนดคาเสียหายไวลวงหนา ในการทําสัญญา การผิดนัด การผิดสัญญา ฝายผิดสัญญาหรือผิดนัดมี
หนาท่ี ชดใชคาเสียหายใหแกอีกฝายหนึ่งและเบ้ียปรับท่ีกําหนดไวเปนการลงโทษแกผูผิดสัญญา 
 มาตรการทางกฎหมายของประเทศอังกฤษ  
 ไดแบงแยกคําวา “ขอตกลงเกี่ยวกับคาเสียหายลวงหนา” และคําวา “เบ้ียปรับ” ออกจาก
กันเพราะผลของคําท้ังสองมีความแตกตางกันอยางชัดเจน โดยเบ้ียปรับเปนขอสัญญากําหนด
คาเสียหายไวลวงหนา ซ่ึงหากกําหนดเบ้ียปรับไวสูงเกินกวาความเปนจริงอยางชัดเจน ขอตกลงเร่ือง
เบ้ียปรับนั้นจะนํามาใชบังคับไมได ซ่ึงแตกตางจากคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนา โดยไมเกินความ

                                           
61  เสนีย  ปราโมช.  เลมเดิม.  หนา 543. 
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จริงมีความสมเหตุสมผลกับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาดังกลาว 
สามารถนํามาใชบังคับระหวางคูสัญญาได ซ่ึงหากมองในหลักกฎหมายเกี่ยวกับเร่ืองนี้ จะเห็นไดวา
กฎหมายไมมีความประสงคใหคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดไดประโยชนเกินกวาที่ตนสมควรจะไดรับ
จากการผิดสัญญาของคูสัญญาอีกฝายหน่ึง หรืออีกนัยหนึ่ง เบ้ียปรับเปนเครื่องมือบรรเทาความ
เสียหายจากกการผิดสัญญาของลูกหนี้ใหกับเจาหนี้ไมใชเคร่ืองมือทําการคาหากําไรของเจาหนี้ 

ในกฎหมายอังกฤษศาลจะตองพิจารณาจากขอตกลงในสัญญาวาเปนการกําหนดเบี้ย
ปรับหรือเปนการกําหนดคาเสียหายไวลวงหนาโดยจะตองพิจารณาจากการกําหนดจํานวนเงิน
คาเสียหาย เปนสัดสวนกับความเสียหายท่ีแทจริงหรือไม สาระสําคัญในการกําหนดคาเสียหาย เพื่อ
ขมขูใหกลัวเพื่อจะไดไมกลาผิดสัญญาหรือมีความประสงคตองการใชเปนคาเสียหายท่ีเกิดจากการ
ผิดสัญญาจริงๆ นอกจากน้ันตองพิจารณาเจตนาของคูสัญญาวาตองการใหเกิดผลในลักษณะใดเชน
หากกําหนดไวเพื่อเปนประกันหากปฏิบัติตามสัญญา เปนเบ้ียปรับ แตหากกําหนดไวเปนคาเสียหาย
โดยการประเมินจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหากมีการผิดสัญญา ดังนี้เปนคาเสียหายท่ีกําหนดไว
ลวงหนาและการกําหนดเบ้ียปรับนั้น กําหนดจากพฤติการณ จากการกระทําหรืองดเวนการกระทํา
ของลูกหนี้หรือไม มีกําหนดระยะเวลา มีวันส้ินสุด ชําระคร้ังเดียวหรือทุกคร้ังท่ีผิดนัด62  
 มาตรการทางกฎหมายของประเทศอเมริกา 

ประเทศอเมริกาใชหลักยุติธรรม (Equity) มาใชบังคับ กลาวคือถาเปนการกําหนดเบ้ีย
ปรับไวในสัญญา ขอกําหนดดังกลาวจะไมมีผลบังคับ หลักยุติธรรมน้ี มุงหมายที่จะปองกันความ
เสียหายของลูกหนี้จากการถูกเรียกรองใหชําระหนี้จนเกินขอบเขต แกไขหรือบรรเทาความไมเปน
ธรรมจากขอตกลงท่ีไมมีเหตุผล ไมเปนธรรม ท้ังนี้ศาลมีหลักเกณฑท่ีจะแยกเบ้ียปรับออกจาก
คาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาสามประการคือ 

1) ความเสียหายจากการผิดสัญญา จะตองยากหรือเปนไปไมไดท่ีจะประมาณการได
อยางแนนอน 

2) คูสัญญาตองต้ังใจที่จะกําหนดคาเสียหายมากกวาเปนเบ้ียปรับ และ 
3) จํานวนเงินท่ีกําหนดไวจะตองเปนการคาดหมายความเสียหายท่ีสมควร  
กลาวโดยสรุป ภายใตกฎหมายจารีตประเพณี พิจารณาหลักการในการปรับลดเบ้ียปรับ

โดยอาศัย 
1) หลักความยุติธรรม หรือหลักเอควิตี้ (Equity) ซ่ึงการกําหนดเบ้ียปรับ แมเบ้ียปรับจะ

สามารถกําหนดคาสินไหมทดแทนในกรณีการผิดสัญญาไวลวงหนาไดชวยกําจัดความไมแนนอน
                                           

62  ชุติมา  คํานวณ.  (2550).  ปญหาทางกฎหมายท่ีใหอํานาจศาลลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ศึกษาเฉพาะ
กรณีอัตราดอกเบ้ียเรียกเก็บจากธนาคารพาณิชย.  หนา 32. 
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เกี่ยวกับคาเสียหายในอนาคต และมีขอบเขตความรับผิดอยางไรก็ตาม ศาลจารีตประเพณียังมีอํานาจ
ท่ีจะพิจารณาขอสัญญาซ่ึงหากศาลเห็นวาขอตกลงนั้นมีความสมเหตุสมผลในขณะทําสัญญา             
ขอสัญญาจะมีผลบังคับโดยศาลไมมีอํานาจท่ีจะไปปรับลดอัตราหรือจํานวนเงินเบ้ียปรับนั้นได 

2) หลักสุจริตโดยมองไปท่ีเจตนาทุจริตของคูสัญญาท่ีจงใจไมปฏิบัติตามหนาท่ีของ
คูสัญญาท่ีตองมีความซ่ือสัตย และยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑมาตรฐานอันชอบดวยเหตุผลในการ
ติดตอทางการคาดวยความชอบธรรม เปนการอาศัยหลักสัญญาโดยปริยายมาปรับใช คือการกําหนด
ราคา การกําหนดเง่ือนไขในการทํานิติกรรมนั้น จะตองกําหนดโดยสุจริต 

3) หลักการตีความในสัญญา เนื่องจากกฎหมายไมไดใหสิทธิผูพิพากษาท่ีจะเขาไป
ควบคุมการทําสัญญาโดยตรง เนื่องจากคูสัญญาไดรับความคุมครองจากหลักเสรีภาพในการทํา
สัญญา จึงเพียงแตควบคุมโดยทางออมในการตีความในสัญญา ซ่ึงมีหลัก การตีความขอจํากัดหรือ
ขอยกเวนความรับผิดไปในทางท่ีเปนประโยชนแกคูสัญญาท่ีอางขอสัญญาดังกลาวนอยท่ีสุด 
หลักการตีความยกเวนหรือขอจํากัดความรับผิดในสัญญา ตองตีความไปในทางท่ีเปนประโยชนตอ
คูสัญญาฝายท่ีจะไดรับประโยชนจากสัญญาขอนั้นนอยท่ีสุด หลักการตีความดังกลาวจึงสามารถ
นํามาใชเพื่อปกปองประโยชนของคูสัญญาฝายท่ีออนแอกวา แตหากคูสัญญาอีกฝายรางสัญญาอยาง
ชัดเจนไมมีขอความท่ีใหใชการตีความ ศาลก็อาจชวยอะไรฝายท่ีออนแอในการทําสัญญาไมได 

4) หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เดิมหลักการนี้ใชกับ
สัญญาท่ีไมเปนธรรม ตอมาไดนํามาใชกับสัญญาท่ัวๆ ไป แตหลักการดังกลาวกวางและอยูใน
ดุลพินิจของผูพิพากษา และทําใหเกิดความไมแนนอนในการใช เพราะผูพิพากษาเปนมนุษยปุถุชน 
ยอมมีทัศนคติทางดานบวกและลบ กับการเมือง สังคม ศาสนา เศรษฐกิจ แตกตางกัน จึงมีผลของคํา
พิพากษาออกมาไมตรงกัน ไมมีความแนนอน ตอมามีแนวคิดวา ศาลมีหนาท่ีประสานผลประโยชน
ในสังคมดวยคําพิพากษาท่ีสรางสรรค ผูพิพากษามีหนาท่ีช่ังน้ําหนักวาผลประโยชนชนิดหนึ่งกับ
ผลประโยชนอีกชนิดหนึ่ง อันไหนมีความสําคัญตอสังคมมากกวากัน กลาวคือตองไมใชหลัก
ศักดิ์สิทธ์ิแหงการแสดงเจตนาใหกลับมาเปนเคร่ืองมือในการกดข่ีขมเหงหรือสรางความไมเปน
ธรรมแกกันและกดดันมากจนเกิดชองวางระหวางคนสองกลุม63 

5) หลักความไมมีมโนธรรม เปนการนําหลักความไมมีมโนธรรมมาแกไขสัญญา
สําเร็จรูป เพื่อใหสัญญาตัดสินไดวา สัญญาท้ังฉบับหรือสัญญาบางขอไมมีผลบังคับ เปนการรวม
หลักการความยุติธรรมมาไวในกฎหมาย และเปนการปองกันการเอารัดเอาเปรียบจากการสราง
เง่ือนไขท่ีไมเปนธรรม ซ่ึงอาจเกิดความไมมีมโนธรรมในขณะทําสัญญา หรือเกิดข้ึนภายหลังการทํา

                                           
63  จรัญ  ภักดีธนากุล.  (2548).  คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน.  หนา 125. 
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สัญญา ซ่ึงอาจเกิดจากเง่ือนไขท่ีกําหนดไมใหมีทางเลือกท่ีเปนประโยชน หรือความมีอํานาจในการ
ตอรองเหนือกวาทําใหเกิดความจํายอมในการทําสัญญา หรือความประหลาดใจที่ไมเปนธรรม เชน
การทําขอสําคัญของสัญญาดวยตัวอักษรขนาดจิ๋ว หรือเปนสัญญาท่ีมีวิธีปฏิบัติแบบการโกงหรือ
หลอกลวง หรือระบุคาเสียหายลวงหนามากจนเกินไป เปนการกําหนดคาเสียหายตามอําเภอใจ           
ศาลอาจเห็นเปนเบ้ียปรับและมีผลเปนโมฆะได เพราะไมปรากฏความสอดคลองกันอยางมีสัดสวน
ระหวางการกําหนดคาเสียหายกับคาเสียหายท่ีแทจริง 
 มาตรการทางกฎหมายของประเทศฝร่ังเศส 
 หลังจากฝรั่งเศสมีปญหาการเอาเปรียบลูกจางจากสัญญาจางแรงงานท่ีผูวาจางรางใหผู
รับจางลงนาม ฝร่ังเศสไดปรับเปลี่ยนกฎหมายใหม โดยยกเลิกการระบุเร่ืองเบ้ียปรับในสัญญาจาง
แรงงาน ในขณะเดียวกันก็มีกฎหมายใหอํานาจศาลในการพิจารณาปรับลดเบ้ียปรับหรือคาเสียหายท่ี
กําหนดไวในสัญญาได และมีขอกฎหมายหามไมใหในสัญญามีขอความระบุหามมิใหศาลปรับลด
คาเสียหาย ซ่ึงขอตกลงหรือเง่ือนไขดังกลาว หากมีใหถือเปนโมฆะไมอาจใชบังคับได  
 มาตรการทางกฎหมายประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี 
 ประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน เนนไปในเร่ืองความศักดิ์สิทธิของการแสดงเจตนา 
เพราะสัญญาเปนเร่ืองของคูสัญญา ทํานิติกรรมผูกพันกันเอง ก็ไมควรมีเหตุผลอะไรไปหามไมให
คูสัญญาจะระบุเง่ือนไขในสัญญาเชนวานั้น 
 แตในสวนการบังคับใชของกฎหมาย มาตรา 343 ประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน 
บัญญัติไววา “ถาเบ้ียปรับจะริบนั้นสูงเกินสวน ศาลจะลดเปนจํานวนพอสมควรก็ได โดยพิจารณา
จากคําขอของลูกหนี้ ในการวินิจฉัยวาสมควรเพียงใดน้ัน ใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุก
อยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียเชิงทรัพยสิน เม่ือไดใชเงินตามเบ้ียปรับไปแลว
สิทธิเรียกรองขอลดก็เปนอันหมดไป” 

ระบบกฎหมาย ซีวิล ลอร ท่ีใชในประมวลกฎหมายแพงพาณิชยของประเทศสหพันธรัฐ
เยอรมนี และประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงเปนท่ีมาและพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการรางกฎหมายของไทย ซ่ึง
รวมถึงขอความในประมวลกฎหมายแพงพาณิชยของไทยมาตรา 383 ดวย 

ท่ีนาสังเกตคือ กฎหมายเยอรมัน กําหนดการปรับลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวน บัญญัติไว
เพื่อเปนการคุมครองลูกหนี้ และมีการควบคุมเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมโดยศาล ซ่ึงบทบัญญัตินี้
คูสัญญาจะตกลงเง่ือนไข หรือกําหนดขอยกเวนใหเปนอยางอ่ืนไมได แตอยางไรก็ตาม ในประเทศ
สหพันธรัฐเยอรมนีหลักการนี้จะไมนํามาใชบังคับกับผูประกอบการตามประมวลกฎหมายพาณิชย
ขอกฎหมายเยอรมัน และมีขอกําหนดเชนเดียวกับกฎหมายไทยในกรณีท่ีชําระเบ้ียปรับไปแลวจะ
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รองขอใหศาลปรับลดอีกไมได สวนหลักเกณฑในการปรับลดเบ้ียปรับของกฎหมายเยอรมัน                
มีองคประกอบคือ 

1) คู สัญญาตองมีการตกลงกันในขอสัญญาเบ้ียปรับอยางสมบูรณและถูกตอง                
ตามกฎหมาย 

2) มีขอตกลงใหเรียกเบี้ยปรับแตยังไมไดมีการชําระเบ้ียปรับ 
3) เบ้ียปรับนั้น กําหนดไวสูงเกินสมควร 
4) ลูกหนี้ยื่นคํารองตอศาลขอใหมีการลดเบ้ียปรับ 
5) ศาลมีอํานาจพิจารณาลดเบ้ียปรับลงมาในจํานวนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม               

ตามกระบวนการของศาล 
6) เบ้ียปรับท่ีเปนธรรม ศาลจะตองพิจารณาถึงพฤติการณแวดลอมท้ังหมด และ

พิจารณาไตรตรองช่ังน้ําหนักสวนไดสวนเสียทุกอยางแลวแตกรณี กลาวคือจํานวนเบี้ยปรับท่ีจะ
กําหนดนั้น มีความจําเปนเพียงใดและเหมาะสมแคไหน เพื่อใหมีการปฏิบัติการชําระหนี้ของเจาหนี้
และไดประกันความเสียหายวา เจาหนี้จะไดรับชําระหนี้หากมีความเสียหายเกิดข้ึน 

กลาวโดยสรุป มาตรการทางกฎหมายตางประเทศเก่ียวกับการใชดุลพินิจกําหนดเบี้ย
ปรับ มีสองรูปแบบคือ กําหนดใหเบ้ียปรับเปนโมฆะ ดังปรากฏในกฎหมายท่ีใชในประเทศอังกฤษ 
และประเทศอเมริกา สวนในกรณีท่ีใชบังคับได แตศาลมีอํานาจปรับลด คือกฎหมายของประเทศ
สหพันธรัฐเยอรมนีและประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงเปนตนรางในการรางประมวลกฎหมายของประเทศ
ไทย64 
    3.4.2  มาตรการทางกฎหมายของไทย 
 ประเทศไทยมีกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 222 มาตรา 224 มาตรา 379 และมาตรา 
383 เปนหลักในการพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนดคาเสียหาย และการใชดุลพินิจของศาลในการปรับ
ลดเบ้ียปรับ 
 มาตรา 222 บัญญัติวา “การเรียกเอาคาเสียหายนั้น ไดแกการเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายเชนตามปกติยอมเกิดแตการไมชําระหนี้นั้น 
 เจาหนี้จะเรียกคาสินไหมทดแทนได แมกระท่ังเพื่อความเสียหายอันเกิดแตพฤติการณ
พิเศษ หากวาคูกรณีท่ีเกี่ยวของไดคาดเห็น หรือควรไดคาดเห็นพฤติการณเชนนั้นลวงหนากอนแลว
หลักกฎหมายดังกลาวเปนไปตามทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม คือลูกหนี้จะตองรับผิดเฉพาะคาเสียหายท่ี
เกิดข้ึนตามปกติอันเกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญาของตน ยกเวนกรณีท่ีลูกหนี้คาดเห็นพฤติการณ

                                           
64  ชลฏา  ลีนะเปสนันท.  เลมเดิม.  หนา 137. 
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พิเศษวาการผิดนัดของตนอาจเกิดความเสียหายใหกับเจาหนี้เปนกรณีพิเศษได เชนนี้ลูกหนี้ตองรับ
ผิดในความเสียหายดังกลาวใหกับเจาหนี้ดวย 
 คาเสียหายอันเกิดจากการไมไดรับชําระหนี้ ไดแกคาสินไหมทดแทนใหแกเจาหนี้ใน
คาเสียหายอันเกิดแตการท่ีเจาหนี้ไมไดรับชําระหนี้ตามสิทธิของตนโดยกฎหมาย ซ่ึงกฎหมาย
มุงหวังใหคาสินไหมทดแทนดังกลาวชดเชยความเสียหายของเจาหนี้ในกรณีท่ีเจาหนี้ควรไดรับหาก
มีการชําระหนี้  
 มาตรา 224 บัญญัติวา “หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบ้ียระหวางเวลาผิดนัด รอยละเจ็ด
คร่ึงตอป ถาเจาหนี้อาจเรียกดอกเบ้ียไดสูงกวานั้น โดยอาศัยเหตุอยางอ่ืนอันชอบดวยกฎหมาย ก็ให
คงสงดอกเบ้ียตอไปตามนั้น” 

มาตราดังกลาว เปนบทบัญญัติใหสิทธิเจาหนี้ในหนี้เงิน มีสิทธิเรียกดอกเบ้ียในอัตรา
รอยละเจ็ดคร่ึงตอปจากลูกหนี้ได โดยไมตองนําสืบเกี่ยวกับคาเสียหายท่ีแทจริง เปนขอสันนิษฐาน
เด็ดขาด เกี่ยวกับจํานวนเงินคาเสียหายที่เจาหนี้ควรจะไดรับจากการผิดนัดหนี้เงินของลูกหนี้ แมใน
สัญญาหรือคูกรณีจะไมไดมีการตกลงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกันเอาไวก็ตาม โดยผูราง
กฎหมายมองเห็นวา เงินตรานั้นยอมออกดอกผลอยูเสมอ65 

มาตรา 379 ถาลูกหนี้สัญญาแกเจาหนี้วาจะใชเงินจํานวนหน่ึงเปนเบ้ียปรับเม่ือตนไม
ชําระหนี้ก็ดี หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควรก็ดี เม่ือลูกหนี้ผิดนัดก็ใหริบเบ้ียปรับ ถาการชําระหนี้
อันจะพึงทําน้ันไดแกงดเวนการอันใดอันหนึ่ง หากทําการอันนั้นฝาฝนมูลหนี้เม่ือใดก็ใหริบเบ้ียปรับ
เม่ือนั้น 

มาตรา 383 ถาเบ้ียปรับท่ีริบนั้นสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวน พอสมควรก็ไดใน
การที่จะวินิจฉัยวาสมควรเพียงใดนั้น ทานใหพิเคราะหถึง ทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบ
ดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสีย ในเชิงทรัพยสิน เม่ือไดใชเงินตามเบ้ียปรับแลวสิทธิเรียกรอง
ขอลดก็เปนอันขาดไป 

นอกจากกรณีท่ีกลาวไวในมาตรา 379 และ 382 ทานใหใชวิธีเดียวกันนี้บังคับ ในเมื่อ
บุคคลสัญญาวาจะใหเบ้ียปรับเม่ือตนกระทําหรืองดเวนการกระทําอันหนึ่งอันใดนั้นดวย 

ตามมาตราดังกลาว จะพอสรุปคํานิยามของเบ้ียปรับไดวา เบ้ียปรับคือ คาเสียหายท่ี
ลูกหนี้สัญญาแกเจาหนี้วาจะใชเงินจํานวนหนึ่งใหกับเจาหนี้เมื่อ 

1) ไมชําระหนี ้
2) ไมชําระหนีใ้หถูกตองสมควร หรือ 
3) กระทําการฝาฝนมูลหนี้เกีย่วกับการงดเวนกระทําการใด 

                                           
65  จี๊ด  เศรษฐบุตร  ข  เลมเดิม.  หนา 22. 
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4) กระทําหรืองดเวนการกระทํา 
โดยมีขอสังเกตเก่ียวกับการกําหนดเบ้ียปรับวา ในกรณีท่ี 
เบ้ียปรับเปนจํานวนเงินคูสัญญาตองกําหนดจํานวนหรือวิธีการคํานวณเบ้ียปรับไวใน

สัญญาดวย 
คูสัญญาฝายท่ีตกลงจะชําระเบ้ียปรับเม่ือผิดสัญญา ไมจําเปนตองสงมอบเบ้ียปรับท่ี

กําหนดใหแกคูสัญญาทันทีท่ีมีการทําสัญญา 
เบ้ียปรับไมจําตองทําในขณะทําสัญญาประธาน อาจทําข้ึนในภายหลังเพื่อกําหนดเบ้ีย

ปรับระหวางกันก็ได 
เบ้ียปรับ กฎหมายไมไดกําหนดรูปแบบโดยเฉพาะ จึงตองถือรูปแบบตามสัญญา

ประธาน หากสัญญาประธานตองทําตามแบบ หรือมีหลักฐานเปนหนังสือ สัญญาเบ้ียปรับก็ตองทํา
ตามแบบและมีหลักฐานเปนหนังสือเชนกัน66   

 
3.5  การปรับบทกฎหมายในการกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดนดั ในลักษณะเบี้ยปรับ 
 ในการกําหนดเบ้ียปรับนั้น ศาลใชหลักตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 ในการใชดุลพินิจ คือ
ศาลจะพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมายไมใชเพียงแตทางไดเสียใน
เชิงทรัพยสิน ในการพิจารณาวาสมควรจะลดเบ้ียปรับเพียงใดหรือไม ถาศาลพิจารณาแลวเห็นวา 
เบ้ียปรับท่ีมีการกําหนดกันไวนั้นสูงเกินสมควร ศาลก็มีอํานาจท่ีจะลดเบ้ียปรับนั้นลงเปนจํานวน
พอสมควรไดแมจําเลยจะขาดนัดยื่นคําใหการหรือมิไดตอสูเร่ืองนี้ไวในคําใหการก็ตาม 
 แตถากรณีมิใชเปนเร่ืองเบ้ียปรับแลว แมจะมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียกันคอนขางสูง
มากแตไมเกินอัตราดอกเบ้ียท่ีกฎหมายอนุญาตใหสถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกคาไดแลว ศาลก็ไม
มีอํานาจลดดอกเบี้ยนั้นลงได 
 ในกรณีท่ีฝายท่ีผิดสัญญาไดชําระคาปรับใหแกอีกฝายหนึ่งไปแลวหรือถูกอีกฝายหนึ่ง
ริบเบ้ียปรับไปแลวเพราะผิดสัญญาโดยไมมีการโตแยงคัดคานเบ้ียปรับท่ีถูกริบไป ตอมาภายหลังมี
คดีพิพาทข้ึนมาสูศาล ฝายท่ีผิดสัญญาจะขอใหศาลลดเบ้ียปรับท่ีมีการชําระกันไปแลวครบถวนหรือ
มีการริบทรัพยสินกันไปแลวยอมไมมีอํานาจทําไดโดยเด็ดขาด ซ่ึงเบ้ียปรับท่ีศาลมีอาจลดลงไดนั้น
ตองเปนเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวนและยังมิไดมีการชําระเบ้ียปรับหรือริบเบ้ียปรับหรือชําระเบ้ียปรับยัง
ไมครบถวนเทานั้น 
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 แตถาเปนกรณีท่ีฝายเจาหนี้ไดหักเบ้ียปรับไวตามสัญญาแลว ลูกหนี้ก็ยังมีสิทธิขอลด
คาปรับได หากศาลพิจารณาแลวเห็นวาเบ้ียปรับท่ีเจาหนี้หักไวนั้นสูงเกินสวนศาลก็มีอํานาจลดเบ้ีย
ปรับลงไดเปนจํานวนพอสมควร โดยใหเจาหนี้นั้นคืนเบ้ียปรับบางสวนแกลูกหนี้ แตท้ังนี้ลูกหนี้ไม
อาจขอคิดดอกเบ้ียจากจํานวนเบ้ียปรับท่ีจะไดรับคืนจากเจาหนี้ไดเพราะถือวาฝายเจาหนี้หักเบ้ียปรับ
ไวโดยอาศัยสิทธิตามสัญญาท่ีเจาหนี้กับลูกหนี้ทํากันไว 
 ประมวลกฎหมายแพงพาณิชยมิไดบัญญัติเร่ืองอายุความของเบี้ยปรับไวโดยเฉพาะ 
ดังนั้น จึงตองใชอายุความท่ัวไปคืออายุความสิบป เจาหนี้จึงมีสิทธิเรียกเบ้ียปรับจากลูกหนี้ได
ภายในกําหนดระยะเวลาสิบปนับแตสิทธิของเจาหนี้เกิดมีข้ึน ซ่ึงแมวาจะมีการกําหนดเบ้ียปรับกัน
ไวเปนอัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียท่ีเปนเบ้ียปรับนี้มิใชเปนดอกเบ้ียคางชําระตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 193/33 อันมีอายุความ 5 ป  

จะเห็นไดวาในการกําหนดเบ้ียปรับศาลจะพิเคราะหถึงทางไดเสีย ของเจาหนี้ทุกอยาง
โดยชอบดวยกฎหมายและในบางกรณีศาลยังไดนําเร่ืองความสุจริตใจของลูกหนี้ ประโยชน
สาธารณะหรือการบําบัดปดปองหรือบรรเทาความเสียหายของเจาหนี้ มาใชพิจารณาประกอบใน
การใชดุลพินิจของศาลดวย โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงท่ีปรากฏในแตละคดีไป 

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับดุลพินิจของศาลในการปรับลดเบ้ียปรับมีอยูสามประการคือ           
ในกรณีท่ีศาลเห็นวาเบ้ียปรับนั้นสูงเกินสวน ศาลมีอํานาจลดเบ้ียปรับลงเปนจํานวนพอสมควรได 
ในการลดเบ้ียปรับ ศาลตองคํานึงถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแต
เพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน และลูกหนี้มีสิทธิขอใหศาลลดเบี้ยปรับลงได (ในกรณีท่ีลูกหนี้ยัง
ไมไดใชเงินตามเบ้ียปรับใหกับเจาหนี้)67 

 
3.6  การริบเบี้ยปรับ 

การริบเบ้ียปรับ อาศัยหลักกฎหมาย ป.พ.พ. มาตรา 379 ซ่ึงบัญญัติวา 
 “ถาลูกหนี้สัญญาแกเจาหนี้วาจะใชเงินจํานวนหนึ่งเปนเบ้ียปรับเม่ือตนไมชําระหนี้ก็ดี 
หรือ ไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควรก็ดี เม่ือลูกหนี้ผิดนัดก็ใหริบเบ้ียปรับ ถาการชําระหนี้อันจะพึงทํา
นั้น ไดแกงดเวนการอันใดอันหนึ่ง หากทําการอันนั้นฝาฝนมูลหนี้เม่ือใด ก็ใหริบเบ้ียปรับเม่ือนั้น”  
 ถึงแมกฎหมายจะใชคําวาเบ้ีย ซ่ึงตามความเขาใจปกติคือ เงิน แตเบ้ียปรับตามกฎหมาย
นั้น อาจหมายถึงเงินจํานวนหน่ึง (มาตรา 379) หรือการชําระหนี้อยางอ่ืน (มาตรา 382) ซ่ึงหากเปน
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ในกรณีเบ้ียปรับเปนการชําระหนี้อยางอ่ืน กฎหมายใหนําเอามาตรา 379 ถึงมาตรา 381 มาใชบังคับ 
สวนในกรณีท่ีเบ้ียปรับเปนเงินใหใชมาตรา 379 68 
 การทําสัญญาท่ีระบุเง่ือนไขการชําระเบ้ียปรับ มุงเพื่อชําระคาความเสียหายท่ีลูกหนี้ไม
ชําระหนี้เลย (ตามมาตรา 380 และ 382) อีกประการหนึ่งคือเพ่ือเปนคาเสียหายในกรณีท่ีลูกหนี้ชําระ
หนี้ไมถูกตองสมควร (ตามมาตรา 381 และมาตรา 382) เม่ือลูกหนี้ผิดนัดก็ใหริบเบ้ียปรับ ถาการ
ชําระหนี้อันพึงทําไดนั้นไดแกการงดเวนการอันใดอันหนึ่ง เม่ือกระทําการฝาฝนก็ยึดเบ้ียปรับไดเม่ือ
นั้น ซ่ึงสิทธิในการยึดจะคลายกับกรณียึดมัดจํา ตามมาตรา 378 (2) ท่ีมีเง่ือนไขในการริบมัดจําอยู
สามประการคือ 

1) ฝายท่ีวางมัดจาํละเลย ไมชําระหนี ้
2) การชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยเพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซ่ึงฝายท่ีวางมัดจําตอง

รับผิดชอบ 
3) มีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝายท่ีวางมัดจํา 

 กฎหมายเกี่ยวกับการริบมัดจําใชขอความวา ละเลยไมชําระหนี้ แตกตางจากเบ้ียปรับ              
ท่ีใชคําวาลูกหนี้ผิดนัด เชน ในกรณีผูรับเงินมัดจําผิดนัดไปไมตรงเวลา แตไมถึงขนาดท่ีละเลยไม
ชําระหนี้ ผูรับมัดจํายังไมตองคืนเงินมัดจํา แตถาเปนกรณีเบ้ียปรับการผิดนัดถือเปนสาระสําคัญท่ี
เจาหนี้จะยึดเบ้ียปรับไดแลว  
 ในสวนของการริบเบ้ียปรับนัน้ แบงออกเปนสองกรณีคือ กรณีท่ี 
 หนี้เปนการกระทํา เชน การสงมอบกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงมีท้ังประเภทท่ีมีกําหนดระยะเวลา
ชําระหนี้ไมไดมีกําหนดไว และกําหนดระยะเวลาชําระหนี้โดยปริยาย ซ่ึงตองอนุมานเอาจาก
พฤติการณท้ังปวง วาหนี้จะถึงกําหนดชําระเม่ือใด และหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระตามวันแหงปฏิทิน ซ่ึง
กําหนดระยะเวลาการชําระหนี้กรณีท่ีหนึ่งและที่สองตองมีการทวงถามกอนลูกหนี้ไมชําระหนี้ 
ลูกหนี้จึงจะตกเปนผูผิดนัด สวนกรณีท่ีสาม เม่ือถึงกําหนดตามวันเวลา ลูกหนี้ไมชําระก็จะถือวา
ลูกหนี้ผิดนัดได สวนกรณีท่ีสองคือ กรณีวัตถุแหงหนี้เปนการงดเวนกระทําการอันใดอันหนึ่ง ซ่ึงใน
กรณีนี้ถาลูกหนี้กระทําการฝาฝนมูลหนี้เม่ือใด เจาหนี้ก็ริบเบ้ียปรับไดเม่ือนั้น กรณีท่ีสองน้ีเปนการ
งดเวน ซ่ึงหมายถึงการท่ีลูกหนี้สัญญารับรองกับเจาหนี้วา ถามีเหตุการณหรือการกระทําใดข้ึนโดย
ตนเองก็ดี หรือบุคคลของตนก็ดี ลูกหนี้ยินยอมใหริบเบ้ียปรับ 
 มีปญหาวาในกรณีลูกหนี้วางเงินมัดจําไวมูลคาเทากับคร่ึงหนึ่งของราคาทรัพยท่ีทํา
สัญญาซ้ือขาย เชนทรัพยมีราคา 40 ลานบาท ลูกหนี้วางเงินมัดจําไว 20 ลานบาท และตกลงวาให
เจาหนี้ริบเงินมัดจํานั้นไดหากลูกหนี้ผิดนัด เม่ือลูกหนี้ผิดนัดเจาหนี้ใชสิทธิริบเงินมัดจํา ลูกหนี้ฟอง
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คดี หากศาลเห็นวาเบ้ียปรับจํานวน 20 ลาน เปนเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวน จะพิพากษาใหเจาหนี้คืนเงิน
มัดจําท่ีริบไวไดหรือไม  
 ในความเห็นของผูทําวิทยานิพนธเห็นวา หากการริบมัดจําเจาหนี้ไดกระทําโดยลูกหนี้
ไมไดโตแยงคัดคาน ยอมถือวาลูกหนี้ไดใหความยินยอมใหเจาหนี้ใชสิทธิริบเงินมัดจําจํานวน
ดังกลาวไปแลว ดังนั้นลูกหนี้ไมมีสิทธิขอใหศาลส่ังใหเจาหนี้คืนเงินมัดจํา แตหากลูกหนี้โตแยง
ตั้งแตเจาหนี้จะใชสิทธิริบมัดจํา นาจะถือไดวาลูกหนี้ยังไมตกลงใหเจาหนี้หักชําระหนี้ จึงยังไมถือ
วาเปนเงินท่ีลูกหนี้ชําระเบ้ียปรับใหกับเจาหนี้แลว ในกรณีนี้ลูกหนี้นาจะมีสิทธิฟองขอคืนมัดจํา
บางสวน ในสวนท่ีเปนเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวน และศาลอาจใชดุลพินิจส่ังใหเจาหนี้คืนเงินมัดจํา
บางสวนใหกับลูกหนี้ได 
  
3.7  คําพิพากษาฎกีาท่ีเก่ียวของกับการริบเบ้ียปรับ 
 โจทกบอกเลิกสัญญานานถึง 2 ป จึงฟองคดี คาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาคิดเปน
รายวัน เปนจํานวนสูงเกินสวน ศาลมีอํานาจปรับลดได 

ฎีกาท่ี 3210/2528 กรณีจําเลยไมสงมอบส่ิงของ ท่ีตกลงซ้ือขายใหแกโจทกเลย โจทกมี
สิทธิบอกเลิกสัญญา เม่ือเห็นวาจําเลยไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได และจําเลยยอมใหโจทกใช
สิทธิปรับจําเลยไดจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงท่ีคูกรณีสมัครใจทํากันข้ึน 
ท้ังไมขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชนยอมมีผลผูกพันคูกรณี โจทกยอมมีสิทธิเรียกคาปรับ
ไดดวย หลักประกันตามสัญญาซ้ือขายของธนาคารท่ีจําเลยนํามามอบแกโจทกเปนการประกัน
เพื่อใหปฏิบัติตามสัญญา หากผิดสัญญาโจทกมีสิทธิริบ เม่ือถือวาเปนคาเสียหายสวนหนึ่ง ยอมนํามา
คิดหักกันไดจากคาเสียหายท่ีโจทกไดรับเพราะตองซ้ือสินคาจากบุคคลอื่นแพงข้ึน สินคาท่ีซ้ือขาย
กันเปนเงิน 37,400 บาท โจทกตองซ้ือสินคาแพงข้ึน 25,125 บาท ซ่ึงศาลพิพากษาใหชดใชสวนนี้
แลว จําเลยผิดสัญญา โจทกบอกเลิกสัญญาภายหลังนาน 2 ป คาปรับกรณีผิดสัญญาคิดเปนรายวัน
เปนเงินถึง 50,000 บาทเศษ ซ่ึงสูงเกินสวน ศาลลดลงเปนจํานวนพอสมควรตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 
วรรคแรก คงกําหนดคาปรับใหโจทก 15,000 บาท 

สิทธิในการเรียกเบี้ยปรับเปนของผูซ้ือ ในกรณีท่ีผูซ้ือตองการใหโอนท่ีดิน ผูขายไมมี
สิทธิขอใหผูซ้ือเลือกปรับคาเสียหายแทนการโอนท่ีดิน 
 ฎีกาท่ี 3354/2531 สัญญาจะซ้ือขายระบุวา ถาผูจะขายผิดสัญญาไมไปทําสัญญาและจด
ทะเบียนขายตามกําหนด ผูจะขายจะยอมใหผูซ้ือปรับ 20,000 บาท อีกสวนหน่ึงดวย โดยไมมี
ขอความตอนใดระบุใหสิทธิผูจะขายเลือกปฏิบัติไมยอมขายท่ีดินใหผูจะซ้ือ ผูจะซ้ือเทานั้นจึงเลือก
เรียกเอาเบ้ียปรับหรือเรียกรองใหผูจะขายชําระหนี้แตอยางหนึ่งอยางใดก็ไดตามประมวลกฎหมาย
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แพงและพาณิชย มาตรา 380 เม่ือโจทกผูจะซ้ือเรียกรองใหจําเลยซ่ึงเปนผูจะขายใหขายท่ีดินตาม
สัญญาและสภาพแหงนี้ก็เปดชองใหศาลบังคับไดจําเลยจึงไมมีสิทธิท่ีจะเลือกปฏิบัติดวยการขอคืน
เงินมัดจําและยอมชําระคาปรับใหโจทก  
 สิทธิในการเรียกเบี้ยปรับ เม่ือโจทกตกลงใชสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากการสงมอบส่ิงของไม
ถูกตองแลว จะมาเรียกเบี้ยปรับในกรณีใชสิทธิบอกเลิกสัญญาอีกไมได  

ฎีกาท่ี 4170/2532 แมสัญญาซ้ือขายจะไดกําหนดคาเสียหายท่ีจําเลยตองรับผิดชดใช
ใหแกโจทก  แตการที่โจทกไดรับความเสียหายเนื่องจากจําเลยผิดสัญญา โจทกยอมมีสิทธิเรียกรอง
ใหจําเลยชดใชคาเสียหายท่ีโจทกไดรับ อันเกิดแตพฤติการณพิเศษได ตาม ป.พ.พ. มาตรา 222 วรรค
สอง โจทกแจงความตองการซ้ือเคร่ืองกล่ันน้ํามันเบนซิน เพ่ือใชในราชการในการจัดซ้ือจะตองตั้ง
งบประมาณ และตองไดรับอนุมัติจํานวนเงินท่ีจะจัดซ้ือจากรัฐบาลซ่ึงพอคาเชนจําเลยยอมจะตอง
ทราบ เม่ือจํานวนเงินท่ีโจทกไดรับจากเงินงบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรให สามารถซ้ือเคร่ืองกล่ัน
น้ํามันเบนซินจากจําเลยได 10 เคร่ือง ตามความตองการของโจทกจําเลยยอมคาดเห็นลวงหนาแลว
วาถาจําเลยผิดสัญญาไมอาจสงมอบเคร่ืองกล่ันน้ํามันเบนซินใหแกโจทกได โจทกจะตองไดรับ
ความเสียหาย เม่ือโจทกไมสามารถจะซ้ือเคร่ืองกล่ันน้ํามันเบนซินท่ีจะใชทํางานไดตามความ
ตองการของโจทก จําเลยก็ตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกโจทก สัญญาขอ 8 กําหนดเบ้ียปรับในกรณี
ท่ีผูขายผิดสัญญาโดยไมสงมอบส่ิงของท่ีตกลงขายใหแกผูซ้ือ หรือสงมอบส่ิงของท้ังหมดไมถูกตอง 
หรือสงมอบส่ิงของไมครบจํานวนและผูซ้ือไดบอกเลิกสัญญา สวนขอ 9 กําหนดเบ้ียปรับในกรณีท่ี
ผูซ้ือไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ยังคงยอมใหผูขายนําส่ิงของท่ีซ้ือขายตามสัญญาสงมอบแกผูซ้ือ            
ผูซ้ือจึงจะมีสิทธิเรียกรองเอาเบ้ียปรับจากผูขายเปนรายวันได เม่ือโจทกผูซ้ือใชสิทธิบอกเลิกสัญญา 
โจทกจึงมีสิทธิเรียกรองเอาเบ้ียปรับตามสัญญาขอ 8 ไมมีสิทธิเรียกรองเอาเบ้ียปรับตามขอ 9  

เม่ือโจทกฟองเรียกคาเสียหายจากการผิดนัดของจําเลยจนครบถวนแลว จะมาใชสิทธิ
เรียกเบี้ยปรับจากจําเลยอีกไมได 

ฎีกาท่ี 5277/2540 ตามสัญญาเชาขอ 2 ระบุวา “...ผูเชาจะชําระคาเชาของเดือนถัดไป
ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว ผูเชายินยอมใหปรับเปนรายวันใน
อัตราวันละ 5% ของคาเชารายเดือนเปนเงิน 15 บาท จนกวาจะชําระคาเชาครบถวน” เมื่อปรากฏวา
จําเลยคางชําระคาเชาตั้งแตเดือนตุลาคม 2533 จนถึงวันท่ี 19 สิงหาคม 2534 อันเปนวันเลิกสัญญา 
แตโจทกกลับฟองเรียกคาปรับนับแตวันท่ี 20 สิงหาคม 2534 ภายหลังจากสัญญาเชาส้ินสุดลงแลว 
ทําใหขอตกลงนี้ระงับส้ินไปจะนํามาใชบังคับแกกันตอไปอีกไมได สัญญาเชาขอ 9 กําหนดไววา 
"การตออายุสัญญาเชาในคร้ังตอไป ผูเชาจะตองยื่นคํารองขอตออายุสัญญาตอผูอํานวยการวชิรพยา
บาล กอนส้ินสุดสัญญานี้ไมนอยกวา 90 วัน หากพนกําหนดผูเชาจะตองเสียคาบํารุงโรงพยาบาล
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จํานวน 1,000 บาท ผูใหเชาสงวนสิทธิท่ีจะใหผูเชาตออายุสัญญาเชาหรือไมก็ได" แมตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 570 จะกําหนดถึงกรณีเม่ือส้ินกําหนดเวลาเชาท่ีไดตกลงกันไวถาผูเชายังคงครอบครอง
ทรัพยสินอยูและผูใหเชารูแลวไมทักทวง ใหถือวาคูสัญญาไดทําสัญญาเชากันใหมตอไปโดยไมมี
กําหนดเวลานั้นเปนเพียงทําใหเกิดผลตามท่ีกฎหมายบัญญัติเทานั้น แตตามขอตกลงขางตนถือวา
เปนความตกลงกันเปนพิเศษและมีขอความวา"ในคร้ังตอไป" กํากับอยูดวย แสดงใหเห็นเจตนาของ
คูสัญญาวาจะตองมีการทําสัญญาเชากันจริงๆ มิใชโดยผลของกฎหมาย ท้ังยังตองตีความใหเปนคุณ
แกจําเลยซ่ึงจะเปนผูเสียหายในมูลหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 11 อีกดวยจําเลยจึงไมตองรับผิดในคา
บํารุงโรงพยาบาลแตอยางใดสัญญาเชาขอ 11 มีความหมายวา "หากผูใหเชามีความประสงคจะใช
เพื่อดําเนินกิจการของรัฐหรือกิจการใดๆ ของผูใหเชา ผูเชายินยอมขนยายส่ิงของสัมภาระและ
บริวารออกจากอาคารท่ีเชาภายใน 30 วัน..หากครบกําหนดแลวผูเชาไมยอมออก ผูเชายินยอมชําระ
คาปรับแกผูใหเชาจนกวาจะออกจากอาคารท่ีเชา" ขอตกลงดังกลาวมีลักษณะเปนเบ้ียปรับและถือ
เปนสวนหน่ึงของคาเสียหาย ป.พ.พ. มาตรา 380 วรรคสอง บัญญัติใหเจาหนี้เรียกคาเสียหายไดเต็ม
จํานวนท่ีเสียไป โดยใหคิดเบ้ียปรับรวมอยูในนั้นดวยและใหถือวาเบ้ียปรับเปนจํานวนนอยท่ีสุดของ
คาเสียหาย เม่ือโจทกฟองเรียกคาเสียหายเทากับอัตราความเสียหายแลว โจทกจะเรียกรองใหจําเลย
เสียเบ้ียปรับดังกลาวใหโจทกอีกไมได เพราะเปนการเรียกรองท่ีนอกเหนือไปจากความเสียหายที่
โจทกไดรับ ขัดตอ ป.พ.พ. มาตรา 380 วรรคสอง 

เบ้ียปรับเปนสวนหนึ่งของคาเสียหาย เม่ือไดรับเบ้ียปรับแลว ตองนําไปหักจาก
คาเสียหาย กอน 

ฎีกาท่ี 2983/2541 โจทกทําสัญญาจางจําเลยท่ี 1 กอสรางอาคารเปนเงิน 53,200,000 บาท 
จําเลยท่ี 1 สงมอบงาน 5 งวด รับเงินไปแลว 14,151,200 บาท เม่ือส้ินสุดระยะเวลาสรางจําเลยท่ี 1 
ไมสามารถกอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญา โจทกบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันท่ีธนาคารได
สงเงินตามสัญญาคํ้าประกันจํานวน 2,660,000 บาท แตหนังสือคํ้าประกันมิใชส่ิงซ่ึงจะพึงริบเม่ือมี
การเลิกสัญญาตาม ป.พ.พ. มาตรา 378 (2) เงินจํานวน 2,660,000 บาท ท่ีธนาคารสงมอบใหแกโจทก
จึงมิใชมัดจําแตเปนเงินประกันมีลักษณะเปนเบ้ียปรับ ซ่ึงตาม ป.พ.พ. มาตรา 380 วรรคสอง กําหนด
วาเจาหนี้จะเรียกเอาเบ้ียปรับอันจะพึงริบนั้นในฐานเปนจํานวนนอยท่ีสุดแหงคาเสียหายก็ได ฉะนั้น
เม่ือโจทกริบเบ้ียปรับแลวตองนําเบ้ียปรับท่ีริบจํานวน 2,660,000 บาทไปหักออกจากคาจางท่ีเพิ่มข้ึน
จากการท่ีโจทกตองไปจางบุคคลภายนอก ใหทําการกอสรางจนแลวเสร็จในราคา 62,900,000 บาท 
ดังนั้น จําเลยท่ี 1 จึงตองรับผิดเพียง 21,191,200 บาท การท่ีสัญญาจางระบุวา เม่ือผูวาจางบอกเลิก
สัญญาแลวบรรดางานท่ีผูรับจางไดทําข้ึนผูรับจางยอมใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของผูวาจางโดยผูรับจาง
จะเรียกคาตอบแทนและคาเสียหายใดๆ ไมไดนั้น เปนการท่ีผูรับจางใหสัญญาวาจะทําการชําระหนี้
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อยางอ่ืนซ่ึงมิใชจํานวนเงินใหเปนเบ้ียปรับตาม ป.พ.พ. มาตรา 382 โจทกยอมมีสิทธิริบเบ้ียปรับนี้ได
ตามมาตรา 381 วรรคแรก เม่ือพิจารณาถึงทางไดเสียของโจทกผูวาจางกับผลงานและพฤติการณ
ของจําเลยที่ 1 ผูรับจางท่ีปฏิบัติมาตามสัญญา เห็นไดวาเบ้ียปรับดังกลาวเปนจํานวนพอสมควรแลว 
โจทกยอมริบผลงานท่ีจําเลยท่ี 1 ทําเปนกรรมสิทธ์ิของโจทกไดจําเลยท่ี 1 จึงไมมีสิทธิเรียก
คาตอบแทนหรือคาเสียหายใดๆเกี่ยวกับคาผลงานท่ีทําไปแลวอีก 

ฎีกาท่ี 66/2542 เงินคาปรับในกรณีท่ีจําเลยสงมอบงานลาชาเปนเบ้ียปรับอยางหนึ่ง 
เพราะถือเปนคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาเม่ือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร ศาลมีอํานาจใช
ดุลพินิจกําหนดใหเหมาะสมไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคหน่ึง สัญญาจางกอสรางระบุวา เงิน
ตามสัญญาคํ้าประกันของธนาคารท่ีโจทกรับชําระไวฝากธนาคารนั้นเปนหลักประกันในการ
ปฏิบัติงานรับจางของจําเลย จึงไมใชเงินมัดจําท่ีโจทกจะมิไดเม่ือจําเลยท้ังสองผิดสัญญา แตถือวา
เปนสวนหน่ึงของคาเสียหายฐานผิดสัญญาจําเลยจึงมีสิทธินําเงินจํานวนนี้ไปหักกับยอดเงิน
คาเสียหายซ่ึงเปนคาปรับท่ีศาลไดกําหนดใหโจทกตาม ป.พ.พ. มาตรา 380 วรรคสอง โจทก
ประกวดราคาคากอสรางในงานสวนท่ีตองสรางตอจากจําเลย โจทกยอมมีสิทธิเรียกรองใหจําเลยรับ
ผิดชดใชคาจางกอสรางเพ่ิมข้ึนเพราะการจางบุคคลอ่ืนกอสรางอาคารตอจากจําเลยไดตามสัญญา          
ไมถือเปนการเอาเปรียบจําเลยโจทกฟองเรียกคาเสียหายในกรณีผิดสัญญาจางทําของ ขอเรียก
คาปรับรายวันและคาจางท่ีเพิ่มข้ึนจากการท่ีโจทกจางบุคคลอื่นทําการกอสรางตอจากจําเลย               
สิทธิเรียกรองนี้ไมมีกฎหมายกําหนดอายุความไวโดยเฉพาะ จึงมีอายุความสิบปตาม ป.พ.พ.           
มาตรา 193/30 

ดุลพินิจเร่ืองเบี้ยปรับของศาล เปนปญหาขอเท็จจริง 
ฎีกาท่ี 2964/2545 เบ้ียปรับคือคาเสียหายท่ีคูสัญญาตกลงกันไวลวงหนา เบ้ียปรับจึงเปน

สวนหนึ่งของคาเสียหายซ่ึงถาสูงเกินสวนศาลลดลงไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 383ท้ังมาตรา 380           
วรรคสอง ก็ใหเจาหนี้มีสิทธิเรียกคาเสียหายไดเต็มจํานวนท่ีเสียไปโดยใหคิดเบ้ียปรับรวมอยูในนั้น
ดวยในฐานท่ีเปนจํานวนนอยท่ีสุดของคาเสียหาย เม่ือศาลอุทธรณกําหนดใหจําเลยท่ี 1 ใชราคาท่ี
โจทกตองเสียเงินเพิ่มข้ึนพรอมเบี้ยปรับ แสดงใหเห็นถึงดุลพินิจของศาลอุทธรณวาโจทกไดรับ
ความเสียหายตามจํานวนเงินท่ีกําหนดใหจริง ฉะนั้น การท่ีจําเลยท่ี 1 ฎีกาในทํานองวา คําพิพากษา
ของศาลอุทธรณท่ีใหตนชําระคาเสียหายเปนคาซ้ือทรัพยท่ีเพิ่มข้ึน ชําระเงินประกันสัญญา และ
ชําระคาปรับขัดตอ ป.พ.พ. มาตรา 380 วรรคสอง นั้น เปนการโตเถียงดุลพินิจในการกําหนด
คาเสียหายของศาลซ่ึงเปนฎีกาขอเท็จจริง เม่ือจํานวนทุนทรัพยท่ีพิพาทกันในชั้นฎีกาไมเกินสอง
แสนบาท จึงตองหามมิใหฎีกาในขอเท็จจริงตาม ป.วิ.พ.  มาตรา 248 วรรคหนึ่ง 
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เบ้ียปรับมิใชความเสียหายท่ีกําหนดไวโดยเด็ดขาด หากเจาหนี้เห็นวานอยเกินไปก็มี
สิทธิเรียกรองเอกคาสินไหมทดแทนเพ่ือการไมชําระหนี้ได 

ฎีกาท่ี 1514/2546 แมเบ้ียปรับจะเปนคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนาแตก็มิใชถือเปน
การกําหนดคาเสียหายท่ีเด็ดขาด เพราะหากเจาหนี้เห็นวาเบ้ียปรับท่ีกําหนดไวนอยเกินไปก็ยังมีสิทธิ
เรียกรองเปนคาสินไหมทดแทนเพื่อการไมชําระหนี้ไดตาม ป.พ.พ.มาตรา 380 ขณะเดียวกันถาเปน
กรณีเรียกคาเสียหายเปนเบ้ียปรับ ป.พ.พ. มาตรา383 ก็ใหอํานาจศาลท่ีจะลดลงเปนจํานวน
พอสมควรไดโดยพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงขอเท็จจริงทาง
หนึ่งยอมไดจากการนําสืบของคูความ เม่ือโจทกนําสืบเพียงวาการผิดสัญญาของจําเลยที่ไมสงมอบ
ลิฟททําใหระยะเวลาและแผนงานของโจทกท่ีกําหนดไวเสียหาย โดยไมมีรายละเอียดอ่ืนใดจึงหามี
ความชัดแจงพอกับความเสียหายท่ีแทจริงท่ีจะทําใหโจทกมีสิทธิไดรับเบ้ียปรับเต็มตามจํานวนท่ีตก
ลงไวในสัญญาไม แมจําเลยจะมิไดใหการและนําสืบหักลาง แตศาลก็มีอํานาจใชดุลพินิจกําหนดให
เปนจํานวนพอสมควรได 

 
3.8  กฎหมายเก่ียวกับการเรียกใหชําระหนี้และเรียกเบี้ยปรับตามสัญญา 
 ผลของเบ้ียปรับท่ีกําหนดเปนเงิน 
 มาตรา 380 บัญญัติไววา “ถาลูกหนี้ไดสัญญาไววาจะใหเบ้ียปรับเม่ือตนไมชําระหนี้ 
เจาหนี้จะเรียกเอาเบ้ียปรับอันจะพึงริบนั้นแทนการชําระหนี้ก็ได แตถาเจาหนี้แสดงตอลูกหนี้วาจะ
เรียกเอาเบ้ียปรับฉะน้ันแลวก็เปนอันขาดสิทธิเรียกรองชําระหนี้อีกตอไป 
 ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อการไมชําระหนี้ จะเรียกเอาเบ้ียปรับอัน
จะพึงริบนั้นในฐานเปนจํานวนนอยท่ีสุดแหงคาเสียหายก็ได การพิสูจนคาเสียหายยิ่งกวานั้นทานก็
อนุญาตใหพิสูจนได” 
 มาตรา 381 บัญญัติไววา “ถาลูกหนี้ไดสัญญาไววาจะใหเบ้ียปรับเม่ือตนไมชําระหนี้ให
ถูกตองสมควร เชนวาไมชําระหนี้ตรงตามเวลาท่ีกําหนดไวเปนตน นอกจากเรียกใหชําระหนี้ เจาหนี้
จะเรียกเอาเบ้ียปรับอันจะพึงริบนั้นอีกดวยก็ได ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนในมูล
ชําระหนี้ไมถูกตองสมควรทานใหบังคับตามบทบัญญัติแหงมาตรา380วรรค2” 
 เม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้ก็ดี หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควรก็ดี เจาหนี้ยอมมีสิทธิริบ
เบ้ียปรับหรือเรียกเอาเบ้ียปรับจากลูกหนี้ไดตามสัญญากําหนดเบ้ียปรับ การไมชําระหนี้นั้นจะตอง
เปนความผิดของลูกหนี้ เจาหนี้จึงจะริบหรือเรียกเอาเบ้ียปรับได ถาการไมชําระหนี้เปนเพราะ
พฤติการณซ่ึงลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบ ปญหาท่ีวาเจาหนี้จะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้และเรียกเอาเบ้ีย
ปรับไดเพียงใดหรือไม อาจแยกพิจารณาไดดังนี้  
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 สิทธิของเจาหนี้เม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้(มาตรา380) 
 เม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้ เพราะความผิดของลูกหนี้อันหมายความวาลูกหนี้ไมชําระหนี้
เสียเลย เจาหนี้มีสิทธิท่ีจะเรียกเอาเบ้ียปรับอันจะพึงริบนั้นแทนการชําระหนี้ แตเม่ือเจาหนี้แสดงตอ
ลูกหนี้วาจะเรียกเอาเบ้ียปรับนั้นแลว ก็ขาดสิทธิท่ีจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหน้ีอีกตอไป แตถาเจาหนี้
ไมประสงคจะเรียกเอาเบ้ียปรับ ก็มีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามมาตรา 213 ดังนั้น จึงเปนสิทธิ
ของเจาหนี้ท่ีจะเลือกวา จะเรียกเอาเบ้ียปรับหรือจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้อยางใดอยางหน่ึง สิทธิท่ี
เลือกนี้เปนการเลือกระหวางเบ้ียปรับกับการชําระหนี้ มิใชการเลือกชําระหนี้ ซ่ึงมีอยูหลายอยางอัน
เปนสิทธิของลูกหนี้ตามมาตรา 198 

1) เม่ือเจาหนี้เลือกในทางเรียกเอาเบ้ียปรับ สิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้โดยเจาะจงตาม
มาตรา 213 ยอมหมดไป (มาตรา 380 วรรคหน่ึง) แตการเรียกเอาเบ้ียปรับนั้น ไมตัดสิทธิเจาหนี้ท่ีจะ
เรียกเอาคาเสียหายตามมาตรา 222 ซ่ึงเปนการเรียกคาเสียหายตามความจริง ดังนั้น เจาหนี้ไดรับ
ความเสียหายมากกวาเบ้ียปรับ ก็มีสิทธิพิสูจนเอาไดโดยเรียกเอาเบ้ียปรับอันจะพึงริบนั้นในฐานเปน
จํานวนนอยท่ีสุดแหงคาเสียหาย (มาตรา 380 วรรคสอง) 

2) เม่ือเจาหนี้เลือกในทางเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้อันเปนการใชสิทธิตามมาตรา 213 
สิทธิเรียกเอาเบ้ียปรับยอมหมดไปแตตามมาตรา 213 วรรคส่ี เจาหนี้ยังมีสิทธิเรียกคาเสียหายไดดวย 
ดังนั้น จึงถือไดวาเจาหนี้มีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนเพ่ือการไมชําระหนี้ตาม มาตรา 380             
วรรคสองได 
 สิทธิของเจาหนี้เม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร (มาตรา 381) 

1) เจาหนี้มีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้และเรียกเอาเบ้ียปรับอันจะพึงริบนั้นไดอีกดวย 
(มาตรา 381 วรรคหนึ่ง) 

2) ถาเจาหนี้ไดรับความเสียหายมากกวาเบ้ียปรับ ยอมถือไดวาเจาหนี้มีสิทธิเรียกคา
สินไหมทดแทนมูลชําระหนี้ไมถูกตองสมควร (มาตรา 381 วรรคสอง) ใหบังคับตามบทบัญญัติ
มาตรา 380 วรรคสอง คือ เจาหนี้มีสิทธิพิสูจนคาเสียหายไดโดยเรียกเอาเบ้ียปรับอันพึงริบนั้น             
ในฐานเปนจํานวนนอยท่ีสุดแหงคาเสียหาย 

3) ถาเจาหนี้ยอมรับชําระหนี้ โดยยังไมรับเบ้ียปรับเจาหนี้จะเรียกเอาเบ้ียปรับไดก็
ตอเม่ือไดบอกสงวนสิทธิตอลูกหนี้ไวในเวลารับชําระหนี้ (มาตรา 381 วรรคสาม) 

4) ถาเจาหนี้ยอมรับเบ้ียปรับโดยมิไดรับชําระหนี้ แมเจาหนี้มิไดบอกสงวนสิทธิไว           
ก็มีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ไดตามสัญญาเพราะ มาตรา 381 มิไดบัญญัติไววาใหเจาหนี้ตอง
สงวนสิทธิแตอยางใด 
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5) ถาเจาหนี้ประสงคจะเรียกเอาเบ้ียปรับเพียงอยางเดียว โดยไมประสงคจะเรียกให
ลูกหนี้ชําระหนี้ ลูกหนี้จะบังคับใหเจาหนี้ตองรับชําระหนี้ดวยไดหรือไมยอมแลวแตเจาหนี้มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญา หรือมีสิทธิบอกปดไมชําระหนี้หรือไม ถาไมมีสิทธิ ลูกหนี้ยอมจะบังคับใหเจาหนี้
ตองรับชําระหนี้ได 
 เบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวน 
 มาตรา 383 บัญญัติไววา “ถาเบ้ียปรับท่ีริบนั้นสูงเกินสวน ศาลจะลดลงเปนจํานวน
พอสมควรก็ได ในการที่จะวินิจฉัยวาสมควรเพียงใดนั้น ทานใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้
ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน เม่ือไดใชเงินตามเบ้ียปรับ
แลวสิทธิเรียกรองขอลดก็เปนอันขาดไป” 
 นอกจากกรณีท่ีกลาวไวในมาตรา 379 และ 382 ทานใหใชวิธีเดียวกันนี้บังคับ ในเม่ือ
บุคคลสัญญาวาจะใหเบ้ียปรับเม่ือตนกระทําหรืองดเวนการกระทําการอันหนึ่งอันใดน้ันดวย" เบ้ีย
ปรับนั้นเปนคาเสียหายซ่ึงกําหนดไวลวงหนาอาจนอยกวาหรือสูงกวาคาเสียหายท่ีแทจริงก็ได แตถา
เบ้ียปรับนั้นกําหนดไวสูงเกินกวาคาเสียหายท่ีแทจริงอยางมากมาย อันเปนเบ้ียปรับสูงเกินสวนหรือ
เกินสมควรหากยอมรับบังคับใหตามความตกลง ก็อาจจะไมเปนธรรมและจะเปนชองทางใหบุคคล
อาศัยสัญญา เปนเคร่ืองมือหากําไรเกินควรกฎหมายจึงบัญญัติทางแกไขไวตามมาตรา 383 โดยให
อํานาจศาลที่จะลดเบี้ยปรับท่ีสูงเกินสวนนั้นลงเปนจํานวนท่ีพอสมควรได ซ่ึงมีหลักเกณฑพอสรุป
ไดดังนี้ 

1) การลดเบ้ียปรับลงเปนจํานวนท่ีพอสมควรนั้น จะตองพิเคราะหถึงทางไดเสียของ
เจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมายไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสิน ซ่ึงหมายความวาใน
การพิจารณาวาสมควรจะลดเบ้ียปรับเพียงใดหรือไม ศาลจะตองมิพิจารณาเฉพาะแตความเสียหาย
เปนเงินเปนทองเทานั้น แตจะตองพิจารณาถึงสวนไดเสียของเจาหนี้ในทางอ่ืนนอกจากจํานวนเงิน 
เชน ในทางจิตใจหรือทางช่ือเสียงอีกดวย 

2) อํานาจศาลในการลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกินลงเปนจํานวนท่ีพอสมควรตามมาตรา 383 
เปนบทบัญญัติอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน ดังนั้นถาคูสัญญาทําสัญญาตกลงกัน 
ไวลวงหนาวา หามมิใหศาลลดเบ้ียปรับแมจะสูงเกินสวน ขอตกลงนั้นยอมตกเปนโมฆะตามมาตรา 
150 และมาตรา151 

3) คูสัญญาอาจทําสัญญากันไวลวงหนาวา เบ้ียปรับท่ีกําหนดไวนั้นหามมิใหเจาหนี้
เรียกคาสินไหมทดแทนเพิ่มข้ึนอีกอันเปนการจํากัดความรับผิดของลูกหนี้ แตศาลก็มีอํานาจ
พิจารณาไดเชนเดียวกันวาเบ้ียปรับท่ีกําหนดไวนั้นสูงเกินสวนหรือไม ถาไมสูงเกินสวนก็ไมลดให 
ถาสูงเกินสวนก็มีอํานาจลดลงเปนจํานวนท่ีพอสมควรไดตามมาตรา383 
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4) เบ้ียปรับท่ีกําหนดไวนั้นแมจะสูงเกินสวน ถาลูกหนี้ไดใชเงินตามเบ้ียปรับแลว สิทธิ
เรียกรองขอลดก็หมดไป ดังบัญญัติไวในมาตรา 383 วรรคหน่ึง เพราะการท่ีลูกหนี้ยอมใชเงินไป
ตามเบ้ียปรับเทากับรับอยูในตัวแลววาเบ้ียปรับไมสูงเกินไป แตในกรณีตอไปนี้ ไมถือวาลูกหนี้ยอม
ใชเงินตามเบ้ียปรับคือ 

(1) เบ้ียปรับท่ีลูกหนี้สงมอบใหไวลวงหนาตามสัญญากําหนดเบ้ียปรับ ขณะท่ีมีการ
สงมอบเจาหนี้ยังไมมีสิทธิริบจึงถือไมไดวาลูกหนี้ยอมใชเงินตามเบ้ียปรับนั้นแลว  

(2) การวางเงินคาปรับหรือเบ้ียปรับตอศาลตามคําส่ังหรือคําพิพากษา เพื่อทุเลาการ
บังคับในระหวางอุทธรณฎีกาไมถือวาลูกหนี้ยอมใชเงินตามเบ้ียปรับแลว69 
 
3.9  คําพิพากษาฎกีาเกี่ยวกับการเรียกใหชําระหนี้และเรียกเบี้ยปรับตามสัญญา 

เบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวน ศาลมีอํานาจลดลงไดตามท่ีเห็นสมควร 
ฎีกาท่ี 540/2532 โจทกมีสิทธิปรับจําเลยท่ี 1 เปนรายวันจนกวาการกอสรางจะแลวเสร็จ

โดยการกระทําของผูรับจางคนใหม ถือไดวาเปนเบ้ียปรับท่ีคูสัญญากําหนดกันไวลวงหนา การที่
งานกอสรางลาชาเปนเพราะการดําเนินการของโจทกดวย โจทกจางผูรับจางคนใหมทํางานงวดท่ี
เหลือในวงเงินเทากับท่ีจะตองชําระใหจําเลยท่ี 1 ดังนี้ เม่ือพิเคราะหประกอบกับเหตุแหงความลาชา 
คาจางกอสรางและระยะเวลาท่ีผูรับจางคนใหมใชในการกอสรางแลว เบ้ียปรับดังกลาวสูงเกินสวน 
ศาลมีอํานาจลดลงไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 ตามสัญญาจางไมมีการวางเงินมัดจํา มีแตหนังสือคํ้า
ประกันความรับผิดของธนาคาร ดังนี้ เงินท่ีธนาคารผูคํ้าประกันชําระใหแกผูวาจางเปนสวนหนึ่ง
ของคาเสียหายฐานผิดสัญญา 

เม่ือเจาหนี้ยอมรับชําระหนี้แลว และไมสงวนสิทธิจะเรียกเบี้ยปรับ เจาหนี้จะเรียกเบี้ย
ปรับอีกไมได 

ฎีกาท่ี 548/2535 สัญญาระหวางโจทกจําเลยมีขอความวา อ.ม.ท. (ช่ือยอของจําเลย)          
มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไดทันที ฯลฯ เวนแต อ.ม.ท. เห็นวาตัวแทนรวบรวม (รับซ้ือ) แรไดกระทํา
หรืองดเวนการกระทําโดยไมจงใจ ตัวแทนรวบรวม (รับซ้ือ) แรยินยอมให อ.ม.ท.ปรับ ตามจํานวน
ท่ี อ.ม.ท. กําหนด แตตองไมเกินคร้ังละ 100,000 บาท ตอการปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งๆ โดย อ.ม.ท. 
มีสิทธิหักเงินคาปรับจากหลักประกันไดทันที โดยไมตองเรียกรองใหตัวแทนรวบรวม (รับซ้ือ)            
แรชําระกอนตามขอสัญญาดังกลาวไมมีขอความตอนใดบงบอกวายกเวนไมตองปฏิบัติตาม ป.พ.พ. 

                                           
69  ศักด์ิ  สนองชาติ.  (2536).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย นิติกรรมและสัญญา. 

หนา 30. 
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มาตรา 381 วรรคทายท่ีวา ถาเจาหนี้ยอมรับชําระหนี้แลวจะเรียกเอาเบ้ียปรับไดตอเม่ือไดบอกสงวน
สิทธิไวเชนนั้นในเวลารับชําระหนี้ขอความในสัญญาระหวางโจทกจําเลยมีเพียงวาจําเลยมีสิทธิ          
หักเงินคาปรับไดทันทีเทานั้น ดังนั้นเร่ืองอ่ืนๆ จําเลยจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย คือสงวนสิทธิท่ีจะ
เรียกเบ้ียปรับไว เม่ือจําเลยไมไดสงวนสิทธ์ิไว จําเลยก็ปรับไมได 

การเอาทรัพยสินท่ีเชาซ้ือออกขายไดเงินไมพอใชหนี้ ตองรับผิดในสวนขาด เปนวิธีการ
คํานวณคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนา  

ฎีกาท่ี 525/2535 ขอกําหนดในสัญญาเชาซ้ือวาในกรณีท่ีเอาทรัพยสินท่ีเชาซ้ือขายได
ราคาไมพอชําระหนี้คาเชาซ้ือ ผูเชาซ้ือยอมชําระเงินจํานวนท่ียังขาดอยูจนครบน้ันเปนเพียงวิธีการ
คํานวณหาจํานวนคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนา เม่ือมีการผิดสัญญาเชาซ้ือซ่ึงมีลักษณะเปนเบ้ีย
ปรับตามกฎหมาย หาใชเปนการเรียกรองเอาราคาทรัพยท่ีเชาซ้ือท่ียังขาดอยูไม 

ฎีกาท่ี 5194/2539 ตามสัญญาลาไปศึกษาตอมีขอตกลงวา...เม่ือเสร็จการศึกษา...แลวจะ
กลับมารับราชการตอไป...หากลาออกกอนกําหนด...ยอมใชเงินเปนจํานวน 3 เทา... หมายความวา
ไมวาจะสําเร็จการศึกษาหรือไม ก็มีหนาท่ีตองกลับมารับราชการตอไป เม่ือจําเลยลาออกไปกอนที่
จะกลับมารับราชการจึงเปนการผิดสัญญา แมโจทกจะอนุมัติใหจําเลยลาออก จําเลยก็ตองชําระเบ้ีย
ปรับ การท่ีโจทกเรียกใหจําเลยท่ี 1 ชําระเงินจํานวนท่ีไดรับไปจากโจทกในระหวางลาไปศึกษาตอ 
ถือไมไดวาเปนการยอมรับใหชําระเบ้ียปรับจํานวน 1 เทา จําเลยท่ี 1 จะตองชําระหนี้ใหแกโจทกคือ
กลับมาปฏิบัติงานใหตามระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา เม่ือจําเลยท่ี 1 ยังไมไดชําระหนี้ขอนี้เลยจะ
ถือวาโจทกยอมรับชําระหนี้โดยสงวนสิทธิในเร่ืองเบ้ียปรับตาม ป.พ.พ.มาตรา 381 วรรคทายไมได
การกําหนดเบ้ียปรับเปนการกําหนดคาเสียหายไวลวงหนาเม่ือลูกหนี้มิไดชําระหนี้หรือชําระหนี้ไม
ถูกตองสมควร ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคแรกบัญญัติใหศาลมีอํานาจลดลงไดเปนจํานวนพอสมควร
หากเห็นวาเกินสวน โดยพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย มิใชแต
ทางทรัพยสินเทานั้น และเม่ือโจทกมิไดนําสืบใหปรากฏชัดแจงวาไดรับความเสียหายตามจํานวน
คาปรับท่ีกําหนดไวในสัญญาศาลยอมใชดุลพินิจลดคาปรับหรือเบ้ียปรับตามสัญญาลงได 

เบ้ียปรับตาม มาตรา 381 เปนเบี้ยปรับกรณีการชําระหนี้ไมถูกตองสมควร เจาหนี้
นอกจากจะเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้แลว ยังเรียกเบี้ยปรับไดดวย 

ฎีกาท่ี 5597/2541ท่ีดินท่ีตกลงจะซ้ือขายกันเปนท่ีดินมือเปลา ตามสัญญาจะซ้ือขายมี
ขอตกลงวา โจทกจะชําระราคาคาท่ีดินสวนท่ีเหลือเม่ือไดรับโฉนดแลว แสดงวาคูสัญญาจะบังคับ
ตามสิทธิของแตละฝายไดตอเม่ือมีการออกโฉนดท่ีดินแลวปรากฏวาท่ีดินพิพาทไดออกเปนโฉนด
ท่ีดินเม่ือป 2531 และ 2533 อายุความจึงตองเร่ิมนับต้ังแตปดังกลาว มิใชนับแตวันทําสัญญาจะซ้ือ
ขายขณะทําสัญญาจะซ้ือขายท่ีดินพิพาทยังเปนท่ีดินมือเปลา เม่ือสัญญาจะซ้ือขายไดระบุท่ีตั้งของ
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ท่ีดิน และระบุดวยวาเปนท่ีดินตามหลักฐานใบนําสํารวจซ่ึงไดระบุจํานวนเนื้อท่ีดินท่ีจะซ้ือขายกัน 
โดยใหผูซ้ือมีสิทธิเลือกเอาท่ีดินท่ีใดก็ไดตามใบนําสํารวจและยังระบุดวยวาจะชําระเงินคาท่ีดินสวน
ท่ีเหลือเม่ือไดรับโฉนดท่ีดินแลวถือวาเปนสัญญาจะซ้ือขายท่ีมีสาระสําคัญครบถวนแลว จึงสมบูรณ
ใชบังคับไดตามกฎหมาย ตามสัญญาจะซ้ือขายระบุวา ถาผูจะขายผิดสัญญาไมไปจดทะเบียนขาย
ตามกําหนด ผูจะขายยอมใหผูจะซ้ือฟองศาลบังคับใหเปนไปตามสัญญา และยอมใชคาเสียหาย
ใหแกผูจะซ้ือ 200,000 บาท และ 100,000 บาท ตามลําดับ คาเสียหายเชนนี้ถือไดวาเปนเบ้ียปรับซ่ึง
กําหนดไวในสัญญา และเปนเบ้ียปรับซ่ึงผูจะขายผูเปนลูกหนี้สัญญาจะใหเม่ือตนไมชําระหนี้ให
ถูกตองสมควรตาม ป.พ.พ.มาตรา 381 ซ่ึงนอกจากจะเรียกใหโอนท่ีดินเปนการชําระหนี้แลวผูจะซ้ือ
ซ่ึงเปนเจาหนี้ยังมีสิทธิเรียกเอาเบ้ียปรับตามสัญญาจากผูจะขายไดอีกดวย มิใชเบ้ียปรับตามมาตรา 
380 ซ่ึงเจาหนี้มีสิทธิเรียกใหชําระหนี้หรือเรียกเอาเบ้ียปรับแทนการชําระหนี้ได 

 
3.10  กฎหมายเก่ียวกับเบ้ียปรับท่ีมิใชจํานวนเงิน 

มาตรา 382 บัญญัติไววา “ถาสัญญาวาจะทําการชําระหนี้อยางอ่ืนใหเปนเบี้ยปรับ ไมใช
ใชเปนจํานวนเงินไซร ทานใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา 379 ถึง 381 มาใชบังคับ แตถาเจาหนี้เรียก
เอาเบ้ียปรับแลว สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนก็เปนอันขาดไป” 

เบ้ียปรับอาจกําหนดเปนเงินตามมาตรา 389 หรือกําหนดเปนการชําระหนี้อยางอื่นตาม
มาตรา 382 การชําระหนี้อยางอ่ืนซ่ึงกําหนดเปนเบ้ียปรับยอมไดแกการกระทํา งดเวนการกระทําอัน
ใดอันหนึ่ง หรือสงมอบทรัพยอยางอ่ืนนอกจากเงิน ในกรณีเชนนี้ มาตรา 382 ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา 379 ถึง 381 มาใชบังคับ นั่นคือสิทธิและหนาท่ีของคูสัญญาในเร่ืองการริบหรือเรียกเอาเบ้ีย
ปรับ ยอมจะเปนเชนเดียวกับเบ้ียปรับท่ีกําหนดเปนเงิน แตมาตรา 382 บัญญัติยกเวนไววา ถาเจาหนี้
เรียกเอาเบ้ียปรับแลว สิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทนก็เปนอันขาดไป เจาหนี้ไมมีสิทธิพิสูจนความ
เสียหายยิ่งกวาเบ้ียปรับตามมาตรา 380 วรรคสอง ซ่ึงแยกพิจารณาไดดังนี้ 

สิทธิของเจาหนี้เม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี ้
1) เม่ือเจาหนี้เลือกในทางเรียกเบี้ยปรับ สิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้โดยเจาะจงตาม

มาตรา 213 ยอมหมดไป (มาตรา 380 วรรคหนึ่ง) และมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนโดยพิสูจน
คาเสียหายยิ่งกวาเบ้ียปรับ (มาตรา 382) 

2) เม่ือเจาหนี้เลือกในทางเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ อันเปนการใชสิทธิตามมาตรา 213 
ยอมไมมีสิทธิเรียกเอาเบ้ียปรับคงมีแตจะสิทธิเรียกคาเสียหายตามมาตรา 213 วรรคส่ี ประกอบ
มาตรา 215 แตจะถือเอาเบี้ยปรับเปนจํานวนนอยท่ีสุดแหงคาเสียหายไมได เพราะวัตถุแหงหนี้
ตางกัน 
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 สิทธิของเจาหนี้เม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร 
 เม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร เจาหนี้มีสิทธิท้ังเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้และ

เรียกเอาเบ้ียปรับอันจะพึงริบนั้นไดดวย (มาตรา 381 วรรคหน่ึง) แตเจาหนี้ไมสิทธิเรียกคาสินไหม
ทดแทน โดยพิสูจนคาเสียหายยิ่งกวาเบ้ียปรับ (มาตรา 382) ถาเจาหนี้ยอมรับชําระหนี้จะเรียกเอาเบ้ีย
ปรับไดก็ตอเม่ือบอกสงวนสิทธิไวในเวลารับชําระหนี้ (มาตรา 381 วรรคสาม) แตถาเจาหนี้ไมเรียก
เอาเบ้ียปรับ เจาหนี้ก็มีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ และเรียกคาสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหาย
ตามมาตรา 213, 215 ได 

 
3.11  คําพิพากษาฎกีาเกี่ยวกับเบ้ียปรับท่ีมิใชจํานวนเงิน 

ขอตกลงมอบทรัพยท่ีคงคางในสถานท่ีกอสรางใหกับผูวาจางโดยไมมีคาตอบแทน ใน
กรณีท่ีผูรับจางผิดนัด เปนเบี้ยปรับ 
 ฎีกาท่ี 2794/2537 สัญญามีใจความวา ผูรับจางไดนําหลักประกันเปนหนังสือสัญญาคํ้า
ประกันธนาคารกรุงเทพ จํากัด เปนจํานวนรอยละ 8 ของราคาที่จาง 1,984,000 บาท มามอบไวแกผู
วาจางเพื่อเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหลักประกันนี้ผูวาจางจะคืนใหเม่ือผูรับจางพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาแลว ถาผูวาจางบอกเลิกสัญญาแลว ผูรับจางยอมใหผูวาจางริบหลักประกัน
ดังกลาว  ถือไดวาหลักประกันดังกลาวเปนการวางไวลวงหนาเพื่อความเสียหาย ในกรณีท่ีมีการผิด
สัญญาเขาลักษณะเบ้ียปรับ  ซ่ึง ป.พ.พ. มาตรา 380 วรรคสอง บัญญัติวา ถาเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองคา
สินไหมทดแทนเพื่อการไมชําระหนี้ จะเรียกเอาเบ้ียปรับอันจะพึงริบนั้นในฐานเปนจํานวนนอย
ท่ีสุดแหงคาเสียหายก็ได ฉะนั้นเม่ือคาเสียหายของโจทกมี 3,047,200 บาท จึงชอบท่ีจะนําเงินตาม
สัญญาคํ้าประกัน ซ่ึงโจทกริบไปแลวมาหักออกจากคาเสียหายดังกลาวไดคงเหลือคาเสียหายท่ีจําเลย
ตองชําระแกโจทก 1,063,200 บาท คาผลงานท่ีจําเลยทําไปแลว  ตามปกติจําเลยมีสิทธิไดรับชดใช
คืนจากโจทกตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรคสาม แตตามสัญญามีขอกําหนดวา เม่ือผูวาจางบอกเลิก
สัญญาแลว บรรดางานท่ีผูรับจางทําและส่ิงของตางๆ ท่ีไดนํามาไว ณ สถานท่ีทํางานนั้นโดยเฉพาะ
เพื่องานจางดังกลาว ผูรับจางยอมใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของผูวาจาง โดยผูรับจางจะเรียกรอง
คาตอบแทนและคาเสียหายใดๆ ไมไดเลย ขอตกลงนี้มีลักษณะเปนการท่ีผูรับจางใหสัญญาวาจะทํา
การชําระหนี้อยางอ่ืนท่ีมิใชจํานวนเงินใหเปนเบ้ียปรับตาม ป.พ.พ. มาตรา 382 แกโจทกผูวาจางและ
หากเปนจํานวนพอสมควร โจทกมีสิทธิรับผลงานนี้ไดโดยไมตองใชราคาแกจําเลยผูรับจาง 
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เม่ือริบงานท่ีทําแลว เรียกคาเสียหายจากการสงงานลาชาอีก เปนคาปรับท่ีสูงเกินสวน 
ศาลมีอํานาจในการปรับลดได 

ฎีกาท่ี 5268/2539 โจทกวาจางจําเลยท่ี 1 วางทอประปาขยายเขตจําหนายน้ํา โดยสัญญา
ขอ 21 มีใจความสรุปไดวา หากโจทกใชสิทธิบอกเลิกสัญญา บรรดางานท่ีจําเลยที่ 1 ไดทําข้ึนกอนแลว 
ใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของโจทกโดยโจทกไมตองชําระคาตอบแทนและจําเลยท่ี 1 ยอมใหโจทกระงับ
การจายเงินคาจางท่ีคางเพื่อเปนประกันการชําระหนี้ ท้ังโจทกมีสิทธิวาจางบุคคลภายนอกทํางานท่ี
คางตอไปได หากคาจางผูรับจางรายใหมสูงกวาคาจางเดิมจําเลยท่ี 1 ยอมใหนําคาจางเดิมท่ียังคาง
จายซ่ึงเปนหลักประกันการชําระหนี้ไปหักออกจากคาจางรายใหม ถายังไมพอชําระคาจางรายใหมท่ี
สูงกวา จําเลยท่ี 1 ตองรับผิดชดใชสวนท่ียังขาดจนครบถวน ขอตกลงน้ีจึงมีลักษณะใหถือเอาบรรดา
ผลงานที่จําเลยท่ี 1 ไดทําข้ึนกอนนั้น อันเปนการชําระหนี้อยางอ่ืนท่ีไมใชเปนจํานวนเงินเปนเบ้ีย
ปรับตาม ป.พ.พ.มาตรา 382 หากจําเลยที่ 1 ผิดสัญญาไมวางทอใหถูกตองสมควร โจทกยอมมีสิทธิ
ริบเบ้ียปรับนี้ไดตามมาตรา 381 วรรคแรก  ถาเบ้ียปรับท่ีริบนั้นสูงเกินสวนศาลจะลดลงเปนจํานวน
พอสมควรก็ไดตามมาตรา 383 วรรคแรก ดังนั้นถาใหโจทกริบเอาบรรดางานท่ีจําเลยท่ี 1 ไดทําข้ึน
ท้ังหมด โดยโจทกไมตองชําระคาตอบแทนและไมยอมลดจากคาเสียหายท่ีโจทกเรียกไดก็จะเปน
การเรียกเบ้ียปรับสูงเกินสวน ยอมสมควรใหลดเบ้ียปรับลงเทากับคางานท่ีจําเลยท่ี 1 ทํางานใหแก
โจทกไปแลวกอนบอกเลิกสัญญา 

  
3.12 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับดอกเบ้ีย และคําพิพากษาของศาลฎีกาในสวนท่ีใหคําจํากัดความของ
ดอกเบ้ีย 
 3.12.1  ถามิไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียไว ใหใชอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป 
 มาตรา 7 ถาจะตองเสียดอกเบ้ียใหแกกันและมิไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียไวโดยนิติกรรม
หรือโดยบทบัญญัติอันชัดแจง ใหใชอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป 
 เปนกรณีท่ีคูสัญญาไมไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียเอาไวในสัญญาเลย ไมวาจะในรูปแบบ
ของบันทึกหรือเอกสารแนบทายสัญญา แตหากมีระเอาไวแตไมชัดเจน ก็ตองตีความใหมีผลใช
บังคับได คือตองถือวามีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียเอาไวแลว และในกรณีท่ีกําหนดอัตราดอกเบ้ียไว
สูงเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด ก็ตองถือวาไมมีการกําหนดดอกเบ้ียเอาไวเลย เพราะถือวาดอกเบ้ียท่ี
เรียกเกินท้ังหมดเปนโมฆะ อัตราดอกเบ้ียเกินกวากฎหมายกําหนดหรือไมเปนปญหาเกี่ยวดวยความ
สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลสามารถยกข้ึนวินิจฉัยได โดยไมตองมีคูความ
ฝายใดรองขอ ดังเชนตัวอยาง คําพิพากษาของศาลฎีกาท่ีเกี่ยวของ 
 ระบุอัตราดอกเบ้ียเพียง 14 ยอมหมายถึงอัตราดอกเบ้ียรอยละ 14 ตอป 
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 ฎีกาท่ี 3428/2531 ตั๋วสัญญาใชเงินระบุไวแตเพียงวา ดอกเบ้ียรอยละ 14 จายดอกเบ้ีย
ทุกเดือน ยอมเปนท่ีเขาใจไดวา ตามประเพณีการคิดดอกเบ้ียก็ตองคิดเปนอัตรารอยละตอป โจทกนํา
สืบวาเปนอัตราท่ีกําหนดไวตอปโดยจําเลยมิไดนําสืบใหเห็นเปนอยางอ่ืนท้ังตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา654 ยังบัญญัติหามคิดดอกเบ้ียเกินรอยละ 15 ตอป ฉะนั้นท่ีตั๋วสัญญาใชเงิน
ระบุดอกเบ้ียไวรอยละ 14 จึงมีความหมายท่ีเขาใจไดวารอยละ 14 ตอปไมใชเปนการไมกําหนด
อัตราท่ีจะตองเสียดอกเบี้ยไวใหชัดแจงอันจะตองใชอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอปบริษัทจําเลยที่ 1 ออก
ตั๋วสัญญาใชเงินใหโจทกโดยจําเลยที่ 2 ท่ี 3 รวมกันลงช่ือเปนผูออกต๋ัวแลวประทับตราของจําเลยที่ 
1 จําเลยท่ี 2 ท่ี 3 ยังลงช่ือไวในฐานะสวนตัวภายใตขอความวาใชไดเปนอาวัลดวย เม่ือโจทกทวง
ถามจําเลยท่ี 1 โดย ท. และ ส.ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนไดส่ังจายเช็คและระทับตราของจําเลยท่ี 1 
ชําระหนี้ตามต๋ัวสัญญาใชเงินตอมาธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค และ ท.กับ ส.ชําระเงินให
โจทกเพียงบางสวน หนี้ท่ียังคางอยูตามต๋ัวสัญญาใชเงินจึงยังไมระงับไปเพราะหน้ีท่ีชําระดวยเช็คจะ
ระงับส้ินไปก็ตอเม่ือเช็คนั้นไดมีการใชเงินครบถวนแลว ดังท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 321 วรรคสาม กรณีนี้ไมใชเปนการแปลงหน้ีใหม เม่ือหนี้ตามต๋ัวสัญญาใชเงิน
ยังไมระงับ จําเลยท่ี 3 ผูคํ้าประกันดวยอาวัลจึงตองรับผิดรวมกับจําเลยท่ี 1 ดวย  

 แมในชองกรอกจํานวนดอกเบี้ย ไมไดพิมพขอความ แตขอความกอนนั้นระบุวาเปน
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดท่ีธนาคารฯ มีสิทธิเรียกเก็บ ธนาคารฯ มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยได แตไมเกิน
อัตราสูงสุดดังกลาว 
 ฎีกาท่ี 1896/2541 โจทกฟองเรียกหนี้อันเกิดจากการที่จําเลยท่ี 1 เปดเลตเตอรออฟ
เครดิตและสัญญาทรัสตรีซีทตอโจทกเปนหลักแหงขอหา สวนท่ีมีขอความ ในขอหาวาเรียกเงินคืน
ดวยนั้นเปนเพียงสวนประกอบในหน้ีอันเกิดจากการเปดเลตเตอรออฟเครดิตและสัญญาทรัสตรีซีท 
หนี้ดังกลาวจึงไมใชหนี้อันเกิดจากการเรียกเอาคาท่ีไดออกเงินทดรองไปซ่ึงมีอายุความเพียง 2 ป 
เม่ือหนี้ท่ีโจทกฟองไมมีกฎหมายบัญญัติกําหนดอายุความไวเปนอยางอ่ืน จึงตองใชอายุความท่ัวไป
ซ่ึงมีกําหนด 10 ป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30ตามสัญญาทรัสตรีซีทมีขอความชัดเจนวา จําเลยท่ี 1 
ยอมใหธนาคารคิดดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดท่ีธนาคารพาณิชยเรียกเก็บไดตามท่ีมีประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทยเก่ียวกับการกําหนดใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติในเร่ืองดอกเบ้ียและสวนลด(ปจจุบัน
เทากับรอยละ...ตอป) นับแตวันท่ีธนาคารไดชําระเงินคาสินคาแทนจําเลยท่ี 1 ดังนี้ แมขอความตรง
ชองดอกเบ้ียไมมีการพิมพตัวเลขลงไปเหมือนกับสวนอ่ืนท่ีโจทกพิมพ และไมมีลายมือช่ือโจทก
และจําเลยท่ี 1 ลงชื่อกํากับไวในบรรทัดนี้ก็ตาม จําเลยท่ี 1 ก็ยอมใหโจทกคิดดอกเบ้ียในอัตราสูงสุด
ท่ีธนาคารพาณิชยพึงเรียกเก็บไดตามที่มีประกาศธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคาร
พาณิชยปฏิบัติเร่ืองดอกเบ้ียและสวนลด ฉะนั้น การท่ีโจทกคิดดอกเบ้ียจากจําเลยท้ังสองในอัตรา
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รอยละ 19,18.5 และ 18 ตอป ตามใบแจงยอดหนี้นั้น จึงไมเกินกวาอัตราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใน
ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ถือไดวาจําเลยท้ังสองยินยอมใหโจทกคิดดอกเบ้ียไดดังฟอง 
 ขอความที่ระบุใหสิทธิธนาคารฯ เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยได ตามประกาศท่ี
ธนาคารประกาศกําหนดอัตราดอกเบ้ีย โดยลูกหนี้ยังไมไดผิดนัด ไมเปนเบี้ยปรับ 
 ฎีกาท่ี 3331/2542 ตามหนังสือสัญญากูเงิน ระบุวาผูกูหรือจําเลยยอมเสียดอกเบ้ียใหแก
ผูใหกูหรือโจทกเปนรายเดือนสําหรับเงินกูตามสัญญาในอัตรารอยละ 19 ตอป หรือตามอัตรา
ดอกเบ้ียใหม ซ่ึงผูใหกูอาจเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวขางตนและผูกู
ยินยอมเสียดอกเบี้ยใหแกผูใหกูในอัตราดอกเบ้ียใหมตามประกาศธนาคารฯ หรือตามหนังสือสัญญา
จํานองก็ไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียไวในอัตรารอยละ19 ตอป เชนเดียวกันดังนั้น นับแตวันแรกท่ี
จําเลยรับเงินกูยืมไปจากโจทก โจทกก็สามารถคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 19 ตอป จากจําเลยได
ทันทีโดยไมตองรอใหจําเลยผิดนัดภายใตการควบคุมหรือตามประกาศกระทรวงการคลัง จึงไมตอง
ดวยขอกําหนดหรือเง่ือนไขของเบ้ียปรับตาม ป.พ.พ. มาตรา 379 ท่ีกําหนดใหลูกหนี้หรือจําเลยใช
เงินจํานวนหน่ึงเปนเบ้ียปรับเม่ือตนไมชําระหนี้ หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควร การท่ีโจทกคิด
ดอกเบ้ียในอัตราขั้นตํ่าแกจําเลยในระยะเริ่มแรกแลวคอยๆ ปรับใหสูงข้ึนถือเปนการใหความ
อนุเคราะหแกลูกคา ซ่ึงไมอาจแปลขอกําหนดในเรื่องอัตราดอกเบี้ยธรรมดาท่ัวๆ ไปใหกลายเปน
เบ้ียปรับอันอาจกอใหเกิดเปนโทษแกโจทกไดจึงไมควรที่จะลดดอกเบ้ียของโจทกลงเหลืออัตรารอย
ละ 17 ตอป ตาม ป.พ.พ. มาตรา383 วรรคหนึ่ง 
 ฎีกาท่ี 170/2546 โจทกประกอบกิจการธนาคารพาณิชยอันเปนสถาบันการเงิน ยอมอยู
ภายในบังคับแหง พ.ร.บ. ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินฯ มาตรา 6 ซ่ึงมีสิทธิคิดดอกเบ้ีย
จากผูกูยืมไดในอัตราสูงสุดท่ีสถาบันการเงินอาจคิดไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังโดย
คําแนะนําของธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดดังนั้น แมสัญญากูเงินระหวางโจทกกับจําเลยในชอ
กําหนดอัตรารอยละตอปจะเวนวางไวโดยไมมีการพิมพตัวเลข  แตสัญญาดังกลาวมีขอความระบุวา
ผูกูยอมเสียดอกเบ้ียใหแกผูใหกูในอัตราสูงสุดเทาท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคาร
พาณิชยเรียกเก็บจากผูกูได  และยังระบุอีกวาผูกูยอมเสียดอกเบี้ยใหแกผูใหกูในอัตราสูงสุดของ
ดอกเบ้ียสิเช่ือท่ัวไปท่ีผูใหกูประกาศกําหนดใหเรียกจากผูกูยืมได ซ่ึงหมายความวา หลังจากทํา
สัญญาแลว ธนาคารแหงประเทศไทยหรือผูใหกูประกาศเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย  ผูกูยอมใหผูให
กูคิดดอกเบ้ียตามสัญญาไดในอัตราที่ธนาคารแหงประเทศไทยหรือผูใหกูประกาศใชบังคับใหม
ทันที โดยไมจําตองแจงการเปล่ียนแปลงแกผูกูและใหถือปฏิบัติเชนนี้ตลอดไปจนกวาผูกูจะชําระ
หนี้ครบถวน อันเปนขอตกลงท่ีกําหนดอัตราดอกเบ้ียไวโดยนิติกรรมชัดแจงแลว และไมวาประกาศ
ธนาคารแหงประเทศไทยที่กําหนดใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติในเร่ืองดอกเบ้ียและสวนลดจะเปน
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สวนหนึ่งของสัญญากูเงินหรือไมก็ตาม  เม่ือดอกเบ้ียท่ีโจทกคิดจากจําเลยในอัตราตางๆ ไมเกินกวา
อัตราดอกเบ้ียตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทยซ่ึงโจทกพึงมีสิทธิคิดไดตามกฎหมาย โจทกจึง
ชอบท่ีจะคิดดอกเบ้ียในอัตราดังกลาวได 
 3.12.2  คิดดอกเบ้ียในระหวางท่ีเจาหนี้ผิดนัดไมได 
 มาตรา 221 หนี้เงินอันตองเสียดอกเบี้ยนั้น ทานวาจะคิดดอกเบี้ยในระหวางท่ีเจาหนี้
ผิดนัดหาไดไม 
 กรณีการเรียกเก็บดอกเบ้ีย หากการชําระหนี้ไมสามารถเกิดข้ึนไดจากการท่ีเจาหนี้เอง
เปนฝายผิดนัด หรือปฏิเสธการชําระหนี้ ในกรณีเชนนี้ เจาหนี้ไมมีสิทธิเรียกเก็บดอกเบ้ียจากลูกหนี้ 
ดังมีตัวอยางตามคําพิพากษาของศาลฎีกาตอไปนี้ 
 ฎีกาท่ี 2491/2522 ผูคํ้าประกันขอชําระหนี้ตามจํานวนท่ีตองรับผิดแตเจาหนี้ไมรับ
ชําระ เจาหนี้ผิดนัด ผูคํ้าประกันไมตองรับผิดในดอกเบ้ียหลังจากท่ีเจาหนี้ผิดนัดคํ้าประกันหนี้เบิก
เงินเกินบัญชีตามสัญญา 30,000 บาทผูคํ้าประกันรับผิดเพียง 30,000 บาท กับดอกเบ้ียในจํานวนนั้น 
แตไมตองรับผิดในจํานวนตนเงินท่ีเกิน 30,000 บาท 
 ฎีกาท่ี 2092/2522 หนังสือเลิกจางระบุเหตุเลิกจางโจทกวา จําเลยไมมีความจําเปนท่ีจะ
จางโจทกตอไป การที่ศาลแรงงานกลางฟงวาจําเลยมีความจําเปนตองยุบเลิกตําแหนงของโจทกเพื่อ
ปรับภาวะทางเศรษฐกิจของจําเลย จึงเปนสาเหตุเดียวกัน แมศาลแรงงานกลางจะวินิจฉัยสาเหตุอ่ืน
มาดวย ก็ไมเปนการนอกเหนือเหตุในหนังสือเลิกจาง และการที่จําเลยเลิกจางโจทกเพราะเหตุ
ดังกลาวถือไดวาเปนการเลิกจางโดยมีเหตุผลอันสมควร ไมเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรมจําเลย
เสนอท่ีจะจายเงินจํานวน 78,000 บาท ใหแกโจทกเม่ือเลิกจาง โดยไมมีความผูกพันจะตองจาย แต
โจทกไมสนองรับโดยมีหนังสือถึงธนาคารท่ีรับฝากเงินเดือนของโจทก หามมิใหรับเงินท่ีจําเลยจะ
จายเขาบัญชีของโจทกคําเสนอของจําเลยจึงส้ินความผูกพันนับแตวันท่ีโจทกปฏิเสธ จําเลยไมตอง
จายเงินดังกลาวใหแกโจทกอีก จําเลยเสนอจายคาชดเชยใหแกโจทกเทากับจํานวนตามฟองโดยจะ
นําเขาบัญชีเงินฝากของโจทก แตโจทกกลับมีหนังสือถึงธนาคารมิใหยอมรับเงินดังกลาวเขาบัญชี
ของโจทก ดังนี้ เปนกรณีท่ีจําเลยไดขอปฏิบัติการชําระหน้ีโดยชอบแลว เม่ือโจทกปฏิเสธไมรับ
ชําระโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอางกฎหมายได โจทกจึงตกเปนฝายผิดนัด ไมมีสิทธิไดรับดอกเบ้ีย
ในเงินคาชดเชยนับแตวันท่ีจําเลยขอปฏิบัติ การชําระหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 221 
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การท่ีเจาของท่ีดินไมยอมรับเงินคาเวนคืน โดยถือวาเปนจํานวนเงินท่ีไมสมควรนั้น 
เปนมูลเหตุอันอางไดตามกฎหมาย ไมถือวาเจาของท่ีดินผิดนัด 
 ฎีกาท่ี 3308/2532 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 295 ขอ 67 กําหนดเกี่ยวกับการ
ชําระคาทดแทนการเวนคืนท่ีดินกรณีเจาของท่ีดินไมยอมรับราคาท่ีเจาหนาท่ีเวนคืนของจําเลยเสนอ
ไววาใหนําเงินไปวางตอศาล เม่ือปรากฏวาเจาหนาท่ีเวนคืนของจําเลยมิไดนําเงินดังกลาวไปวางตอ
ศาล และการท่ีเจาของท่ีดินไมยอมรับราคาท่ีเสนอ ก็เพราะเห็นวาเปนราคาท่ีไมเปนธรรมอันเปน
มูลเหตุอันจะอางกฎหมายได ซ่ึงถือไมไดวาเจาของท่ีดินตกเปนผูผิดนัด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 207 
ดังนั้น จําเลยจึงตองเสียดอกเบ้ียในตนเงินคาทดแทนแกโจทก นับแตวันท่ีเขาครอบครองท่ีดินของ
โจทก ตามมาตรา 224 
 3.12.3  คิดดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดคร่ึงตอป และหามคิดดอกเบี้ยซอน
ดอกเบ้ีย 
 มาตรา 224 หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบ้ียในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดก่ึงตอป ถา
เจาหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยไดสูงกวานั้นโดยอาศัยเหตุอยางอ่ืนอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสง
ดอกเบ้ียตอไปตามนั้นทานหามมิใหคิดดอกเบ้ียซอนดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด การพสูิจนคาเสียหาย
อยางอ่ืนนอกกวานั้น ทานอนุญาตใหพิสูจนได 

 กรณีท่ีคิดดอกเบ้ียในการกูเบิกเงินเกินบัญชี ตองครบกําหนดหนึ่งเดือนกอน จึงจะ
นํามาคิดดอกเบ้ียทบตนได คําพิพากษาของศาลท่ีกําหนดใหอัตราดอกเบ้ียตามคําพิพากษาไมเกิน
กวาอัตราท่ีธนาคารประกาศกําหนด หมายความถึงในกรณีท่ีในอนาคตธนาคารประกาศกําหนด
อัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงอยางไร คําพิพากษาก็จะเปล่ียนแปลงไปตามประกาศของธนาคารนั้นๆ 
ดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวลวงหนาท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดในกรณีปกติ แมเกินรอยละ 15 ก็ไมถือเปน
เบ้ียปรับ เพราะมิใชการกําหนดคาเสียหายไวลวงหนา และดอกเบ้ียท่ีทบเขากับเงินตนจะกลายเปน
เงินตนใหม เพื่อเรียกเก็บดอกเบ้ียไดอีก 
 ฎีกาท่ี 5291/2540 โจทกเปนสถาบันการเงิน มีสิทธิเรียกดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดไดไม
เกินรอยละ 21 ตอป ตามประกาศกระทรวงการคลัง เม่ือสัญญากูเงินไดมีการตกลงกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียไวเกินกวาอัตรารอยละ 15 และยินยอมใหโจทกนําดอกเบ้ียท่ีคางชําระเกินกวา 1 ป ทบเขา
กับตนเงิน และใหโจทกคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีตกลงในสัญญากูเงินตอไปดวย โจทกยอมมีสิทธิท่ีจะ
คิดดอกเบ้ียในอัตราตามท่ีตกลงในสัญญาและคิดดอกเบี้ยคางชําระเกินกวา 1 ป ทบตนไดตอไป
จนกวาจะชําระตนเงินและดอกเบ้ียคืนใหแกโจทกจนเสร็จส้ิน  การท่ีโจทกนําดอกเบ้ียท่ีคางชําระ
เกิน 1 ป มาทบรวมกับยอดเงินตนดอกเบ้ียท่ีทบนั้นจึงกลายเปนเงินตนไมเปนดอกเบ้ียท่ีคางอีก
ตอไป ขอตกลงตามสัญญากูเงินดังกลาวมีผลใชบังคับไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 655 วรรคหนึ่ง                
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ซ่ึงไมอยูในบังคับขอหามไมใหคิดดอกเบี้ยซอนดอกเบ้ียในระหวางผิดนัดตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 
วรรคสอง 
 ฎีกาท่ี 1304/2541 ตามสัญญาประกันตัวผูตองหา จําเลยท้ังสองตกลงกับโจทกวาจะสง
ตัวผูตองหาใหแกโจทกตามกําหนดถาผิดสัญญายอมใชเงิน 250,000 บาท เม่ือจําเลยท้ังสองผิด
สัญญาจึงมีหนาท่ีตองใชเงินตามสัญญา  อันเปนการใหเบ้ียปรับตาม ป.พ.พ. มาตรา 380, 381 เม่ือ
จําเลยท้ังสองไมชําระจึงเปนการ ผิดนัด ตองเรียกดอกเบ้ียระหวางผิดนัดอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป 
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 โจทกมีสิทธิคิดดอกเบ้ียจากเงินคาปรับ 250,000 บาท นับแตวันท่ีจําเลยท้ัง
สองผิดนัดไมสงตัวผูตองหาแกโจทกได จําเลยท้ังสองผิดนัดต้ังแตวันท่ี 9 ธันวาคม 2528 จนถึงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2535 จําเลยท้ังสองจึงนําเงินคาปรับมาชําระใหโจทก เม่ือหนี้ดังกลาวเปนหนี้เงินซ่ึง
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 224 ใหคิดดอกเบ้ียในระหวางผิดนัดรอยละเจ็ดคร่ึงตอป จึงเปนผลของกฎหมาย 
โจทกยอมมีสิทธิคิดดอกเบ้ียไดในระหวางเวลาท่ีจําเลยทั้งสองผิดนัด โดยไมจําตองสงวนสิทธิไว
เชนนั้นในเวลารับชําระหนี้ ในคดีกอนโจทกคดีนี้ถูกจําเลยท่ี 1 ฟองเรียกพันธบัตรคืน คดีจึงมี
ประเด็นวาโจทกคดีนี้จะตองคืนพันธบัตรโทรศัพทซ่ึงเปนหลักประกันใหแกจําเลยท่ี 1 หรือไม สวน
ประเด็นคดีนี้มีวาโจทกมีสิทธิเรียกดอกเบ้ียจากเงินคาปรับจากจําเลยทั้งสองหรือไม จึงเปนคนละ
ประเด็นกัน ไมเปนฟองซํ้าตาม ป.วิ.พ. มาตรา 148 ศาลช้ันตนพิพากษาใหจําเลยท้ังสองรวมกันชําระ
ตนเงินจํานวน 121,875 บาท พรอมดอกเบ้ียนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จจากตนเงินดังกลาว 
เม่ือ ตนเงินคือดอกเบ้ียท่ีจําเลยท้ังสองคางชําระนับแตวันผิดนัดจนถึงวันชําระคาปรับ การที่ศาล
ช้ันตนพิพากษาใหจําเลยทั้งสองชําระดอกเบี้ย จากตนเงินดังกลาวอีกจึงเปนการคิดดอกเบ้ียซอน
ดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด ตองหามตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคสอง 
 อัตราดอกเบ้ียลอยตัว ท่ีธนาคารเจาหนี้ปรับเปล่ียนตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย แมลูกหนี้ไมผิดนัด ไมเปนเบี้ยปรับ 
 ฎีกาท่ี 6887/2541 ตามสัญญากูเงินขอ 2 ระบุวา จําเลยท้ังสองยอมเสียดอกเบ้ียในอัตรา
ข้ันตํ่าท่ีโจทกคิดจากลูกคาช้ันดีรวมกับอัตราดอกเบ้ียอัตรารอยละ 0.5 ตอป ซ่ึงขณะทําสัญญาอัตรา
ดอกเบ้ียข้ันต่ําท่ีโจทกคิดจากลูกคาช้ันดีรอยละ 13.75 ตอป อัตราดอกเบ้ียท่ีจําเลยท้ังสองตองชําระ
แกโจทกในขณะทําสัญญาจึงเทากับรอยละ 14.25 ตอป และสัญญาขอ 4 ระบุวา ในกรณีท่ีจําเลยท้ัง
สองผิดนัดผิดสัญญายอมใหโจทกคิดดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียท่ีโจทกประกาศใชเรียกเก็บจาก
ลูกคาผูกูเงินท่ัวไปในกรณีผิดนัดผิดสัญญา ซ่ึงขณะทําสัญญาดอกเบ้ียในกรณีผิดนัดอัตรารอยละ 18 
ตอป จึงเห็นไดวา ดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียเดิมมีลักษณะเปนคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายซ่ึงคูสัญญากําหนดกันไวลวงหนาจึงเปนเบ้ียปรับตามนัยแหง ป.พ.พ.มาตรา 379            
เม่ือโจทกใชสิทธิบอกเลิกสัญญากูเงินแกจําเลยท้ังสองแลว จําเลยท้ังสองตองชําระหนี้เงินกูท้ังหมด
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คืนโจทกตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรคหน่ึง การที่จําเลยท้ังสองไมชําระเปนการผิดนัด หนี้ดังกลาว
เปนหนี้เงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ซ่ึงใหคิดดอกเบ้ียในระหวางผิดนัดรอยละ 7.5 ตอป 
แตกรณีนี้จําเลยท้ังสองตองรับผิดชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 14.25 ตอป ตามท่ีโจทกมีสิทธิเรียก
ไดตามท่ีระบุไวในขอ 2 ของสัญญากูเงิน เนื่องจากขอตกลงเร่ืองดอกเบ้ียดังกลาวถือไดวาเปนเหตุ
อยางอ่ืนอันชอบดวยกฎหมายท่ีโจทกจะเรียกดอกเบ้ียไดสูงกวาอัตรารอยละ 7.5 ตอป และไมถือวา
เปนเบ้ียปรับท่ีศาลจะมีอํานาจลดลงได สวนท่ีสัญญากูเงินขอ 4 ไดระบุขอตกลงเร่ืองดอกเบ้ียใน
กรณีจําเลยท้ังสองผิดนัดผิดสัญญาไวนั้นก็ถือไดวาเปนเหตุอยางอ่ืนอันชอบดวยกฎหมายอีกขอหนึ่ง
ท่ีโจทกจะเรียกดอกเบ้ียไดสูงกวาอัตรารอยละ 7.5 ตอป เชนกัน แตเมื่อมีลักษณะเปนเบ้ียปรับ หากศาล
เห็นวาสูงเกินสวนศาลมีอํานาจลดลงเปนจํานวนพอสมควรได ตาม ป.พ.พ.มาตรา 383 วรรคหน่ึง 
    การท่ีจะวินิจฉัยวาเบ้ียปรับนั้นสูงเกินสวนหรือไม และจะลดลงเปนจํานวนพอสมควร
เพียงใดนั้น ป.พ.พ.มาตรา 383 วรรคหนึ่ง ใหพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวย
กฎหมาย ซ่ึงเปนปญหาขอเท็จจริง การท่ีโจทกอุทธรณเฉพาะปญหาขอกฎหมายโดยตรงตอศาลฎีกา 
ศาลฎีกาจึงไมอาจวินิจฉัยในปญหาดังกลาวใหได ปรากฏวาศาลช้ันตนยังไมไดวินิจฉัยปญหาในขอ
นี้ จึงตองสงสํานวนคืนไปยังศาลช้ันตนเพื่อใหพิจารณาพิพากษาในขอนี้ใหมตาม ป.วิ.พ. มาตรา 
243 (1) (2) ประกอบมาตรา 247 
 อัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดเปนโมฆะท้ังหมด แตเม่ือเปนหนี้
เงิน ลูกหนี้ผิดนัด โจทกยังมีสิทธิไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึง 
 ฎีกาท่ี 7378/2542 โจทกคิดดอกเบี้ยเงินกูจากจําเลยอัตรารอยละ 18 ตอป เกินอัตราท่ี
กฎหมายกําหนดขอตกลงเร่ืองดอกเบ้ียจึงตกเปนโมฆะมีผลใหโจทกหมดสิทธิท่ีจะเรียกดอกเบ้ียตาม
สัญญากูแตเม่ือเปนหนี้จําเลยจึงตองรับผิดชําระดอกเบ้ียอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป นับแตวันผิดนัด
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 
 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ท่ีธนาคารเจาหนี้ปรับเปล่ียนตามประกาศของธนาคารเจาหนี้ 
ใชในกรณีลูกหนี้ผิดนัด เปนเบี้ยปรับ 
 ฎีกาท่ี 302/2545 สัญญาคํ้าประกันซ่ึงระบุวา เปนการคํ้าประกันหนี้สินในวงเงินท่ี
กําหนดไวในสัญญาคํ้าประกันและอุปกรณแหงหนี้อันมีดอกเบ้ียคาสินไหมทดแทนในการไมชําระ
หนี้ แมสัญญาคํ้าประกันอันเปนสัญญาหรือหนี้อุปกรณจะมิไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียไว ก็ตองถือ
อัตราดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวในสัญญาหรือหนี้ประธาน 
    สัญญาทรัสตรีซีทระบุวา หจก. ส. ยอมเสียดอกเบ้ียแกโจทกในอัตรารอยละ 12 ตอป 
เร่ิมจากวันทําสัญญานี้เปนตนไปจนกวาจะครบกําหนดวันชําระหนี้ตามต๋ัวเงินจากตางประเทศ หาก
ครบกําหนดชําระหนี้ตามตั๋วเงินจากตางประเทศแลว หจก. ส. ยังไมสามารถชําระหนี้ใหไดก็ยินยอม
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เสียดอกเบ้ียแกโจทกในอัตรารอยละ 18 ตอป ถาตอไปอัตราดอกเบ้ียเพิ่มสูงข้ึนหรือตํ่าลง หจก.ส. 
ยินยอมใหปรับอัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามท่ีธนาคารจะไดกําหนดข้ึนใหมขอความท่ีระบุไวแสดง
ใหเห็นวา โจทกผูเปนเจาหนี้มีสิทธิเรียกดอกเบ้ียจากลูกหนี้ในอัตราท่ีสูงข้ึนไดตอเม่ือลูกหนี้ผิดนัด
ไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมถูกตองสมควรจึงมีผลเปนการกําหนดคาสินไหมทดแทนไวลวงหนา
เม่ือลูกหนี้ไมชําระหนี้แกโจทกตามสัญญาเงินคาดอกเบ้ียสวนท่ีสูงกวาอัตราท่ีกําหนดไวเดิม จึงถือ
ไดวาเปนเบ้ียปรับตาม ป.พ.พ. มาตรา 379 หากสูงเกินสวนแมคูความจะมิไดอุทธรณ ศาลฎีกาแผนก
คดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศมีอํานาจลดลงเปนจํานวนพอสมควรได โดย
คํานึงทางไดเสียของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 
 คําพิพากษาที่กําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ตองปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยไปตาม
ประกาศท่ีจะเกิดขึ้นในภายหนาดวย  
  ฎีกาท่ี 492/2545 การท่ีศาลช้ันตนระบุไวในคําพิพากษาวาใหคิดดอกเบ้ียในอัตรา         
รอยละ 20.25 ตอป นับแตวันท่ี 20 ธันวาคม 2542 แตดอกเบ้ียตองไมเกินประกาศกําหนดของ
ธนาคารแหงประเทศไทยนั้น หมายความวา หากมีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียใหมต่ํากวาอัตรา
รอยละ 20.25 ตอป โดยประกาศกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยก็ใหโจทกคิดดอกเบ้ียในอัตรา
ดังกลาว ปรากฏวาธนาคารแหงประเทศไทยมีประกาศกําหนดใหธนาคารพาณิชยปฏิบัติเร่ือง
ดอกเบ้ียและสวนลดโดยใหธนาคารพาณิชยออกประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยท่ีเรียกเก็บแตละ
ประเภทของตนเองได  ซ่ึงในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2542  ธนาคารโจทกไดประกาศลดอัตราดอกเบ้ีย
กรณีผิดนัดลงเหลือเพียงอัตรารอยละ 14.50 ตอป ดังนั้น การที่ศาลช้ันตนมีคําส่ังตามคําแถลงของ
จําเลยท่ี 1 ท่ีขอทราบจํานวนหนี้ตามคําพิพากษาเพื่อจะไดชําระหนี้ใหถูกตองเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 
2544 วาใหคิดอัตราดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 20.25 ตอปไปกอน จนกวาคําพิพากษาจะมีการ
เปล่ียนแปลงแกไขนั้น จึงเปนคําส่ังท่ีมิไดคํานึงถึงขอความในคําพิพากษาที่ใหคิดอัตราดอกเบี้ยไม
เกินประกาศกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย อันเปนคําส่ังท่ีไมชอบเพราะขัดแยงกับคํา
พิพากษาของศาลช้ันตนเอง ดังนั้น นับแตวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2542โจทกมีสิทธิคิดดอกเบ้ียเพียง
อัตรารอยละ 14.50 ตอป จนถึงวันชําระเงิน ตามคําพิพากษาครบถวน แตหากในชวงเวลาดังกลาว
โจทกมีการประกาศอัตราดอกเบ้ียใหม โจทกก็ตองคิดดอกเบ้ียตามอัตราใหมนั้น แตท้ังนี้ตองไมเกิน
อัตรารอยละ 20.25 ตอป 
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การท่ีธนาคาร กําหนดอัตราดอกเบ้ียไวในสัญญาอัตราสูง แลวยินยอมเรียกเก็บใน
อัตราต่ํากวาอัตราท่ีกําหนด ถือเปนการท่ีธนาคารไมอาศัยประโยชนของขอสัญญามาแตตน จะปรับ
กลับไปอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาอีกไมได 
 ฎีกาท่ี 510/2545 ตามสัญญากูเงินระบุวา จําเลยผูกูยอมเสียดอกเบ้ียใหแกโจทกผูใหกู
ในอัตราสูงสุดเทาท่ีธนาคารแหงประเทศไทยไดมีประกาศกําหนดใหธนาคารพาณิชยพึงเรียกเก็บ
จากผูกูยืมได ดังนั้น เม่ือขณะทําสัญญาธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดอัตราดอกเบ้ียสูงสุดไวรอย
ละ 19 ตอป การท่ีสัญญากูเงินกําหนดดอกเบ้ียในอัตราดังกลาวจึงเปนไปตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทยและตามขอตกลงของคูสัญญาแลวไมทําใหสัญญาในสวนนี้เปนโมฆะ ท้ังการคิด
ดอกเบ้ียโจทกก็คิดตามประกาศของโจทกซ่ึงมีอัตราข้ึนลง มิไดคิดตามท่ีสัญญากูเงินกําหนดไวใน
อัตรารอยละ 19 ตอป จึงนับวาเปนคุณแกจําเลย แตการท่ีโจทกมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและบอก
กลาวบังคับจํานองไปยังจําเลยใหไถถอนจํานองใหเสร็จภายใน 30 วัน ซ่ึงในชวงระยะเวลาดังกลาว
โจทกคิดดอกเบ้ียจากจําเลยในอัตรารอยละ 15.5 ตอป ดังนั้น ภายหลังจากเลิกสัญญาโจทกจึงมีสิทธิ
คิดดอกเบ้ียในอัตราเดิมคือรอยละ 15.5 ตอป ตอไปจนกวาจําเลยจะชําระหนี้เสร็จส้ินเทานั้น เพราะ
เปนกรณีท่ีถือไดวาจําเลยตกลงใหโจทกคิดดอกเบ้ียในอัตราดังกลาวมาแตตน โจทกไมอาจอาศัยขอ
สัญญาซ่ึงส้ินสุดไปแลวมาทําการปรับอัตราดอกเบี้ยท่ีเรียกเก็บจากจําเลยใหสูงข้ึนตามประกาศของ
โจทกไดอีกตอไป 
 การกําหนดอัตราดอกเบี้ยลวงหนาไว เพื่อใชในอีกระยะเวลาใดเวลาหนึ่งลวงหนา โดย
ไมเก่ียวกับเงื่อนไขการผิดนัด ไมถือเปนเบี้ยปรับ 
 ฎีกาท่ี 2034/2545 สัญญากูเงินระหวางธนาคารโจทกและจําเลยระบุวา ในระยะ 3 ป
แรกโจทกมีสิทธิคิดดอกเบ้ียจากจําเลยไดเพียงรอยละ 7.86 ตอปเทานั้น ตอจาก 3 ปนั้นแลว จึงมี
สิทธิปรับอัตราดอกเบ้ียใหสูงข้ึนไดแตตองไมเกินอัตราข้ันสูงตามกฎหมายแตถาจําเลยผิดนัดชําระ
หนี้เม่ือใด โจทกมีสิทธิปรับอัตราดอกเบ้ียใหสูงข้ึนไดทันทีโดยไมตองรอใหลวงพน 3 ป นับแตวัน
ทําสัญญากูเงินและไมตองไดรับความยินยอมจากจําเลยกอน ปรากฏวาหลังจากท่ีจําเลยกูเงินโจทก
ไดเพียง 3 เดือนเศษ ก็ผิดนัดไมชําระหนี้ ตอมาอีก 5 เดือน โจทกปรับอัตราดอกเบ้ียใหสูงข้ึนเปน
รอยละ 19 ตอป ยอมเปนท่ีเห็นไดวาโจทกใชสิทธิปรับอัตราดอกเบ้ียตามสัญญากูเงินใหจําเลยชําระ
ดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนเพราะเหตุท่ีจําเลยผิดนัดไมชําระหนี้ หาใชเปนการปรับอัตราดอกเบ้ียใหสูงข้ึน
ตามปกติโดยอาศัยขอตกลงในสัญญากูเงินไมจึงเปนการเรียกเอาคาสินไหมทดแทนท่ีกําหนดไว
ลวงหนาเพื่อความเสียหายอันเกิดแตการที่ ลูกหนี้ไมชําระหนี้ อันเปนเบ้ียปรับตาม ป.พ.พ.             
มาตรา 379 ซ่ึงเม่ือ ศาลไดคํานึงถึงทางไดเสียของโจทกแลวสามารถลดลงเปนรอยละ 15 ตอปได
กรณีมิใชเปนการเรียกเอาดอกเบ้ียตามสัญญากูเงินอันเปนดอกผลแตอยางใด 
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 ฎีกาท่ี 3127/2545 หนังสือสัญญากูเงินมีใจความวา ผูกูยอมเสียดอกเบ้ียในอัตรารอย
ละ 19 ตอปและในกรณีมีเหตุจําเปนยินยอมใหผูใหกูเพิ่มอัตราดอกเบ้ียสูงกวาท่ีกําหนดเม่ือใดก็ได
แตไมเกินอัตราสูงสุดท่ีกฎหมายกําหนดไว แสดงวาตามหนังสือสัญญากูเงินดังกลาวโจทกมีสิทธิคิด
ดอกเบ้ียจากจําเลยท้ังสองในอัตรารอยละ 19 ตอป แมจําเลยท้ังสองไมไดผิดนัดชําระหนี้ การคิด
ดอกเบ้ียดังกลาวเขาลักษณะดอกผลนิตินัยท่ีโจทกพึงไดรับตาม ป.พ.พ. มาตรา 148 วรรคสาม แมใน
ชวงแรกโจทกจะคิดดอกเบ้ียจากจําเลยทั้งสองไมถึงรอยละ 19 ตอป ก็เปนเร่ืองท่ีโจทกใหประโยชน
แกจําเลยท้ังสองนอกเหนือจากขอตกลงในสัญญา ซ่ึงโจทกมีสิทธิท่ีจะไมยอมใหประโยชนแกจําเลย
ท้ังสองอีกตอไปโดยกลับไปคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 19 ตอป ตามขอตกลงในสัญญาได หาใช
เปนเร่ืองลูกหนี้สัญญาวาจะใชเงินจํานวนหนึ่งใหเปนเบ้ียปรับเม่ือตนไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไม
ถูกตอง อันจะถือวาเปนเบ้ียปรับตามป.พ.พ. มาตรา 379 ไม โจทกชอบท่ีจะคิดดอกเบ้ียจากจําเลยท้ัง
สองในอัตรารอยละ19 ตอป ตามสัญญากูเงินได 
    ขอตกลงเร่ืองอัตราดอกเบ้ียระหวางโจทกและจําเลยท้ังสองตามหนังสือสัญญากูเงิน
ไมใชการแสดงเจตนาเพื่อลวงบุคคลอ่ืน และไมปรากฏวาโจทกและจําเลยท้ังสองมีเจตนาทําสัญญา
ฉบับนี้อําพรางสัญญาฉบับอ่ืนแตอยางใด จึงไมเขาลักษณะนิติกรรมอําพรางท่ีศาลช้ันตนจะ
พิพากษาใหโจทกคิดดอกเบ้ียจากจําเลยท้ังสองลดลงเหลืออัตรารอยละ 16 ตอปได 
 3.12.4  มิใหคิดอัตราดอกเบ้ียเกินรอยละสิบหาตอป 
 มาตรา 654 ทานหามมิใหคิดอัตราดอกเบ้ียเกินรอยละสิบหาตอป ถาในสัญญากําหนด
ดอกเบ้ียเกินกวานั้นก็ใหลดลงมาเปนรอยละ 15 ตอป 
 เปนกรณีการคิดคํานวณดอกเบ้ียกับบุคคลโดยท่ัวไปท่ีปลอยเงินกู ไมใชบังคับกับ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะใหเรียกดอกเบ้ียไดตามประกาศอัตราดอกเบ้ียของ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีไดประกาศใช ประกาศดังกลาวเปนขอเท็จจริงท่ีตองนําสืบ ไมถือเปน
ขอเท็จจริงท่ีศาลรูไดเอง แตจํานวนดอกเบ้ียท่ีเกินกวากฎหมายกําหนดแลว ลูกหนี้ชําระใหกับเจาหนี้ 
ลูกหนี้เรียกคืนไมได เปนการชําระตามอําเภอใจ และนําไปหักกลบกับหนี้เงินตนไมได การคิด
ดอกเบ้ียจากบัตรเครดิต เปนการออกเงินทดรองใหลวงหนา ไมข้ึนกับ พ.ร.บ. หามเรียกดอกเบ้ียเกิน
อัตรา ดอกเบ้ียในขณะเลิกสัญญามีอัตราเทาใด เม่ือเลิกสัญญาแลวก็คิดไดเพียงนั้น เพราะหลังจาก
เลิกสัญญาแลว ธนาคารฯ จะปรับอัตราดอกเบ้ียโดยอาศัยเง่ือนไขในสัญญาอีกไมได สัญญาจํานอง
เม่ือนําเอาหนี้ดอกเบ้ียท่ีเกินกวาท่ีกฎหมายอนุญาตมารวมเขาดวย สวนท่ีเกินไมมีผลบังคับ
รายละเอียดปรากฏตามคําพิพากษาของศาลฎีกาตอไปนี้  
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 เงินดอกเบ้ียท่ีชําระไปจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเปนโมฆะ ผูกูนําไปหักเงินตนไมได 
 ฎีกาท่ี 999/25331 โจทกคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 60 ตอปซ่ึงเกินอัตราดอกเบ้ียตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 654 และเปนความผิดตอพระราชบัญญัติหามเรียก
ดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ขอตกลงเร่ืองดอกเบ้ียเปนโมฆะ จําเลยไมมีสิทธินําเงินดอกเบ้ียท่ีชําระ
แลวไปหักเงินตนใหลดนอยลงไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 407 การจํานอง
มิไดกําหนดระยะเวลาไว เม่ือโจทกบอกกลาวบังคับจํานองแลวโจทกยอมมีอํานาจฟอง และมีสิทธิ
คิดดอกเบ้ียไดตั้งแตวันท่ีจําเลยผิดนัดในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 224 
 ฎีกาท่ี 2167/2545 แมการที่โจทกคิดดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดจะเปนการ 
ฝาฝน พ.ร.บ. หามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราฯ มาตรา 3 ประกอบดวย ป.พ.พ. มาตรา 654 อันมีผลให
ดอกเบ้ียตกเปนโมฆะ แตเม่ือจําเลยชําระดอกเบ้ียดังกลาวดวยความสมัครใจตามท่ีตกลงไวกับโจทก 
จึงเปนการชําระหนี้ตามอําเภอใจและเปนการชําระหน้ีท่ีฝาฝนขอหามตามกฎหมายตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 407 และมาตรา 411 จําเลยจะเรียกเงินดอกเบี้ยดังกลาวคืนหรือนํามาหักชําระหนี้ตนเงิน           
หาไดไม 
 เช็คท่ีออกชําระหนี้เงินกู ท่ีมีดอกเบี้ยท่ีไมชอบดวยกฎหมายรวมอยูดวย ไมเปน
ความผิดทางอาญา 
 ฎีกาท่ี 496/2537 จํานวนเงินตนในสัญญากูยืมเงิน ไดรวมดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนดไวดวย การที่จําเลยส่ังจายเช็คเพื่อชําระหนี้ดังกลาว จึงเปนเช็คท่ีมีมูลหนี้ผิดกฎหมายไมอาจ
บังคับชําระไวรวมอยูดวย แมธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามเช็คนั้น จําเลยก็ไมมีความผิดตาม 
พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จํานวนเงินในสัญญากู รวมดอกเบ้ีย
ท่ีผิดกฎหมายไวดวยหรือไม เปนปญหาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 ฎีกาท่ี 1913/2537 จํานวนตนเงินในสัญญากูไดรวมดอกเบ้ียท่ีคิดลวงหนาและเปน
ดอกเบ้ียท่ีคิดเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด ฝาฝน พ.ร.บ. หามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ. 2475 
มาตรา 3 ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา 654 ดอกเบ้ียตกเปนโมฆะแตหนี้เงินตนและขอตกลงใหเรียก
ดอกเบ้ียอัตรารอยละ 1.25 ตอเดือนยังคงสมบูรณ ปญหาวาสัญญากูซ่ึงมีดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนดรวมเปนเงินตนดวยเปนโมฆะหรือไม  เปนขอกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน 
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 ดอกเบ้ียในการเลนแชร ไมเปนดอกเบ้ียตามสัญญากูยืมเงิน 
 ฎีกาท่ี 2017/2537 โจทกคิดดอกเบ้ียจากลูกหนี้การเลนแชรอัตรารอยละ 18 ตอปได         
ไมตองหามตาม พ.ร.บ. หามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 เพราะไมใชมูลหนี้การกูยืมเงินตาม
ความหมายของกฎหมายดังกลาว 
   อายุความฟองเรียกเงินคาแชรไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ จึงมีกําหนด 10 ป 
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม (มาตรา 193/30 ใหม) 
 ดอกเบ้ียการใชจายบัตรเครดิต กําหนดอัตราดอกเบ้ียสูงสุด ไมเปนเบี้ยปรับ 
 ฎีกาท่ี 1550/2539 คําขอสินเช่ือบัตรเครดิตมีขอสัญญาวาโจทกยอมผอนผันจายเงินไป
กอนทั้งท่ีเงินฝากในบัญชีมีไมพอจาย โดยไมมีกําหนดเวลาชําระคืน เปนแตเพียงจําเลยตกลงชําระ
คืนพรอมดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเปนการกําหนดดอกเบ้ียไว
ลวงหนา ถือไดวาจําเลยตกลงใหโจทกคิดดอกเบ้ียในอัตราดังกลาวแตตน จึงไมอยูในบังคับ ป.พ.พ. 
มาตรา 654 ซ่ึงหามคิดดอกเบ้ียเกินรอยละสิบหาตอป เพราะมิใชการกูยืมและโจทกเปนธนาคาร
พาณิชยขอตกลงดังกลาวชอบดวยกฎหมายไมมีลักษณะเปนเบ้ียปรับ 
 การปรับลดเบ้ียปรับ ตองไมต่ํากวาอัตราดอกเบ้ียปกติ 
 ฎีกาท่ี 3348/2542 จําเลยเสียดอกเบี้ยสําหรับเงินกูในอัตรารอยละ  16.25 ตอป                
หากจําเลยประพฤติผิดเง่ือนไขในสัญญาหรือผิดนัดไมชําระหนี้ จําเลยยอมใหโจทกคิดดอกเบ้ีย
เพิ่มข้ึนเปนอัตรารอยละ 18.5 ตอป จึงเปนเร่ืองท่ีตกลงกันไวลวงหนาวาหากจําเลยไมชําระหนี้ให
ตองตามความประสงคอันแทจริงแหงมูลหนี้ จําเลยยอมใหโจทกคิดดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนไดจึงเปนเบ้ีย
ปรับตาม ป.พ.พ. มาตรา 379 เม่ือศาลเห็นวาอัตราดอกเบ้ียอันเปนเบ้ียปรับนั้นสูงเกินสวนก็ปรับลด
เปนจํานวนพอสมควรไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรคหนึ่งการท่ีโจทกซ่ึงเปนสถาบันการเงินมี
สิทธิคิดดอกเบ้ียจากลูกหนี้ในอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยและ พ.ร.บ. 
ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 โดยไมอยูภายใตบังคับ ป.พ.พ. มาตรา 654 ไมทํา
ใหขอตกลงระหวางโจทกกับจําเลยที่กําหนดคาเสียหายไวลวงหนาไมเปนเบ้ียปรับ แตก็ไมมี
บทบัญญัติใดใหอํานาจศาลท่ีจะงดเบ้ียปรับเสียท้ังหมด ดังนั้น ท่ีศาลอุทธรณพิพากษาใหจําเลยชําระ
ดอกเบ้ียแกโจทกในอัตรารอยละ16.25 ตอป จากตนเงิน 2,230,000 บาท เทากับอัตราดอกเบ้ียสูงสุด
สําหรับลูกคาท่ัวไปอันเปนอัตราปกติท่ีจําเลยตองชําระแกโจทกกอนผิดนัด จึงมีผลเทากับเปนการ
งดเบ้ียปรับท่ีจําเลยตองรับผิดชําระใหโจทกท้ังส้ิน ไมตองดวยเจตนารมณของกฎหมาย ศาลฎีกา
เห็นสมควรแกไขใหถูกตอง 
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 ดอกเบ้ียท่ีเปนโมฆะ แมรวมอยูในเงินตนตามสัญญากู ก็สามารถแยกสวนท่ีโมฆะ ออก
จากสวนเงินตนท่ีสมบูรณได 
 ฎีกาท่ี 4372/2545 โจทกนําเงินดอกเบ้ียจํานวน 60,000 บาท ท่ีจําเลยคางชําระซ่ึงเปน
ดอกเบ้ียท่ีคิดในอัตรารอยละ 2 ตอเดือน อันเปนการฝาฝน พ.ร.บ. หามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราฯ 
มาตรา 3 ประกอบดวย ป.พ.พ. มาตรา 654 ไปรวมเขากับตนเงิน 300,000 บาทท่ีกูยืม แสดงวาโจทก
และจําเลยมีเจตนาท่ีจะแบงแยกการกูเงินออกเปนสองสวน สวนท่ีหนึ่งคือกูเงินจํานวน 300,000 บาท 
อีกสวนหนึ่งคือ 60,000 บาท เฉพาะนิติกรรมการกูยืมสวนท่ีเปนดอกเบ้ียจํานวน 60,000 บาทเทานั้น 
ท่ีตกเปนโมฆะ สวนนิติกรรมการกูยืมเงินระหวางโจทกกับจําเลยในสวนจํานวน 300,000 บาท 
ยังคงสมบูรณอยูตาม  ป.พ.พ. มาตรา 173 หนี้กูยืมระหวางโจทกจําเลยในเงินสวนนี้จึงเปนหนี้ท่ี
สมบูรณ เม่ือจําเลยจดทะเบียนจํานองท่ีดินเปนประกันหนี้เงินกูในวงเงิน 360,000 บาท สัญญา
จํานองประกันหนี้จึงมีผลใชบังคับไดตามจํานวนหนี้ประธานท่ีสมบูรณ คือ จํานวน 300,000 บาท
เม่ือโจทกบอกกลาวบังคับจํานองแลวโจทกยอมมีสิทธิบังคับจํานองในหนี้สวนนี้ได 
 3.12.5  ดอกเบ้ียทบตน 
 มาตรา 655 ทานหามมิใหคิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยท่ีคางชําระ แตทวาเม่ือดอกเบ้ียคาง
ชําระไมนอยกวาปหนึ่ง คูสัญญากูยืมจะตกลงกันใหเอาดอกเบี้ยนั้นทบเขากับตนแลวใหคิดดอกเบ้ีย
ในจํานวนเงินท่ีทบเขากันนั้นก็ได แตการตกลงเชนนั้นตองทําเปนหนังสือ 
 สวนประเพณีการคาขายท่ีคํานวณดอกเบ้ียทบตนในบัญชีเดินสะพัดก็ดี ในการคาขาย
อยางอ่ืนทํานองเชนวานี้ก็ดี หาอยูในบังคับแหงบทบัญญัติซ่ึงกลาวมาในวรรคกอนนั้นไม 
 การเปดบัญชีกระแสรายวัน ท่ีไมมีขอความวาเดินสะพัดทางบัญชี ธนาคารฯ ไมมี
สิทธิคิดดอกเบ้ียทบตน  
 ฎีกาท่ี 4963/2536 จําเลยเพียงแตทําสัญญาเปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร
โจทกจึงไมใชเร่ืองทําสัญญาบัญชีเดินสะพัดตอกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 
856 และถือไมไดวาเปนการคาอยางอ่ืนในทํานองเชนวานั้นตามขอตกลงในคําขอเปดบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันท่ีวาถาธนาคารจายเงินตามเช็คใหเกินจํานวนเงินท่ีมีอยูในบัญชีของผูฝากไป ผูฝาก
ยอมใชเงินสวนนั้นใหธนาคารพรอมท้ังดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดเทาท่ีกฎหมายอนุญาตนับแตวันท่ี
เบิกเกินจนถึงวันท่ีชําระหนี้เงินเบิกเกินคืน  ก็มิไดมีขอตกลงใหเรียกดอกเบ้ียทบตนไดกับท้ังไมใช
เร่ืองกูยืมเงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 654 แตเปนเร่ืองท่ีโจทกไดจายเงินตาม
คําส่ังของจําเลยผูออกเช็คเกินกวาจํานวนเงินท่ีมีอยูในบัญชีซ่ึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 991 มิไดบังคับโดยเด็ดขาดใหธนาคารจายเงินเกินบัญชีของผูเคยคาและตามเง่ือนไขคําขอ
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เปดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันดังกลาว ก็ใหโจทกมีอํานาจจายเงินตามเช็คใหจําเลยเกินจํานวนเงิน
ท่ีมีอยูในบัญชีได โจทกจึงไมมีสิทธิคิดดอกเบ้ียทบตนจากจําเลย 
 ดอกเบ้ียทบตน ทําเปนหนังสือตกลงฝายเดียวจากทางผูกู ก็ใชบังคับได 
 ฎีกาท่ี 342/2540 การตกลงระหวางผูกูและผูใหกูท่ีผูกูยินยอมใหผูใหกูนําดอกเบ้ียท่ีผูกู
คางชําระไมนอยกวา 1 ปทบเขากับตนเงินแลวใหคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงินท่ีทบเขากันไดตาม             
ป.พ.พ. มาตรา 655 วรรคหนึ่ง บัญญัติใหทําเปนหนังสือ หาไดบัญญัติวาขอตกลงใหคิดดอกเบ้ียทบ
ตนดังกลาวจะตองทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือของผูกูกับผูใหกูไม ดังนั้น หากขอตกลงไดทํา
หนังสือลงลายมือช่ือผูกูฝายเดียวยอมมีผลใชบังคับได ไมจําตองใหผูใหกูลงลายมือช่ือดวย 
    ตามหนังสือสัญญาจํานองและขอตกลงตอทายสัญญาจํานองมีขอตกลงวาผูจํานอง
ยินยอมจะเอาประกันอัคคีภัยส่ิงปลูกสรางท่ีจํานองไว ใหผู รับจํานองเปนผูรับประโยชนใน
กรมธรรมประกันภัย โดยผูจํานองยินยอมเสียเงินคาเบ้ียประกันภัยเอง ถาผูจํานองไมจัดการเอา
ประกันภัยอัคคีภัยดังกลาวและผูรับจํานองไดจัดการเอาประกันอัคคีภัยเองผูจํานองยินยอมนําเงินคา
เบ้ียประกันภัยท่ีผูรับจํานองไดจายไปมาชําระจนครบถวนภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีผูรับจํานองได
แจงใหทราบ จากขอสัญญาดังกลาวจําเลยจะรับผิดก็ตอเม่ือโจทกไดชําระเบ้ียประกันแทนจําเลยไป 
หากโจทกยังไมไดชําระก็ยังไมมีหนี้ท่ีจําเลยจะตองชําระคืนแกโจทก นอกจากนี้เบ้ียประกันภัยท่ี
โจทกขอใหจําเลยชําระน้ันเปนเบ้ียประกันภัยในอนาคต ท่ีจําเลยยังไมมีหนี้ท่ีจะตองชําระและยังไม
ทราบจํานวนเบี้ยประกันภัยที่แนนอน และมิไดระบุจํานวนเบ้ียประกันภัยท่ีขอใหจําเลยชําระ จึงไม
ทราบวาจําเลยจะตองเสียเบ้ียประกันภัยไปจํานวนเทาใดจึงเปนคําฟองท่ีไมอาจบังคับได 
 ดอกเบ้ียทบตน เม่ือทบตนแลวไมมีสภาพเปนดอกเบี้ยอีกตอไป จึงไมเปนการคิด
ดอกเบ้ียซอนดอกเบ้ีย 
 ฎีกาท่ี 5291/2540 โจทกเปนสถาบันการเงิน มีสิทธิเรียกดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดไดไม
เกินรอยละ 21 ตอป ตามประกาศกระทรวงการคลัง เม่ือสัญญากูเงินไดมีการตกลงกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียไวเกินกวาอัตรารอยละ 15 และยินยอมใหโจทกนําดอกเบ้ียท่ีคางชําระเกินกวา 1 ป ทบเขา
กับตนเงิน และใหโจทกคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีตกลงในสัญญากูเงินตอไปดวย โจทกยอมมีสิทธิท่ีจะ
คิดดอกเบ้ียในอัตราตามท่ีตกลงในสัญญาและคิดดอกเบี้ยคางชําระเกินกวา 1 ป ทบตนไดตอไป
จนกวาจะชําระตนเงินและดอกเบ้ียคืนใหแกโจทกจนเสร็จส้ิน  การท่ีโจทกนําดอกเบ้ียท่ีคางชําระ
เกิน 1 ป มาทบรวมกับยอดเงินตนดอกเบ้ียท่ีทบนั้นจึงกลายเปนเงินตนไมเปนดอกเบ้ียท่ีคางอีก
ตอไป ขอตกลงตามสัญญากูเงินดังกลาวมีผลใชบังคับไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 655 วรรคหนึ่ง ซ่ึงไม
อยูในบังคับขอหามไมใหคิดดอกเบ้ียซอนดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคสอง 
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 3.12.6 บังคับเอาดอกเบ้ียท่ีคางชําระในการจํานองเกินกวาหาปไมได 
 มาตรา 745 ผูรับจํานองจะบังคับจํานองแมเม่ือหนี้ท่ีประกันนั้นขาดอายุความแลวก็ได
แตจะบังคับเอาดอกเบ้ียท่ีคางชําระในการจํานองเกินกวาหาปไมได 
 มาตรา 193/27 ผูรับจํานอง ผูรับจํานํา ผูทรงสิทธิยึดหนวงหรือผูทรงบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพยสินของลูกหนี้อันตนไดยึดถือไว ยังคงมีสิทธิบังคับชําระหนี้จากทรัพยสินท่ีจํานองจํานําหรือ
ท่ีไดยึดถือไว แมวาสิทธิเรียกรองสวนท่ีเปนประธานจะขาดอายุความแลวก็ตาม แตจะใชสิทธินั้น
บังคับใหชําระดอกเบี้ยท่ีคางชําระยอนหลังเกินหาปขึ้นไปไมได 
 ฎีกาท่ี 7155/2541  ตามบทบัญญัติมาตรา 745 แหง ป.พ.พ. ท่ีกําหนดวา ผูรับจํานองจะ
บังคับเอาดอกเบ้ียท่ีคางชําระในการจํานองเกินกวาหาปไมไดนั้น หมายความวา ผูรับจํานองสามารถ
บังคับจํานองไดไมวาหนี้ท่ีประกันจะขาดอายุความแลวหรือไมก็ตาม แตหามมิใหบังคับเอาดอกเบ้ีย
ท่ีคางชําระในการจํานองเกินกวาหาปเทานั้น  ปญหาวาราคาทรัพยจํานองทวมจํานวนเงินท่ีคางชําระ
หรือไม เปนปญหาในเร่ืองการรับฟงพยานหลักฐานของศาล แมจําเลยไมไดนําสืบ แตเม่ือขอนําสืบ
ของโจทกหรือขอเท็จจริงท่ีปรากฏในสํานวนและท่ีรูกันอยูท่ัวไปบงช้ีวาราคาทรัพยจํานองทวม
จํานวนเงินท่ีคางชําระ ศาลก็ตองวินิจฉัยไปตามนั้น เม่ือฟงไดวาราคาทรัพยจํานองทวมจํานวนหน้ีท่ี
คางชําระ โจทกยอมฟองเรียกเอาทรัพยจํานองหลุดเปนกรรมสิทธ์ิของโจทกไมได 
   ปญหาท่ีโจทกขอใหจําเลยชําระดอกเบ้ียนับแตวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (3) นั้น เปนเร่ืองท่ีศาลเห็นสมควรกําหนดใหหรือไม แตเม่ือปญหาน้ีโจทก
ไมไดยกข้ึนวากลาวในช้ันอุทธรณ ศาลฎีกาจึงไมรับวินิจฉัยใหตาม ป.วิ.พ.มาตรา 249 วรรคหนึ่ง 
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บทที่ 4 
วิเคราะหปญหาการปรับบทกฎหมายในคดีผิดสัญญาชําระหน้ีเงิน  

กรณีดอกเบ้ียผิดนัด และเบี้ยปรับ 
 

การทําสัญญาแตละฉบับของคู สัญญา  มีองคประกอบมากมาย  และมีเ ง่ือนไข                
ความไดเปรียบเสียเปรียบของคูสัญญาอยูในทุกสัญญา โดยเฉพาะสัญญาสําเร็จรูปท่ีผูบริโภคไมมี
อํานาจตอรอง การกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดในลักษณะเบ้ียปรับ การกําหนดเบี้ยปรับในกรณีอ่ืนๆ 
ไวมากมายในสัญญา เม่ือคูสัญญาฝายท่ีไมมีอํานาจตอรองเขาลงนามในสัญญาก็จะถูกผูกพันใหตอง
รับผิดตามเนื้อความในสัญญา ท้ังๆ ท่ี บางคร้ัง คูสัญญาฝายนั้น ไมมีความประสงคท่ีจะเขาทําสัญญา
ในลักษณะดังกลาว แตอยูในสภาวะจํายอม โดยไมมีอํานาจตอรอง 

แมการใชดุลพินิจของศาลตามมาตรา 383 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปน
สวนหนึ่งของการชวยเหลือผูบริโภค จากการถูกเอาเปรียบในลักษณะของการเขาทําสัญญา การลง
นามโดยไมมีความรู ความเขาใจในสัญญาท่ีแทจริง แตการใชดุลพินิจโดยไมมีหลักเกณฑ หรือ
มาตรฐานไปในทางเดียวกัน อาจเกิดโทษตอผูบริโภค เกิดการตอตานหรือปรับปรุงสัญญารูปแบบ
ใหมจากคูสัญญา เพื่อไมใหศาลมีอํานาจปรับใชกฎหมายท่ีใหอํานาจศาลในการปรับลดเบ้ียปรับ 
ใหกับคูสัญญาฝายท่ีผิดนัด ซ่ึงนอกจากไมไดชวยผูบริโภคแลว ในเวลาตอๆ ไป อาจจะทําให
ผูบริโภคไดรับความเดือดรอนจากสัญญารูปแบบใหมมากข้ึน ท้ังนี้ดังจะเห็นไดจาก ผลท่ีเกิดข้ึน
หลังจากศาลมีคําพิพากษา เจาหนี้ไดปรับปรุงอัตราดอกเบ้ียผิดนัด หรือเบ้ียปรับใหมีอัตราสูงข้ึน เพื่อ
ทดแทนสวนท่ีขาดหายไปจากการชําระหนี้ของลูกหนี้ผิดนัด ท่ีศาลไดพิพากษาลดอัตราดอกเบ้ียต่ํา
กวาอัตราดอกเบ้ียตามปกติ จนปจจุบันอัตราดอกเบ้ียในสัญญา จากรอยละ 15 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 28 
ตอป70 หรือการปรับโครงสรางของสัญญาเพ่ือไมใหมีดอกเบ้ียท่ีใชเม่ือผิดสัญญาเปนตน 
 การศึกษาปญหา และหาความถูกตองจากหลักกฎหมาย ในการใชดุลพินิจปรับอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัด ใหเปนไปตามกฎหมายและตามอํานาจหนาท่ีท่ีแทจริงของศาลและคูความในคดี 
นาจะเปนทางออกทางหน่ึงท่ีจะทําใหคําพิพากษาเกิดความเปนธรรม มีมาตรฐานเดียวกัน และให
ความยุติธรรมเทาเทียมกัน ท้ังในฝายผูใหสินเช่ือและฝายผูบริโภค และนําไปสูความสุขสงบในการ

                                           
70  สินเช่ือสวนบุคคล Citi Advance อัตรารอยละ 19 – 28 ตอป ขอมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2554. 
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ชีวิตในสังคมอยางถูกตอง โดยไมตองปรับเปล่ียนกฎหมายหรือจัดทําสัญญาท่ีหลบเล่ียงกฎหมาย
และหาทางเอาเปรียบผูบริโภคอยางไมมีจุดจบส้ิน 

เพื่อวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม ผูทําวิทยานิพนธ ไดแยกปญหาท่ี
ใชศึกษาออกเปน 

 
4.1  ปญหาการผิดนัดชาํระหนี้เงนิและความรับผิดของลูกหนี ้

เนื่องดวยเงินตรา เปนส่ิงท่ีใชกําหนดแทนมูลคาแหงทรัพยสิน อารยะชนสวนใหญมี
ความเกี่ยวของกับเงินตรา มีนิติกรรมและความผูกพันระหวางกันและเกิดหนี้ท่ีจะตองชําระใหแกกัน 
และหนี้สวนใหญจะอยูในรูปของหน้ีเงินหรือเปล่ียนแปลงมาเปนหนี้เงิน เชนหนี้คาเสียหายหรือคา
ทดแทน คาชดเชย คูสัญญามีหนาท่ีตองสงมอบเงินตราใหแกกัน และเม่ือมีกําหนดระยะเวลาการ
ชําระเงินเกิดข้ึนแลวลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ เจาหนี้ยอมเกิดความเสียหาย  

ระยะเวลาท่ีลูกหนี้มีหนาท่ีชําระหนี้ คือกําหนดเวลาชําระหนี้ ถายังไมถึงเวลาชําระหนี้
ลูกหนี้ไมมีมีหนาท่ีตองชําระหนี้ จึงยังไมตกเปนผูผิดนัด (มาตรา 203 วรรคสอง) ซ่ึงกําหนด
ระยะเวลาชําระหนี้แบงออกเปนสองกรณี คือไมมีกําหนดระยะเวลาชําระหน้ีท่ีแนชัด ซ่ึงเจาหนี้
สามารถเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ไดโดยพลัน (มาตรา 203 วรรคแรก) และหนี้ท่ีมีกําหนดระยะเวลา
ชําระหนี้โดยชัดแจงหรือโดยปริยาย เชนการยืมส่ิงของตามฤดูกาล หรือมีกําหนดระยะเวลาชําระหนี้
ตามวันปฏิทิน 

เม่ือหนี้ถึงกําหนด และลูกหนี้ไมชําระหนี้ ลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัด หรือในกรณีท่ีไมมี
กําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ เม่ือเจาหนี้ทวงถามและลูกหนี้ไมชําระหนี้ ลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัด 
เพราะเจาหนี้ทวงถามแลว หรือในกรณีละเมิดลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัดนับแตวันทําละเมิด เม่ือลูกหนี้
ผิดนัด ลูกหนี้จะเกิดความรับผิดตอเจาหนี้   

เม่ือลูกหนี้ผิดนัด ลูกหนี้มีหนาท่ีตองรับผิดตอเจาหนี้เพิ่มข้ึน เจาหนี้บอกปดไมรับชําระ
หนี้ได และในกรณีผิดนัดในหนี้เงินตองเสียดอกเบ้ีย  

ในสัญญาหน้ีเงิน โดยปกติจะมีกําหนดอัตราดอกเบ้ียในสัญญาต้ังแตขณะเร่ิมทําสัญญา 
และเม่ือหนี้ถึงกําหนดชําระแลว หากลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ เจาหนี้จะระบุอัตราดอกเบี้ยเพิ่มข้ึน
เพ่ือใหลูกหนี้รับผิดชอบมากขึ้นกวาอัตราดอกเบ้ียเดิม เพราะผูใหกูเองก็ยอมมีจุดหมายที่จะนําเงิน
นั้นไปใชประโยชนตอไป การที่ลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ตามกําหนดระยะเวลายอมทําใหเจาหนี้
หรือผูใหกูไดรับความเสียหาย ไมอาจนําเงินจํานวนนั้นไปใชประโยชนได และหากเปนการกูยืมเงิน
บุคคลภายนอกมาปลอยกู เม่ือครบกําหนดแลวไมมีเงินไปคืนบุคคลภายนอก ผูใหกูเองก็ตองรับผิด
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อัตราดอกเบี้ยผิดนัดใหกับบุคคลภายนอกเชนกัน ดังนั้น ในสัญญากูท่ีผูใหกูทํากับผูกู จึงตองมี
เง่ือนไขการชําระหนี้ดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนในกรณีผิดนัด 

การผิดนัดของลูกหนี้ ทําใหเจาหนี้เกิดสิทธิในการไดรับคาเสียหายเพ่ิมข้ึนจากอัตรา
ดอกเบ้ียปกติ เปนอัตราดอกเบี้ยผิดนัด เพื่อไปชดเชยกับความเสียหายท่ีตนอาจถูกบุคคลภายนอก
หรือเจาของเงินเรียกดอกเบ้ียเพิ่มข้ึน หรือเรียกเปนคาปรับจากการชําระหนี้ลาชา หรือการขาด
ประโยชนจากท่ีควรไดรับเงินกูคืนเพื่อไปใชประโยชนในการลงทุนหรือประกอบกิจการโดยไม
ตองไปกูหนี้บุคคลอ่ืนมาใชกอน ในระหวางท่ีลูกหนี้ไมชําระหนี้ 

การวินิจฉัยวา อัตราดอกเบ้ียในสัญญาเม่ือลูกหนี้ผิดนัดแลว เปนดอกเบ้ียผิดนัดท่ี
กําหนดเปนคาเสียหายไวลวงหนา มีลักษณะเปนเบ้ียปรับตามความหมายของมาตรา 379 และศาลมี
สิทธิใชดุลพินิจ ปรับลดลงไดตามมาตรา 383 แตหากศาลมองวาอัตราที่เปนเบ้ียปรับคืออัตราตั้งแต
รอยละ 0.0 ถึงอัตราดอกเบ้ียผิดนัดในสัญญา ศาลอาจปรับลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัด หลังจากลูกหนี้ผิด
นัด ใหตองรับผิดชําระดอกเบ้ีย ต่ํากวาอัตราดอกเบ้ียปกติในสัญญา ทําใหเจาหนี้ หรือผูใหกูไดรับ
ความเสียหาย เชนการท่ีผูใหกูไปกูยืมเงินบุคคลภายนอกมาปลอยกู ในอัตรารอยละ 9 ตอป โดยนํา
ท่ีดินไปจดทะเบียนจํานองไวเปนประกัน มีขอตกลงวาหากผิดนัดใหบุคคลภายนอกคิดดอกเบ้ียได
ในอัตรารอยละ 15 ตอป แลวนําเงินนั้นมาปลอยใหลูกหนี้กูโดยคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 12 หากผิด
นัด คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป จากผูกู มีวันถึงกําหนดชําระเงินคืนวันเดียวกัน โดยผูใหกู
ไดประโยชนในอัตรารอยละ 3 ตอป ตอมาผูกูผิดนัด ผูใหกูฟองคดี หากศาลเห็นวาดอกเบ้ียอัตรารอย
ละ 15 ท้ังหมดคืออัตราดอกเบ้ียผิดนัด ท่ีเปนการกําหนดไวลวงหนา มีลักษณะเปนเบ้ียปรับ และลด
อัตราดอกเบ้ียดังกลาวลงเหลืออัตรารอยละ 10 ตอป เชนนี้ แมผูใหกูชนะคดี ดอกเบ้ียท่ีไดรับก็ไมพอ
ชําระหนี้ดอกเบ้ียผิดนัด อัตรารอยละ 15 ท่ีตนไปกูยืมเงินบุคคลภายนอกมาเพ่ือปลอยเงินกู เนื่องจาก
กําหนดระยะเวลาชําระหนี้ของผูใหกูถึงกําหนดชําระแลวเชนกัน ผูใหกูตองเสียดอกเบ้ียรอยละ 15 
เพื่อไมใหถูกบังคับจํานอง ระยะเวลาตามคําพิพากษาและคําบังคับเปนโทษตอผูใหกู ตองขาดทุน
อัตรารอยละ 5 ตอป ตลอดระยะเวลาที่ยังไดรับชําระหนี้ไมครบถวน 

 
4.2  ปญหาการกําหนดดอกเบ้ียอัตราสูงสุด เปนอัตราคงท่ีตลอดท้ังสัญญา  

การที่ศาลพิจารณาและเห็นวา อัตราดอกเบ้ียในสัญญาหน้ีเงินสวนท่ีกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียหลังจากลูกหนี้ผิดนัด เปนการกําหนดคาเสียหายไวลวงหนาในกรณีท่ีลูกหนี้ผิดนัด เปนเบ้ีย
ปรับท้ังจํานวน และศาลมีอํานาจปรับลดลงไปเปนจํานวนเทาใดก็ได โดยพิเคราะหถึงทางไดเสียทุก
อยางของเจาหนี้ทุกอยางอันชอบดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงพาณิชย (มาตรา 383) 
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เม่ือผูใหกูมองวา ศาลเห็นวาภาพของอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวลวงหนา เม่ือลูกหนี้ผิด
นัด ท้ังหมด เปนเบ้ียปรับ สภาพของสัญญาตอไปในอนาคต ผูใหกูจะเปล่ียนโครงสรางของสัญญา 
จากอัตราดอกเบ้ียท่ีเดิมเคยใชเฉพาะในกรณีผิดนัดเปนอัตราเดียวกันตลอดท้ังสัญญา ไมวามีการผิด
นัดหรือผิดสัญญาของลูกหนี้หรือไมก็ตาม กลาวคือผูใหกูจะเปล่ียนเปนอัตราดอกเบ้ียสูงสุดคงท่ี
ตลอดสัญญา การเปล่ียนโครงสรางของสัญญาดังกลาว ทําใหดอกเบ้ียตลอดท้ังสัญญาเปนอัตราท่ี
คูสัญญาตกลงกันไวแตขณะเร่ิมทําสัญญา ไมมีเง่ือนไขใหบังคับใชเม่ือผิดสัญญา ไมเปนขอตกลง
เกี่ยวกับการชําระคาเสียหายลวงหนา ไมเขาเง่ือนไขการเปนเบ้ียปรับ และศาลไมมีอํานาจปรับลด
อัตราดอกเบ้ียประเภทนี้ เพราะไมใชเบ้ียปรับอีกตอไป 

ผูท่ีรับบาปเคราะหคือผูกู หรือผูบริโภค ท่ีตองทนรับเง่ือนไขในสัญญารูปแบบใหม โดย
ไมมีทางเลือก และไมมีอํานาจตอรองใดๆ ผูใหกูรวมกลุมกันเปนกลุมธนาคารฯ และสถาบันการเงิน 
ใชระบบและรูปแบบของสัญญาท่ีเปนประโยชนตอตน มีอํานาจเต็มท่ีจะเรียกดอกเบ้ียในอัตรา
สูงสุด ตลอดอายุสัญญา ท้ังๆ ท่ีอัตราดอกเบ้ียในการระดมทุน หรือการรับเงินกูเขาระบบทั้งเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยหรือเงินฝากประจํา มีอัตราตํ่าเม่ือเทียบกับอัตราท่ีปลอยสินเช่ือ และยิ่งแตกตาง
อยางมาก หากเทียบกับอัตราดอกเบ้ียผิดนัด เปนการโยนภาระความเส่ียงในการที่ผูใหกูอาจไมไดรับ
ดอกเบ้ียตามท่ีตนคาดหวัง จากผูกูท่ีมีโอกาสผิดนัด ไปใหผูใหกูอีกรายทีเปนลูกหนี้ท่ีดี เปนการเอา
เปรียบผูบริโภคอยางรุนแรง และศาลไมมีอํานาจเขาไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือความเสียหาย
ดังกลาวแมแตนอย 

หากปลอยใหปญหาการปรับลดอัตราดอกเบ้ีย เปนการใชดุลพินิจของศาลโดยไมมี
หลักเกณฑเชนนี้ตอไป ในอนาคตอันใกล เม่ือกลุมผูใหสินเช่ือรวมตัวกัน ออกรูปแบบสัญญาใหมท่ี
ใชอัตราดอกเบ้ียสูงสุดตลอดท้ังสัญญา เม่ือถึงเวลานั้น อาจสายเกินไปท่ีจะเร่ิมตนแกไขการปรับบท
กฎหมายการปรับลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัด ท่ีเปนสวนหนึ่งของตนเหตุใหเกิดเร่ืองท้ังหมดนี้ก็ได 

ปจจุบัน ธนาคารหลายธนาคารเร่ิมปรับปรุงสัญญา และเรียกเก็บดอกเบ้ียตามสัญญาใน
อัตราสูงสุดตลอดท้ังสัญญา เชน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จํากัด มหาชน เรียกเก็บดอกเบ้ียในสินเช่ือสวน
บุคคล สินเช่ือสวนบุคคล เพอรซันนัลแคช เอ็กตราลอง (Personal Cash ExtraLong) ในอัตรารอยละ 
16 – 28 ตอป ธนาคาร สแตนดารต ชารเตอร จํากัด (มหาชน) เรียกดอกเบ้ียจาก สินเช่ือสวนบุคคล 
สินเช่ือ Standard Chater Titanium ประเภท Standard Personal Loan ในอัตรารอยละ 21.99 – 26.99 
ตอป ธนาคาร ซิตี้แบงค จํากัด (มหาชน) เรียกดอกเบ้ียจาก สินเช่ือสวนบุคคล สินเช่ือสวนบุคคล ซิตี้ 
แอดวานซ (Citi Advance) ในอัตรารอยละ 19 – 28 ตอป ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
เรียกดอกเบ้ียจาก สินเช่ือสวนบุคคล สไมล แคช  (Smile Cash) ในอัตรารอยละ 19 – 28 ตอป 
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ธนาคาร ยู โอ บี จํากัด (มหาชน) เรียกดอกเบ้ียจาก สินเช่ือสวนบุคคล ยูโอบี ไอ แคช (UOB I-Cash)
ในอัตรารอยละ 25.50–28 ตอป71 
 
4.3  ปญหาการปรับบทกฎหมายเร่ืองดอกเบ้ียผิดนัดกับเบ้ียปรับ 

ในการพิจารณาเร่ืองดอกเบ้ีย ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดอกเบ้ียในกรณี
ปกติ มีบัญญัติไวในมาตรา 7 ถาจะตองเสียดอกเบี้ยแกกัน และมิไดกําหนดอัตราดอกเบ้ียไวโดยนิติ
กรรม หรือบทกฎหมายโดยชัดแจง ใหใชอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป ในกรณีผิดนัด มีบัญญัติไวใน
มาตรา 224 หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบ้ียระหวางผิดนัดในอัตรารอยละเจ็ดคร่ึงตอป ถาเจาหนี้อาจ
เรียกดอกเบ้ียไดสูงกวานั้น โดยอาศัยเหตุอยางอ่ืนโดยชอบดวยกฎหมาย ก็ใหสงดอกเบ้ียตอไป
ตามน้ัน และการคิดดอกเบี้ยในหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน มีกําหนดอัตราข้ันสูงไวในมาตรา 654 ทาน
หามมิใหคิดดอกเบ้ียเกินรอยละ 15 ตอป ถาในสัญญากําหนดดอกเบ้ียเกินกวานั้น ก็ใหลดลงมาเปน
รอยละสิบหาตอป และมีกําหนดโทษในการคิดดอกเบ้ียเกินกวาอัตรารอยละ 15 ตอป ของบุคคลเปน
ผูใหกู ตามพระราชบัญญัติเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา มาตรา 3 บัญญัติวา บุคคลใด (ก) ใหบุคคลอื่นยืม
เงินโดยคิดอัตราดอกเบ้ียเกินกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนดไว... ทานวาบุคคลนั้น มีความผิดฐานเรียก
ดอกเบ้ียเกินอัตรา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือท้ังจําท้ัง
ปรับ 

ในการพิจารณาเร่ืองเบ้ียปรับ มีบัญญัติในมาตรา 379 ถาลูกหนี้ใหสัญญาแกเจาหนี้วาจะ
ใชเงินจํานวนหนึ่งเปนเบ้ียปรับเม่ือตนไมชําระหนี้ก็ดี หรือไมชําระหนี้ใหถูกตองสมควรก็ดี                
เม่ือลูกหนี้ผิดนัดก็ใหริบเบ้ียปรับ ถาการชําระหนี้อันจะพึงทํานั้น ไดแกการงดเวนการอันใดอันหนึ่ง 
หากทําการฝาฝนมูลหนี้เม่ือใดก็ใหริบเบ้ียปรับเม่ือนั้น เบ้ียปรับท่ีถูกตอง ควรจะกําหนดจากคาความ
เสียหายท่ีแทจริงอันเกิดจากการผิดนัดของลูกหนี้ เพื่อชดเชยความเสียหายท่ีเจาหนี้ไดรับจากการ
ไมไดรับชําระหนี้ เพราะกฎหมายไมไดมุงหมายใหคูสัญญาไดผลประโยชนเพิ่มเติมจากการผิด
สัญญาของคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง นอกเหนือไปจากความสูญเสียแทจริงท่ีตนไดรับจากการผิดสัญญา 
ซ่ึงตรงกับท่ีหลวงจํารูญเนติศาสตร กลาวไวในคําพิพากษาฎีกาท่ี 1482-1483/2492 ตอนหนึ่งวา 
“การใหคาสินไหมทดแทนความเสียหายในกรณีผิดสัญญา ก็เพื่อท่ีจะชดใชและใหความพอใจแก
ฝายท่ีไมผิดสัญญา สําหรับความเสียหายท่ีฝายนั้นไดรับ ฉะนั้น จึงตองกําหนดจํานวนเงินท่ีจะให

                                           
71  ThaiCybercard.  สืบคนเมื่อ 30 มกราคม 2554,  จาก  
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เพียงพอท่ีจะทําใหฝายท่ีไมผิดสัญญากลับไปอยูในฐานะเดียวกันถาไมมีการผิดสัญญาเกิดข้ึนเพราะ 
กฎหมายไมประสงคใหมีการคากําไรจากการผิดสัญญา ฯลฯ”72 

เบ้ียปรับอาจจะกําหนดเปนจํานวนเงินหรือเปนส่ิงของอยางอ่ืนก็ได เชนกรณีตาม ป.
พ.พ. มาตรา 382 สัญญาเชาซ้ือ อาจระบุใหผูเชาซ้ือตองรับผิดในคาเชาซ้ือท้ังหมด เม่ือรถยนตท่ีเชา
ซ้ือศูนยหาย เงินคางวดท่ีคงเหลือท้ังหมดขณะรถยนตหายเปนเบ้ียปรับ73 หรือระบุในสัญญารับเหมา
กอสราง วาหากผูรับเหมาผิดนัด ใหสัญญารับเหมากอสรางเลิกกัน และใหงานกอสรางและวัสดุ
อุปกรณท้ังหมดท่ีทําข้ึนแลว ตกเปนของผูวาจาง และวัสดุอุปกรณรวมถึงงานกอสรางในพ้ืนท่ี
กอสราง เปนคาเสียหายท่ีกําหนดไวลวงหนา ตาม ป.พ.พ. มาตรา 382 จึงเปนเบ้ียปรับ74 เม่ือสูงเกิน
สวนศาลมีอํานาจปรับลดลงเปนจํานวนพอสมควรได ตาม ป.พ.พ. มาตรา 383 หรือในกรณีท่ีลูกหนี้
ตองชําระหนี้เงิน อาจมีการกําหนดวาถาลูกหนี้ผิดสัญญาตองเสียดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงข้ึน อัตรา
ดอกเบ้ียท่ีถูกปรับเพิ่มข้ึนหลังจากลูกหนี้ผิดนัด ก็ถือเปนเบี้ยปรับไดเชนกัน75  

ในกรณีท่ีเบ้ียปรับไมไดเปนเงินจํานวนหนึ่ง ในทางพิจารณา ศาลจะตีมูลคาของ
ทรัพยสิน หรือมูลคาของเบ้ียปรับเปนจํานวนเงินเสียกอน แลวพิจารณาเปรียบเทียบกับคาความ
เสียหายท่ีเจาหนี้ไดรับแทจริง จากน้ันจึงนําเบ้ียปรับไปหักออกจากจํานวนเงินท่ีเจาหนี้ตองชําระ
ใหกับลูกหนี้ (ถามี) และใหเจาหนี้ชําระคืนลูกหนี้ในจํานวนเงินท่ีขาด แตหากเปนกรณีท่ีเบ้ียปรับท่ี
ไดรับมามีจํานวนพอสมควรกับความเสียหายแลว ศาลจะไมใหเจาหนี้ชําระเงินหรือคืนเงินจํานวน
ใดๆ ใหกับลูกหนี้อีก76 

ในสวนหนี้เงิน เม่ือคดีข้ึนสูการพิจารณาคดีของศาล หากศาลเห็นวาอัตราดอกเบ้ียใน
สัญญากูท่ีกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดไว เปนการกําหนดอัตราดอกเบ้ียในลักษณะคาเสียหายท่ี
กําหนดเอาไวลวงหนา ศาลจะใชดุลพินิจลดอัตราดอกเบ้ียตามท่ีกฎหมายมาตรา 383 ใหอํานาจไว 
แตขอควรระวังเกี่ยวกับการกําหนดลดอัตราดอกเบี้ยโดยถือวาเปนเบ้ียปรับนั้น ผูปรับบทกฎหมาย
ตองไมไปลดสิทธิของเจาหนี้ตามมาตรา 224 ท่ีมีสิทธิเรียกดอกเบ้ียจากลูกหนี้ไดเกินกวารอยละเจ็ด
คร่ึงตอป โดยอาศัยเหตุอ่ืนอันโดยชอบดวยกฎหมาย กลาวคือการปรับลดเบ้ียปรับ หมายความเพียง
อัตราดอกเบ้ียในสวนท่ีเพิ่มข้ึนจากอัตราดอกเบ้ียตามปกติ จนถึงอัตราท่ีกําหนดไวเปนเบ้ียปรับ ใน
สวนท่ีเพิ่มข้ึนมานี้ศาลจะเพ่ิมหรือลดเปนจํานวนเงินเทาใด ข้ึนอยูกับดุลพินิจของศาล โดยพิจารณา

                                           
72  คําพิพากษาฎีกา 1482-1483/2492 
73  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2431/2552 และ คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5819/2550 
74  คําพิพากษาฎีกาที่ 7221/2540 
75  โสภณ รัตนากร.  (2543).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย หน้ี.  หนา 193. 
76  คําพิพากษาฎีกาที่ 2983/2541 
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จากสวนไดเสียของเจาหนี้ แตศาลตองไมไปกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดใหต่ําไปกวาอัตราดอกเบ้ีย
ปกติ 

นอกจากน้ัน ในบางกรณีท่ีผูใหกูระบุอัตราดอกเบ้ียในสัญญากู อัตรารอยละ 19 ตอป  
แตผูกูสามารถปรับเปล่ียนอัตราดังกลาวได โดยไมตองขอความยินยอมจากลูกหนี้ แมในขณะลูกหนี้
เดินบัญชีปกติธนาคารเจาหนี้มีการปรับอัตราดอกเบ้ียหลายคร้ัง อยูในชวงอัตรา รอยละ 6 ถึงรอยละ 
7 ตอมาเม่ือลูกหนี้ผิดนัด เจาหนี้ปรับอัตราดอกเบ้ียเปนรอยละ 13 ตอป ดังนี้ แมเปนการปรับอัตรา
ดอกเบ้ียภายหลังผิดนัด ศาลฎีกาเห็นวา ยังคงเปนอัตราดอกเบ้ียท่ีเจาหนี้มีสิทธิเรียกรองตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 224 ไมใชเบ้ียปรับตาม ป.พ.พ. 379 ดังนั้น ศาลไมมีอํานาจปรับลด77 

 การที่ศาลเขาใจตัวบทกฎหมายคลาดเคล่ือน เกี่ยวกับมาตรา 224 การกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียในสัญญา กับการกําหนดอัตราดอกเบ้ียในลักษณะเบ้ียปรับ ท่ีมีการกําหนดไวเพื่อเปน
บทลงโทษเม่ือลูกหนี้ผิดสัญญา ตามมาตรา 379 และพิพากษาใหลูกหนี้รับผิดในอัตราดอกเบ้ียตํ่า
กวาอัตราดอกเบ้ียตามปกติ จึงเปนคําพิพากษาท่ีขัดตอเจตนารมณของกฎหมาย 
 
4.4  ผลกระทบเก่ียวกับการใชดุลพินิจของศาล ในการปรับบทกฎหมายเร่ืองดอกเบี้ยผิดนัดกับเบี้ย
ปรับ 
 การใหสินเช่ือของบุคคล นิติบุคคล เหลาธนาคารและสถาบันทางการเงิน ท่ีไดปลอย
สินเช่ือใหกับผูกูยืมเงินท้ังในลักษณะสินเช่ือสถาบันหรือสินเช่ือโครงการขนาดใหญ สินเช่ือบัตร
เครดิต หรือสินเช่ือขนาดยอย หรือ สินเช่ือสวนบุคคล ซ่ึงจะมีท้ังประเภทที่ไมมีหลักประกัน 
(CLEAN LOAN) และมีหลักประกัน (SECURITY LOAN) ลวนตองมีตนทุน ดอกเบ้ียของเงินท่ี
นํามาปลอยสินเช่ือ คาเชาท่ีทําการ คาเก็บรักษาเงินฝาก คาจาง คาเงินเดือนพนักงาน คาน้ํา คาไฟ คา
โทรศัพท ดังนั้นจึงเปนไปไมไดท่ีธนาคารหรือสถาบันการเงินจะใหสินเช่ือโดยไมมีดอกเบี้ย 
 ดอกเบ้ียเกิดจากการคํานวณตนทุนในการหาเงินมาใหสินเช่ือของธนาคารและสถาบัน
ทางการเงิน บวกดวยคาใชจาย ความเส่ียงตอการใหสินเช่ือและกําไร หากการใหสินเช่ือท่ีมีความ
เส่ียงสูง เชน การใหสินเช่ือท่ีไมมีหลักประกันความเส่ียงท่ีจะไมไดรับชําระหนี้คืนสูงอัตราดอกเบ้ีย
ก็จะสูงไปดวย แตหากเปนการกูเงินท่ีมีหลักทรัพยคุมหรือเกินกวาภาระหนี้ เชน ท่ีดินหรือส่ิงปลูก
สราง หรือการบังคับชําระหนี้เปนการงาย เชนตั๋วเงินของธนาคารท่ีมีความม่ันคง พันธบัตรรัฐบาล 
หรือสมุดเงินฝากประจํา เหลานี้ ธนาคารสามารถนํามาหักชําระหนี้ไดโดยงาย อัตราดอกเบ้ียในการ
ปลอยกูจะมีอัตราตํ่ากวา 

                                           
77  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6348/2549 
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เงินท่ีนํามาใหกูยืมหรือเงินท่ีนํามาใหสินเช่ือนั้น ธนาคารและสถาบันการเงินมีตนทุน
ในการนํามาปลอยสินเช่ือ ซ่ึงมีแหลงท่ีมาท้ังในประเทศและตางประเทศ และมีตนทุนการใหสินเช่ือ
แตกตางกัน เชน การระดมทุนจากแหลงเงินภายในประเทศ ไดแก การระดมเงินฝากในรูปของเงิน
ฝากประจํา และเงินฝากประเภทออมทรัพย การออกหุนกู หรือการออกตราสารการเงินประเภท
ตางๆ และไมวาในกรณีใดๆ เงินท่ีธนาคารรับฝากและนํามาปลอยสินเช่ือ ธนาคารตองเสียดอกเบ้ีย
เงินฝากใหกับลูกคา ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียเงินฝากก็จะข้ึนอยูกับประเภทของการฝากเงิน หากเปนการ
ฝากเงินจํานวนมาก และระยะยาวผูฝากก็จะไดรับดอกเบ้ียในอัตราสูง ซ่ึงเทากับธนาคารมีตนทุนการ
ใหสินเช่ือสูงข้ึนเชนกัน แตการฝากเงินจํานวนมากโดยมีระยะการฝากเงินยาว อาจมีระยะเวลาการ
ฝากเงินนานกวา 1 ป ทําใหธนาคารสะดวกตอการบริหารเงิน เพราะไมตองคอยระวังวาลูกคาจะมา
ถอนเงินออกจากบัญชีกอนครบกําหนด เนื่องจากธนาคารมีมาตรการปองกันการถอนเงินกอนครบ
กําหนดระยะเวลาการฝากประจํา คือลูกคาอาจไมไดรับดอกเบ้ียจากเงินฝากเลย หากถอนเงินออก
กอนระยะเวลาฝากประจํา 

สวนการฝากเงินประเภทออมทรัพย ธนาคารตองคอยกันเงินสํารองไวในธนาคารเพ่ือ
เตรียมไวใหลูกคาถอนเงินออกไดตลอดระยะเวลาทําการของธนาคาร รวมถึงการใชบัตรเอทีเอ็ม 
ถอนเงินสดออกจากตูใหบริการเงินสดอัตโนมัติ ธนาคารมีความเส่ียงตลอดเวลาท่ีลูกคาอาจระดม
ถอนเงินออกจากบัญชีท้ังหมดหรือในจํานวนมากๆ จนธนาคารอาจขาดสภาพคลอง และตองหา
แหลงเงินอ่ืนเขามาเพ่ือเตรียมใหลูกคาถอนเงินออกจากบัญชีของตน ซ่ึงอาจหาเงินเหลานี้ไดจากการ
กูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินในและตางประเทศ รวมถึงการกูยืมเงินจากธนาคารแหง
ประเทศไทย ซ่ึงจะมีการกูยืมเงินในระยะส้ันๆ มีอัตราดอกเบ้ียขามคืน (OVER NIGHT RATED) 
ในอัตราดอกเบี้ยสูงมาก ในชวงวิกฤตการทางการเงิน พ.ศ. 2540 อัตราดอกเบ้ียท่ีสถาบันการเงิน
กูยืมเงินจากธนาคารแหงประเทศไทย มีอัตราสูงถึงรอยละ 30 ตอป  

ในสวนของการกูยืมเงินจากธนาคารหรือแหลงเงินในตางประเทศ สวนใหญจะมีสัญญา 
และใหกูยืมเงินในลักษณะกูยืมเงินระยะส้ัน หรือ (SHORT TERM LOAN) หรืออาจใหกูในลักษณะ 
การกูยืมเงินหมุนเวียน (REVOLRING) คือเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการกู แตละคร้ังเชนครบ
กําหนดทุก 6 เดือน ธนาคารลูกหนี้จะตองชําระหนี้ใหกับธนาคารเจาหนี้กอน และหากยังไมพรอมท่ี
จะคืนเงินตนท้ังหมดในคราวเดียว ธนาคารลูกหนี้จะทําสัญญาฉบับใหมเพ่ือใชเงินตามสัญญาฉบับ
ใหมชําระหนี้เงินตามสัญญากู หรือต๋ัวสัญญาใชเงินฉบับเดิม พรอมกับชําระดอกเบ้ีย 

ในกรณีการใชเงินกูจากแหลงการเงิน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ กูจากธนาคาร 
สถาบันการเงิน หรือแหลงเงินอ่ืนๆธนาคารผูใหกูยอมมีภาระดอกเบ้ียท่ีตองจายใหกับผูใหกูยืมเงิน 
และในทุกๆกรณีธนาคารผูกูยอมจะมีกําหนดระยะเวลาการชําระเงินคืนแหลงเงินกูยืมท่ีแนนอนและ
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ชัดเจนหากผิดนัด ธนาคารจะถูกธนาคารแหลงเงินกูปรับ อัตราดอกเบ้ียเปนอัตราผิดนัด ซ่ึงอาจสูง
กวาอัตราปกติเกือบเทาตัว ธนาคารจึงตองกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดไวในสัญญาของตนเพ่ือให
สอดคลองกับสัญญาท่ีตนทําไวกับแหลงเงิน และเปนการกําชับใหลูกหนี้รักษากําหนดระยะเวลาคืน
เงิน หากไมตองการถูกปรับอัตราดอกเบ้ียเปนอัตราดอกเบ้ียผิดนัด  

และเม่ือธนาคารนําเงินท่ีไดรับจากแหลงเงิน นํามาปลอยสินเช่ือใหกับบุคคลท่ัวไป             
วิธีปฏิบัติธนาคารจะนําเงินท่ีไดรับท้ังจํานวนมาเฉล่ียปลอยสินเช่ือใหกับลูกคาจนครบจํานวน โดยมี
กําหนดระยะเวลาการชําระเงินกู ตรงกันหรือใกลเคียงกันกับระยะเวลาท่ีธนาคารตองชําระเงินท่ี
ไดรับมาจากตางประเทศ หรือจากแหลงเงิน ระยะเวลาชําระเงินกูจึงเปนสาระสําคัญของการทํา
สัญญากูยืมเงิน เพราะหากครบกําหนดแลวลูกหนี้ไมชําระหนี้ธนาคาร ธนาคารก็จะไมมีเงินไปชําระ
แหลงเงิน หรือสถาบันการเงินในตางประเทศ ธนาคารจะถูกปรับอัตราดอกเบ้ียจากอัตราปกติเปน
อัตราผิดนัดทันที ดอกเบ้ียใหมท่ีธนาคารไดรับภาระคือดอกเบ้ียในขณะท่ีลูกหนี้ผิดนัด เพราะ
ธนาคารตองหาแหลงเงินใหมมาชําระหนี้เกาในอัตราดอกเบี้ยหรือมีตนทุนเพิ่มข้ึนอีกทันที แตเม่ือ
ธนาคารนําคดีท่ีลูกหนี้ผิดนัดมาฟองคดีเพื่อเรียกหน้ีผิดนัด พรอมกับคาเสียหายท่ีธนาคารควรจะ
ไดรับ ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีธนาคารแหงประเทศไทย ใหสิทธิธนาคารเรียกเก็บจากลูกหนี้ใน
กรณีผิดนัด ศาลจะไมเขาใจความเปนมาของการใหสินเช่ือ และมักจะใชดุลพินิจกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียตามสภาพเศรษฐกิจในขณะทําคําพิพากษา 

ปญหามีอยูวาทําไมลูกหนี้จึงผิดสัญญา ในขอนี้นักเศรษฐศาสตรใหคําตอบวา เพราะ
ลูกหนี้เห็นวาการผิดสัญญาของลูกหนี้นั้น จะใหประโยชนกับตัวลูกหนี้มากกวาการท่ีจะตองทน
ปฏิบัติตามสัญญา ท้ังนี้เพราะลูกหนี้เห็นวาการผิดสัญญาไมมีผลเสียหาย78 กับเปนผลดีเสียอีกท่ีศาล
อาจลดยอดหน้ี ลดอัตราดอกเบ้ีย หรือใหผอนชําระเปนระยะเวลานาน ความศักดิ์สิทธิของการแสดง
เจตนาและอัตราดอกเบ้ียผิดนัดเปนเร่ืองท่ีไมมีอยูจริงในทางปฏิบัติ หากลูกหนี้เปนฝายผิดนัด ผิด
สัญญาจะไดประโยชนมากกวาการเปนลูกหนี้ท่ีดี ท่ีตลอดท้ังชีวิตจะไมมีโอกาสไดลดยอดหนี้หรือ
ลดอัตราดอกเบ้ียเลย 

จากการศึกษาขอมูลจากธนาคาร และสถาบันการเงินหลายแหง รวมตลอดถึงการ
ตรวจสอบกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับข้ันตอนการทวงถาม และการดําเนินคดีกับลูกหนี้ของธนาคาร
และสถาบันการเงิน พบเห็นขอแตกตางในการทําคําพิพากษาของศาลช้ันตนในสวนการกําหนด
ดอกเบ้ียผิดนัด ในลักษณะเปนเบี้ยปรับหลายๆคดี มีความหลากหลาย ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
ผูพิพากษาบางทานใชการกําหนดอัตราดอกเบ้ียหลังจากลูกหนี้ผิดนัด เปนอํานาจในการเจรจา
ตอรองบีบบังคับใหผูใหกูตองทํายอมหรือทําสัญญาประนีประนอมยอมความในช้ันศาล โดยไมเต็ม
                                           

78  วิริทธพล วินิตวัฒนกุล.  เลมเดิม.  หนา 6. 
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ใจ แตหากยังคงดึงดันทําคดีตอไป จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ต่ํากวาตนทุนของผูใหกู ซ่ึงไม
ถูกตองและไมเปนธรรมตอผูใหกู 

การศึกษาปญหาเหลานี้จะทําใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองในหนาท่ีและสิทธิของเจาหนี้
ลูกหนี้ และผูพิพากษา ซ่ึงควรจะมีบรรทัดฐานเดียวกัน เพื่อจะไดไมเกิดความสับสนและไมเกิด
ความคาดหวังท่ีจะปฏิบัติในทางที่ผิด เพราะคาดหวังจะไดรับอัตราดอกเบ้ียท่ีไมถูกตองและไมเปน
ธรรมจากคําพิพากษาของศาล 
 มีความเขาใจผิดเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดเอาไวในอนาคต ในกรณีลูกหนี้ผิดนัด
วาจะเปนเบ้ียปรับท้ังหมดในทุกกรณีหรือไม ศาลมีอํานาจปรับลดดอกเบ้ียดังกลาวไดหรือไม
เพียงใด ดอกเบ้ียท่ีกําหนดในอนาคตเหมือนหรือแตกตางจากเบ้ียปรับอยางไร และทําอยางไรจึงจะ
ทําใหศาลใชดุลพินิจเกี่ยวกับเร่ืองนี้อยางถูกตอง เปนธรรม และอยูในบรรทัดฐานเดียวกัน 

การท่ีนักศึกษากฎหมาย รวมตลอดถึงผูใชกฎหมายสวนใหญพิจารณาภาพรวมวา
ดอกเบ้ียท้ังหมดท่ีระบุไวลวงหนาของสัญญากูยืมเงิน ในกรณีท่ีลูกหนี้ผิดนัดลวนเปนเบ้ียปรับ จึง
เกิดการใชดุลพินิจเกี่ยวกับเร่ืองน้ีอยางผิดหลง เพราะเม่ือวินิจฉัยวาเปนเบ้ียปรับแลว ไมวาดอกเบ้ีย
จะกําหนดมาในลักษณะใด ศาลก็จะทําคําพิพากษาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยระบุในคํา
พิพากษาวาเปนการกําหนดคาเสียหายลวงหนา มีลักษณะเปนเบ้ียปรับศาลมีอํานาจปรับลดไดตามท่ี
เห็นสมควร ซ่ึงการปรับลด ก็จะเกิดจากการใชดุลพินิจหรือความเปนตัวตนของศาลเองท้ังส้ิน การ
วินิจฉัยและทําคําพิพากษาจะข้ึนอยูกับตัวตน องคความรูของผูพิพากษาองคคณะนั้นๆ เทานั้น ทําให
เกิดขอแตกตางจากผลการพิจารณาคดี การกําหนดเบ้ียปรับท่ีแตกตาง เปนการใหเปรียบเจาหนี้ 
ลูกหนี้ ท่ีไมเทาเทียมกัน เกิดการยื่นอุทธรณ ฎีกา ตอสูคดีกันอยางไมจบส้ิน 

4.4.1  ปญหาการเกิดความไมเปนธรรม  
 เนื่องจากการใหสินเช่ือ หรือการใหกูยืมของผูใหกูทุกกรณีลวนมีตนทุน และตองมี
แหลงท่ีมาของเงินทุน ซ่ึงอาจเปนการกูยืมเงินจากประชาชน เชนกรณีของธนาคาร และสถาบัน
การเงิน ในลักษณะเงินออม เงินฝากประจํา การออกตราสารทางการเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน โดยเสีย
ดอกเบ้ียใหกับประชาชนในอัตรา ดอกเบ้ียเงินฝากประจํา ดอกเบ้ียเงินฝากบัญชีออมทรัพย ดอกเบ้ีย
ตามต๋ัวสัญญาใชเงิน และแมแตการกูยืมเงินจากรัฐบาล กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย 
การกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนตางๆ การกูยืมเงินจากธนาคารในตางประเทศ รวมถึงการกูยืมเงินนอก
ระบบ เพื่อนํามาปลอยสินเช่ือ ลวนมีคาใชจายท่ีตองนํามาคํานวณเปน ตนทุนท่ีจะนํามาใหสินเช่ือ
หรือนํามาใหกูตอ การไปกูยืมเงินมาปลอยสินเช่ือหรือการระดมทุนลวนแลวแตตองมีกําหนด
ระยะเวลาการชําระเงินคืน หากชําระลาชาอาจถูกปรับในกรณีชําระหนี้ลาชา ถูกปรับในกรณีชําระ
หนี้กอนเวลา ทุกกรณีลวนตองมีดอกเบ้ีย เบ้ียปรับ เงินชดเชยคาเสียหาย ใหกับบรรดาธนาคาร
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เจาหนี้ในตางประเทศ หรือเจาหนี้แหลงเงินกู การที่ศาลใชดุลพินิจปรับลดเบ้ียปรับโดยคํานึงถึง
สถานการณในขณะทําคําพิพากษา ซ่ึงมีตนทุนคนละตนทุนกับในขณะท่ีใหสินเช่ือ ซ่ึงไมถูกตอง
และเกิดความไมเปนธรรมตอผูประกอบการธนาคารพาณิชยอยางยิ่ง 

เชนในขณะใหสินเช่ือในชวงระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารไปกูยืมเงินจากธนาคารใน
ตางประเทศ ตองเสียดอกเบ้ียในอัตรา SIBOR (Singapore interest banking offer rated) ในขณะทํา
สัญญากูยืมเงิน อัตรา SIBOR เทากับ รอยละ 5.5 มีกําหนดระยะเวลาการกูเงิน 1 ป หากผิดนัดคิด
ดอกเบ้ียในอัตรา SIBOR บวก 7 อัตราดอกเบ้ีย ผิดนัดจึงเทากับรอยละ 12.5 ตอป ธนาคารนําเงินท้ัง
จํานวนมาปลอยสินเช่ือ ในอัตรา MLR บวก 3.5 ขณะทําสัญญาอัตรา MLR เทากับอัตรารอยละ 8 
เม่ือรวมกับสวน MARGIN จึงเปนอัตราดอกเบ้ียขณะใหสินเช่ือ อัตรารอยละ 11.5 และหากผิดนัด 
ธนาคารคํานวณทิศทางของเศรษฐกิจในขณะน้ันแลวคาดวา ตองใชดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรา               
รอยละ 21 จึงจะไมทําใหธนาคารเสียหาย  

การคํานวณหาจุดคุมทุนเพื่อการกําหนดอัตราดอกเบ้ียของธนาคาร ตองคํานวณอยาง
ละเอียด จากตนทุน คาใชจาย หลักประกัน ความเส่ียง ประเภทธุรกิจ แลวจึงกําหนดเปนอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีจะทําใหเกิดความคุมทุนของผูใหกูในขณะใหสินเช่ือ ซ่ึงในกรณีตัวอยางอัตราดอกเบ้ียท่ี
ไดรับมาเทากับอัตรารอยละ 5.5 คาใชจายในการขอกูเงิน คาทําสัญญา คาธรรมเนียมตางๆ คาสวน
ตางอัตราแลกเปล่ียน คาใชจายพนักงาน คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาความเส่ียง รวมแลวเทากับ 
6.5 ธนาคารจึงคิดดอกเบ้ียกับลูกคารายนี้ในอัตรารอยละ 11.5 และหากลูกหนี้ผิดนัดเม่ือครบกําหนด 
ธนาคารตองหาเงินกูยืมแหลงใหม  เพื่อไปใชคืนใหกับเจาหนี้แหลงเงินกูในตางประเทศ                        
เกิดคาใชจาย และดอกเบ้ียข้ึนอีก หากหาคืนไมไดธนาคารก็ตองถูกปรับในอัตราดอกเบ้ียผิดนัด            
ซ่ึงธนาคารคํานวณตนทุนแลว อัตราคุมทุนหากลูกหนี้ผิดนัดจะอยูท่ี อัตรารอยละ 21 ตอป 

หากในขณะท่ีเจาหนี้ไปกูยืมเงินมาก็จะมีภาระท่ีตองนําเงินจํานวนท้ังหมดไปคืนใหกับ
ผูใหกูหรือสถาบันการเงินในตางประเทศ หากผิดนัดก็จะถูกปรับหรือถูกเรียกดอกเบ้ียผิดนัด และ
เม่ือนําเงินจํานวนดังกลาวมาปลอยสินเช่ือใหกับลูกหนี้แลวลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้ ศาลพิพากษา
วาดอกเบ้ียผิดนัดเปนเบ้ียปรับ ปรับลดลงตามสวนคงเหลือเทากับอัตราดอกเบ้ียลูกหนี้ปกติ ผลคือ
ลูกหนี้จะดีหรือจะเลวก็ไดรับประโยชนจากการดําเนินคดีเชนกัน แตเจาหนี้ผูประกอบการใหสินเชื่อ 
ตองชําระเงินใหกับสถาบันการเงินท่ีตนไปกูยืมมา ตามกําหนดนัด มิเชนนั้นจะถูกปรับ โดยไมมี
สิทธิไดลดคาเบ้ียปรับเลย เงินหรือตนทุนท่ีนําไปชําระในขณะท่ีหนี้ถึงกําหนดและลูกหนี้ผิดนัด 
ยอมมีดอกเบ้ีย เปนดอกเบี้ยในขณะท่ีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ และเปนตนทุนของการบริหารในขณะ
ลูกหนี้ผิดนัด แตคําพิพากษาของศาลไมไดมองยอนไปถึงจุดท่ีลูกหนี้ผิดนัด แตจะมองถึงสถานะ
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ของเศรษฐกิจในปจจุบัน และปรับลดเบ้ียปรับลงตามท่ีเห็นสมควร ซ่ึงไมมีใครทราบวาจะถูกปรับ
ลดเทาใด ทําใหเจาหนี้ไมสามารถคํานวณตนทุนการใหสินเช่ือท่ีแทจริงได ท้ังๆท่ีนาจะกระทําได 

4.4.2  ปญหาการเจรจา การประนอมหนี้กอนฟองคดีไมเกิดผล และเกิดคดีขึ้นสูศาลโดยไม
จําเปน 
 โดยผลของคําพิพากษา บอยคร้ังท่ีศาลมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ชําระดอกเบ้ียในกรณีผิด
นัด เทาหรือเกือบเทากับอัตราดอกเบ้ียตามปกติ โดยเห็นวาอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวในกรณีท่ี
ลูกหนี้ผิดนัดเปนเบ้ียปรับ และศาลแตเพียงผูเดียวมีอํานาจปรับลด ตามที่เห็นสมควร ลูกหนี้จึงไม
ประสงคจะเจรจา หรือประนอมหนี้กอนการฟองคดี โดยคาดหวังวาหากมีคดีข้ึนสูศาล ศาลจะ
พิพากษาใหชําระดอกเบ้ียนอยกวาสิทธิท่ีธนาคารมีและกําลังใชสิทธิเรียกรองตนอยู การเจรจาเพื่อ
ประนอมหน้ีกอนฟองคดีจึงไมเกิดข้ึน  
 เปนผลตอเนื่องของการคาดหมายของลูกหนี้ ท่ีตองการใหศาลใชดุลพินิจปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัด  คดีทุกคดีลูกหนี้ของธนาคารและสถาบันการเงิน  จึงพากันทยอยเดินเขาสู
กระบวนการพิจารณา เพื่อใหศาลพิจารณาและพิพากษาปรับลดอัตราดอกเบ้ีย ท่ีธนาคารและสถาบัน
การเงินไมอาจปรับลดดวยตนเองได เนื่องจากติดขัดเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายของธนาคารแหง
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีควบคุมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย 
    4.4.3  ปญหาการท่ีลูกหนี้ไมชําระหนี้ และไมเกรงกลัวตอเงื่อนไขผิดนัดในสัญญา 
 เม่ือคําพิพากษาของศาลหลายๆ ฉบับ เดินตามทางเดียวกัน โดยพิพากษาปรับลดอัตรา
ดอกเบ้ียของเจาหนี้ท่ีกําหนดไวลวงหนา ต่ํากวาอัตราท่ีกําหนดในสัญญา โดยถือวาเปนเบ้ียปรับ 
และผลของคําพิพากษาเกิดผลดีกับลูกหนี้ในจํานวนเงินหรือดอกเบ้ียท่ีผอนชําระ ทําใหลูกหนี้หลาย
รายตองการผิดนัด หรือตองการใหเร่ืองของตนเขาสูกระบวนพิจารณาคดีของศาล เพื่อมีโอกาสปรับ
ลด หรือปรับปรุงโครงสรางหนี้ ปรับลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดลง พฤติกรรมของลูกหนี้เปล่ียนแปลง
ไปลูกหนี้ไมกลัวการผิดนัด และทาทายสถาบันการเงินหรือธนาคารใหนําคดีของตนข้ึนสูศาล 
    4.4.4  ปญหาการท่ีลูกหนี้ท่ีชําระหนี้โดยไมผิดนัดเกิดมีแนวคิดท่ีจะไดประโยชนเชนเดียวกับ
ลูกหนี้ผิดนัด 
 พฤติกรรมของลูกหนี้ท่ีผิดนัด และไมชําระหนี้ใหกับธนาคารหรือสถาบันการเงินมี
จํานวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และเร่ิมมากกวาจํานวนลูกหนี้ปกติ ซ่ึงเกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบในทางท่ี
ผิด คือเลียนแบบการเปนลูกหนี้ผิดนัด เพราะดูเหมือนจะไดรับประโยชนมากกวาลูกหนี้ปกติ 
ประกอบกับเม่ือมีคําพิพากษา แทบจะแยกไมออกวา ลูกหนี้ปกติกับลูกหนี้ผิดนัด อยางใดดีกวากัน 
หากลองคิดดูระหวางท่ีลูกหนี้ท่ีดีผอนชําระหนี้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดทุกเดือนไมเคยผิดนัด 
ดอกเบ้ียก็ไมเคยไดลด กับในกรณีลูกหนี้ผิดนัด นําคดีข้ึนสูศาลและศาลปรับลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัด
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ใหเทา หรือตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ียตามปกติ หรือในการทําสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล 
ศาลอาจใชดุลพินิจในการปรับลดอัตราดอกเบ้ีย เปนอํานาจในการเจรจาตอรองใหคูความตอง
ยินยอมตามความเห็นของศาล เพราะหากฝายใดมีความเห็นแยง ศาลอาจใชดุลพินิจกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัดใหเปนโทษกับฝายท่ีไมเห็นดวยกับวิธีการของศาลกอนการทําคําพิพากษาก็ได ดังนั้น
ดอกเบ้ียท่ีจะเกิดข้ึนในสัญญายอมก็จะถูกปรับลดโดยศาล ไมไดเปนไปตามความประสงคของ
คูความท่ีแทจริง 
 ปจจุบัน ผูบริโภคมีธนาคาร และสถาบันการเงินเพื่อใชสินเช่ือหลายแหง ประชาชน
ท่ัวไปมีความรูพื้นฐานพอสมควร อานออกเขียนได เลือกธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีตนพอใจได 
มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค คุมครองรูปแบบของสัญญาท่ีไมเปนธรรม มากมายหลาย
ฉบับ ขอสัญญาหรือเง่ือนไข หรือส่ิงใดๆ ท่ีนอกเหนือจากกรณีท่ีกฎหมายหามแลว คูสัญญาควรจะมี
อิสระในการแสดงเจตนาของตนเองบาง และในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร สถาบัน
ทางการเงิน หรือการใหกูยืมโดยท่ัวไป ทุกกรณีลวนมีตนทุน และการแขงขันตามสภาพตลาด หาก
ธนาคารใด มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงเกินไป ก็ไมมีผูใดเขามาใชบริการ บริษัท ธนาคาร หรือ
สถาบันการเงินนั้น ก็ไมสามารถอยูได ในท่ีสุดก็จะตองปรับปรุงอัตราดอกเบ้ียท้ังในกรณีปกติและ
กรณีผิดนัด ใหสอดคลองกับตนทุนของตนในขณะใหสินเช่ือนั้นๆ และตองพอสมควรหรือ
ใกลเคียงกับผูใหสินเช่ือรายอ่ืนๆ  
 
4.5  ตัวอยางกรณีศึกษา ลูกหนี้สินเชื่อสวนบุคคลผิดนดั  

กรณีศึกษา คดีเงินกู ท่ีไมมีหลักประกันของธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารฯ ฟองคดีลูกหนี้สินเช่ือสวนบุคคลที่ผิดนัด และศาลช้ันตนมีคําพิพากษาใหลูกหนี้ชําระหนี้ 
เบ้ียปรับในอัตราดอกเบ้ียผิดนัด ในอัตราตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ียปกติท่ีลูกหนี้เคยชําระในขณะไมผิด
นัด และเนื่องจากทุกคดี เปนคดีของศาลแขวง โจทก (ธนาคาร) ตองหามไมใหอุทธรณในปญหา
ขอเท็จจริง ซ่ึงกรณีประเด็นการใชดุลพินิจกําหนดอัตราดอกเบ้ียในลักษณะเบ้ียปรับตํ่ากวาอัตรา
ดอกเบ้ียในกรณีสินเช่ือปกติ เปนปญหาขอเท็จจริง จึงทําใหคดียุติลงในช้ันพิจารณาของศาลชั้นตน 
โดยไมอาจมีคดีบรรทัดฐานข้ึนไปใหศาลฎีกาไดวินิจฉัยและสรางบรรทัดฐานท่ีถูกตองได เพ่ือได
เห็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงจากคําพิพากษาในศาลช้ันตน จึงขอยกตัวอยางคดีท่ีศาลมีคําพิพากษาลด
อัตราดอกเบ้ียผิดนัดตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ียปกติ โดยตัวอยางท่ีนํามาแสดงทุกคดี มีอัตราดอกเบ้ียขณะ
ฟองคดี และขณะเปนลูกหนี้ปกติ มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 20 - 22 ตอป เฉพาะท่ีศึกษาจากสํานักงาน
ทนายความ สํานักงานแหงหนึ่งในป 2550 มีคําพิพากษาปรับดอกเบ้ียผิดนัดตํ่ากวาดอกเบ้ียปกติ
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มากกวา 30 คดี แตจะขอคัดมาเฉพาะเปนกลุมๆ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.5 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 
และอัตราดอกเบ้ียรอยละ 12 ดังตอไปนี้ 

ตัวอยางคดีท่ีศาลพิพากษาใหไดรับดอกเบ้ียผิดนัด ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป 
คําพิพากษายอศาลแขวงพระนครเหนือคดหีมายเลขแดงที่ 11254 / 2550   

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน)    
 โจทก 
นายอนุสรณ.....       
 จําเลย 
เร่ือง กูยืม / ใหชําระหนี ้   
 โจทกบังคับจําเลยชําระเงิน 91,190.06 บาทพรอมอัตราดอกเบ้ียรอยละ 21 ตอป                
ของตนเงินจํานวน 70,859.87 บาท นับแตวันถัดฟองเปนตนไป 
 พิพากษาจําเลยชําระเงินจํานวน 91,190.06 บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
ของเงินตน 71,859.87 บาท นับแตวันถัดจากวันฟอง (ฟองวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2550) เปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จ กับใหจําเลยใหคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทกโดยกําหนดคาทนายความ 600 
บาท คําขออ่ืนนอกจากนี้ใหยก 

คําพิพากษายอศาลแขวงพระนครเหนือคดหีมายเลขแดงที่ 12168 / 2550   
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน)    
 โจทก 
นางธรรมสรณ....      
 จําเลย 
เร่ือง กูยืม / ใหชําระหนี ้   
 โจทกบังคับจําเลยชําระเงิน 43,724.70 บาทพรอมอัตราดอกเบ้ียรอยละ 22 ตอป               
ของตนเงินจํานวน 33,536.34 บาทนับแตวันถัดฟองเปนตนไป 
 พิพากษาใหจําเลย ชําระเงนิแกโจทกจํานวน 41,124.34 บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอปของเงินตนดังกลาว นับแตวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ 2550 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ กับ
ใหจําเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทกโดยกําหนดคาทนายความ 600 บาท 
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ตัวอยางคดีท่ีศาลพิพากษาใหไดรับดอกเบ้ียผิดนัด ในอัตรารอยละ 10 ตอป 
คําพิพากษาศาลแขวงดุสิตคดีหมายเลขแดงท่ี 1315 / 2550    

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน)    
 โจทก 
นายกุลนนัทน....       
 จําเลย 
เร่ือง กูยืม 
 พิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน 51,541.94 บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 10 
ตอป ของตนเงินจํานวน 41,130.38 บาท นับแตวันท่ี 15 มีนาคม 2550 เปนตนไป จนกวาจะชําระ
เสร็จแกโจทก กับใหจําเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคาทนายความ 600 บาท 
เฉพาะคาข้ึนศาลใหใชแทนเทาทุนทรัพยท่ีโจทกชนะคดี คําขออ่ืนนอกจากนี้ใหยก 
 คําพิพากษาศาลแขวงดุสิตคดีหมายเลขแดงท่ี 1650 / 2550    
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน)    
 โจทก 
นายการุณย.....       
 จําเลย 
เร่ือง ยืม 
 พิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน 43,887.97 บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 10 
ตอป ของตนเงินจํานวน 32,668.60 บาท นับแตวันท่ี 28 มีนาคม 2550 เปนตนไป จนกวาชําระเสร็จ
แกโจทก กับใหจําเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคาทนายความ 600 บาท 

คําพิพากษาศาลแขวงดุสิตคดีหมายเลขแดงท่ี 1651 / 2550    
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน)    
 โจทก 
นายชาญชัย.......       
 จําเลย 
เร่ือง ยืม 
 พิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน 38,691.87 บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 10 
ตอป ของตนเงินจํานวน 29,427.44 บาท นับแตวันท่ี 28 มีนาคม 2550 เปนตนไปจนกวาชําระเสร็จ
แกโจทก กับใหจาํเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคาทนายความ 600 บาท 
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ตัวอยางคดีท่ีศาลพิพากษาใหไดรับดอกเบ้ียผิดนัด ในอัตรารอยละ 12 ตอป 
คําพิพากษายอศาลแขวงพระนครเหนือคดหีมายเลขแดงที่ 10559 / 2550   

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน)    
 โจทก 
นางปวรรณรัตน.......      
 จําเลย 
เร่ือง กูยืม / ใหชําระหนี ้   
 โจทกบังคับจําเลยชําระเงิน 76,099.82 บาทพรอมอัตราดอกเบ้ียรอยละ 22 ตอปของตน
เงินจํานวน 59,421.21 บาทนับแตวันถัดฟองเปนตนไป 
 พิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน 61,644.01 บาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 12 ตอป
ของตนเงิน 59,421.21 บาท นับแตวันท่ี 4 มกราคม 2549 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จกับใหใชคา
ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคาทนายความให 800 บาท 

คําพิพากษายอศาลแขวงพระนครเหนือหมายเลขแดงท่ี 10769 / 2550   
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน)    
 โจทก 
นางเมทิกา.....       
 จําเลย 
เร่ือง กูยืม / ใหชําระหนี ้   
 โจทกบังคับจําเลยชําระเงิน 72,046.15 บาทพรอมอัตราดอกเบ้ียรอยละ 22 ตอปของตน
เงินจํานวน 58,156.19 บาทนับแตวันถัดฟองเปนตนไป 
 พิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน 68,284.89 บาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 12 ตอป
ของเงินตนจํานวน 58,156.19 บาท นับถัดจากวันฟอง(ฟองวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2550)เปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก กับใหจําเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคา
ทนายความ 700 บาท 
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คําพิพากษายอศาลแขวงพระนครเหนือคดหีมายเลขแดงที่ 12260 / 2550   
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน)    
 โจทก 
นายวสันต......       
 จําเลย 
เร่ือง กูยืม / ใหชําระหนี ้   
 โจทกบังคับจําเลยชําระเงิน 174,726.18 บาทพรอมอัตราดอกเบ้ียรอยละ 20 ตอปของตน
เงินจํานวน 140,675.81 บาทนับแตวันถัดฟองเปนตนไป 
 พิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน 174,726.18 บาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 12 ตอ
ปของเงินตนจํานวน 140,765.81 บาท นับแตวันท่ี 15 มีนาคม 2550 (วันถัดจากวันฟอง) เปนตนไป
จนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก กับใหจําเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทก โดยกําหนดคา
ทนายความ 800 บาท 
 ตัวอยางคดีท่ีศาลพิพากษาใหไดรับดอกเบ้ียผิดนัด ในอัตรารอยละ 12 ตอป ท่ีใหสิทธิคิด
ดอกเบี้ยในอัตราปกติไดจนถึงวันฟอง จากนั้นปรับลดอัตราดอกเบี้ย นับแตวันถัดจากวันฟองใน
อัตรารอยละ 12 ซ่ึงต่ํากวาอัตราดอกเบ้ียท่ีคูสัญญาคิดตามปกติ 

คําพิพากษาศาลจังหวัดมีนบรีุคดีหมายเลขแดงท่ี ม.5112 / 2550   
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน)    
 โจทก 
นายณรงค......       
 จําเลย 
เร่ือง ยืม 
 พิเคราะหแลวเห็นวา จําเลยผอนชําระหนี้ใหโจทกทุกวันท่ี 15 ของเดือนซ่ึงปรากฏตาม
ใบแจงการคํานวณภาระหน้ีเอกสารหมาย จ.10 วามีการคํานวณยอดหนี้ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549 
หลังจากนั้นจําเลยไมมีการชําระหนี้ใหโจทกอีกเลยจึงถือวาสัญญาเลิกกันนับแตวันดังกลาว ซ่ึง
จําเลยมีหนี้คางชําระเปนตนเงินจํานวน 123,792.48 บาท ดอกเบ้ียคางชําระ 4,578 บาท คาปรับลาชา
คางชําระ 400 บาท โดย ณ วันดังกลาวโจทกคิดดอกเบ้ียอัตรารอยละ 18 ตอป จึงใหโจทกมีสิทธิคิด
ในอัตราดังกลาวไดตอไปจนถึงวันฟอง แตนับถัดจากวันฟองใหคิดในอัตรารอยละ 12 ตอป 
 พิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน 128,770.48 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 18 ตอป 
ของตนเงินจํานวน 123,792.48 บาท นับแตวันท่ี 1 มีนาคม 2549 ถึงวันฟอง (ฟองวันท่ี 20 มีนาคม 
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2550) และดอกเบ้ียอัตรารอยละ 12 ตอปนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก 
กับใหจําเลยใชคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทกโดยกําหนดคาทนายความ 1,500 บาท 

คําพิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรีคดีหมายเลขแดงท่ี ม.5113 / 2550   
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด(มหาชน)    
 โจทก 
นางสาวสุชาดา......      
 จําเลย 
เร่ือง ยืม 
 พิเคราะหแลวเห็นวา จําเลยผอนชําระหนี้ใหโจทกทุกวันท่ี 25 ของเดือนซ่ึงปรากฏตาม
ใบแจงการคํานวณภาระหน้ีเอกสารหมาย จ.10 วามีการคํานวณยอดหนี้ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2550 
หลังจากนั้นจําเลยไมมีการชําระหนี้ใหโจทกอีกเลย จึงถือวาสัญญาเลิกกันนับแตวันดังกลาว ซ่ึง
จําเลยมีหนี้คางชําระเปนตนเงินจํานวน 109,863.52 บาท ดอกเบ้ียคางชําระ 1,124.76 บาท คาปรับ
ลาชาคางชําระ 1,800 บาท โดย ณ วันดังกลาวโจทกคิดดอกเบ้ียอัตรารอยละ 19 ตอป จึงใหโจทกมี
สิทธิคิดในอัตราดังกลาวไดตอไปจนถึงวันฟอง แตนับถัดจากวันฟองใหคิดในอัตรารอยละ 12 ตอป 
 พิพากษาใหจําเลยชําระเงินจํานวน 127,788.28 บาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 19 ตอ
ป ของตนเงินจํานวน 109,863.52 บาท นับแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2550 ถึงวันฟอง (ฟองวันท่ี 20 
มีนาคม 2550) และดอกเบ้ียอัตรารอยละ 12 ตอป นับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
แกโจทก กับใหจําเลยใหคาฤชาธรรมเนียมแทนโจทกโดยกําหนดคาทนายความ 1,300 บาท 
 จากคําพิพากษาของศาลดังกลาว จะเห็นจุดบอดของกระบวนพิจารณาของศาล กลาวคือ
คดีท่ีฟองท้ังหมดเปนคดีของศาลแขวง ตองหามมิใหอุทธรณในปญหาขอเท็จจริง แมศาลจะ
พิพากษาใหดอกเบ้ียผิดนัด ในอัตราตํ่าเพียงรอยละ 5 หรืออัตรารอยละ 7.5 ต่ํากวาอัตราท่ีใชอยู
ปจจุบันในกรณีลูกหนี้ช้ันดีท่ีไมผิดนัด ธนาคารโจทกก็จําตองทนรับคําพิพากษา เพราะการขอยื่น
อุทธรณยิ่งทําใหลูกหนี้มีโอกาสยักยายถายเททรัพยสิน เพราะกวาคดีจะกลับมาสูศาลลาง ก็เปน
เวลานานกวา 3 ป ธนาคารโจทกแมไมพอใจคําพิพากษาแตก็จําตองปฏิบัติตาม และในสวนตัวผู
พิพากษาเองก็จะเห็นวาคําพิพากษาดังกลาวของตนเปนธรรมและถูกตองเน่ืองจากไมมีธนาคารฯ ขอ
อนุญาตยื่นอุทธรณอุทธรณในปญหาการใชดุลพินิจเกินขอบเขตของศาลเชนกรณีเหลานี้ 
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บทที่ 5 
บทสรุปเสนอแนะ 

 
 จากกรณีท่ีผูเขียนไดนําเสนอขอมูลท่ีเปนใจความสําคัญในหลักการของกฎหมายใน
เร่ืองการปรับบทกฎหมายในคดีผิดสัญญาชําระหน้ีเงินในกรณีดอกเบ้ียผิดนัดและเบ้ียปรับท้ังของ
ประเทศไทยและของตางประเทศในบทท่ี 2 และ บทท่ี 3 โดยไดนําหลักการนั้นมาเปรียบเทียบความ
คลายคลึงและความแตกตาง พรอมท้ังวิเคราะหประเด็นปญหาตางๆท่ีเปนมาของการศึกษา
วิทยานิพนธเร่ืองนี้ไวในบทที่ 4 แลวนั้น 
 ในบทนี้ ผูเขียนจะไดนําสรุปบทวิเคราะหและนําเสนอขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางใน
การแกไขปญหาในเบ้ืองหนาตอไป 
  
5.1  สรุป 
 เพื่ออํานวยความการสะดวกใหกับผูท่ีเขามาศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอสรุป
รายละเอียด ความหมาย คําจํากัดความ หัวขอการศึกษา และการปรับบทกฎหมายใหส้ันและกระชับ 
เปนขอๆ งายตอการทําคําจํากัดความ และการทําความเขาใจตอผูเขามาศึกษา ดังตอไปนี้ 

5.1.1  ความหมายและลักษณะของหนี้เงิน 
หนี้เงิน เปนหนี้ท่ีมีลักษณะพิเศษ เพราะไมมีชนิด ประเภท และคุณภาพ ของเงินตรา 

เพียงระบุเปนจํานวนเงินก็สามารถใชบังคับได นอกจากนั้นเงินตราสามารถใชทดแทนความเสียหาย
หรือคาชดเชยจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดทุกชนิด มีกฎหมายรองรับการหากตกลงเร่ืองดอกเบ้ีย
เอาไว เจาหนี้ไดสิทธิคิดดอกเบ้ียข้ันตํ่าในอัตรารอยละ 7.5 ตอป จากจํานวนเงินท่ีลูกหนี้เอาไปใช 
ตามท่ีระบุไวในมาตรา 7 หรือในกรณีผิดนัดหนี้เงิน แมไมมีขอตกลงเร่ืองดอกเบ้ียเอาไว กฎหมายได
ระบุการเรียกดอกเบ้ียกรณีผิดนัดชําระหนี้เงิน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ตามมาตรา 224 แตหาก
คูสัญญามีขอตกลงกันไววาอยางไร และเปนขอตกลงที่ไมขัดตอกฎหมาย คูสัญญาก็มีสิทธิเรียก
ดอกเบ้ียไดตามอัตราท่ีตกลงกันไว แตในกรณีบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดตองไมเกิน
อัตรารอยละสิบหาตอป ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 654 และพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบ้ียเกิน
อัตรา พ.ศ. 2475 สวนธนาคารและสถาบันการเงิน และไมมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียข้ันสูงเอาไว 
เนื่องจากพระราชบัญญัติดอกเบ้ียการใหกูยืมเงินของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 มาตรา 3 ประกอบ
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กับมาตรา 4 ใหอํานาจของรัฐมนตรี กําหนดอัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีสถาบันการเงินมีสิทธิเรียกจากผู
กูยืมได ในอัตราท่ีเกินกวารอยละ 15 ตอป 
 5.1.2  ขอตกลงเรื่องดอกเบ้ีย และดอกเบ้ียผิดนดั 

การคิดดอกเบ้ียจากหนี้เงิน ซ่ึงนอกจากกําหนดไวโดยผลของกฎหมายตามมาตรา 7 และ
มาตรา 224 แลว กอนท่ีจะเกิดสิทธิการเรียกดอกเบ้ียตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบ้ียไวใน
สัญญาเสียกอน วาการทําสัญญามีขอกําหนดใหชําระดอกเบ้ียดวยหรือไม ถาไมมีกําหนดไวก็ไมมี
สิทธิเรียกดอกเบ้ียตามมาตรา 7 คือไมสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระดอกเบี้ยจากการใหกูเลย แตถามีการ
ตกลงกันเอาไววาเปนการกูยืมเงินท่ีมีดอกเบ้ีย แมไมไดระบุอัตราดอกเบ้ียไว กฎหมายก็ใหสิทธิ
เจาหนี้เรียกดอกเบ้ียจากลูกหนี้ได ในอัตรารอยละ 7 ตอป ดังท่ีระบุไวในมาตรา 7 แตหากมีการ
กําหนดอัตราดอกเบ้ียเอาไวเชนไร เจาหนี้ก็มีสิทธิเรียกดอกเบ้ียไดตามอัตราที่ตกลงกันไว ปญหาท่ี
เกิดข้ึนเกิดจากการกําหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีสามารถปรับเปล่ียนได ในกรณีท่ีลูกหนี้ยังคงชําระหน้ี
ตามปกติ และในกรณีท่ีอัตราดอกเบ้ียท่ีจะปรับเปล่ียนเม่ือลูกหนี้ผิดนัด 

การกําหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับเปล่ียนข้ึนลงไดในสัญญา แมลูกหนี้ไมไดผิดนัด (อัตรา
ดอกเบ้ียลอยตัว) อัตราดอกเบ้ียลักษณะนี้สวนใหญจะอยูในสัญญาของธนาคาร และสถาบันการเงิน 
ซ่ึงมักจะปรับอัตราดอกเบ้ียข้ึนลง ตามประกาศอัตราดอกเบ้ียท่ีธนาคารเจาหนี้ประกาศกําหนดเปน
คราวๆ เชนการกําหนดอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR (Minimum Loan Rate) ซ่ึงในขณะน้ัน ธนาคาร
อาจกําหนดอัตราดอกเบ้ียไวในอัตรารอยละ 6 บวกดวยสวนตาง (Margin) สําหรับลูกหนี้รายน้ี
เทากับ 3 ก็จะทําใหลูกหนี้รายน้ีตองชําระดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 9 ตอปใหกับธนาคารเจาหนี้ แต
เม่ือธนาคารเจาหนี้ปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย MLR เชนปรับเพิ่มข้ึนเปนอัตรารอยละ 7 อัตรา
ดอกเบ้ียสําหรับลูกหนี้ในขณะน้ัน ก็จะถูกปรับเปล่ียนไปเปนอัตรา MLR = 7 บวกดวย Margin = 3 
รวมเปนอัตราดอกเบ้ียในขณะน้ันเทากับ อัตรารอยละ 10 ตอป ถาอัตรา MLR ลดลง อัตราดอกเบ้ีย
ของสัญญาก็จะลดลงเชนเดียวกัน 

ปจจุบัน แนวโนมการกําหนดอัตราดอกเบ้ียในสัญญากูยืมเงินของธนาคารเจาหนี้
เปล่ียนไป ธนาคารเจาหนี้จะกําหนดอัตราดอกเบ้ียสูงสุดไวในสัญญา เชนกําหนดอัตราดอกเบ้ียรอย
ละ 19 ตอป แตธนาคารเจาหนี้มีสิทธิปรับลดอัตราดอกเบ้ียดังกลาวได โดยไมตองขอความยินยอม
จากลูกหนี้ และไมตองรอใหลูกหนี้ผิดนัด เม่ือทําสัญญาแลวธนาคารเจาหนี้ อาจกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียในการเรียกเก็บจริงในอัตรารอยละ 8 ตอป และปรับเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียในสัญญาดังกลาว
ตามประกาศอัตราดอกเบ้ีย MLR แตไมเกินอัตรารอยละ 19 ตามท่ีระบุในสัญญา เม่ือลูกหนี้ผิดนัด 
ธนาคารเจาหนี้ปรับอัตราดอกเบ้ียใหม เปนอัตรารอยละ 16 ตอป ดังนี้ ตามแนวคําวินิจฉัยของศาล
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ฎีกา เห็นวาอัตราดอกเบ้ียรอยละ 16 ตอป ไมเกินอัตรารอยละ 19 ตามท่ีระบุในสัญญา จึงไมเปนเบ้ีย
ปรับตามมาตรา 383 ศาลไมมีอํานาจปรับลด79  

ดอกเบ้ียผิดนัด หมายถึงดอกเบ้ียท่ีกําหนดไวเปนลักษณะคาเสียหายหรือเปนดอกเบ้ียท่ีมี
ข้ึนเพื่อเปนคาชดเชยความเสียหายจากการผิดนัดของลูกหนี้ หากลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหนี้เงิน แม
ไมไดมีขอตกลงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียเม่ือลูกหนี้ผิดนัดไว เจาหนี้ยังคงมีสิทธิเรียกดอกเบ้ียไดตาม
มาตรา 224 ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป เปนขอสันนิษฐานเด็ดขาดเก่ียวกับจํานวนคาความเสียหายข้ัน
ต่ํา โดยท่ีเจาหนี้ไมตองพิสูจน แตเจาหนี้จะเรียกดอกเบ้ียเพ่ิมจากอัตรารอยละ7.5ตอปได ตองมีการ
ตกลงกันไวกอนในสัญญา และขอตกลงนั้นตองไมขัดตอกฎหมาย 
 5.1.3  ขอตกลงเบี้ยปรับหรือลดเบี้ยปรับ 

ขอตกลงท่ีใหคิดดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียลอยตัว หรือการใหสิทธิเจาหนี้เปล่ียนแปลง
อัตราดอกเบ้ีย โดยมีเง่ือนไขหรือเงื่อนเวลาเปนตัวกําหนด หากไมใชการกําหนดเงื่อนไขเพื่อชดเชย
ความเสียหายจากการผิดนัด ถือเปนอัตราดอกเบ้ียตามมาตรา 224 เปนดอกเบ้ียท่ีปกติปรับข้ึนลงตาม
สัญญา ศาลไมมีอํานาจปรับลด แตหากเปนการกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดนัด เพิ่มข้ึนจากอัตรา
ดอกเบ้ียตามปกติ เพ่ือใชทดแทนคาเสียหายในกรณีท่ีลูกหนี้ผิดนัดไมปฏิบัติตามสัญญา ถือเปนการ
กําหนดคาเสียหายไวลวงหนา จึงเปนเบ้ียปรับ ตามมาตรา 379 และหากเบี้ยปรับสูงเกินสวน ศาลมี
อํานาจใชดุลพินิจในการปรับลด โดยศาลตองพิเคราะหถึงทางไดเสียของเจาหนี้ ทุกอยางอันชอบ
ดวยกฎหมาย ไมใชแตเพียงทางไดเสียในเชิงทรัพยสินเทานั้น 

ขอกําหนดและเง่ือนไขในสัญญาหน้ีเงินจึงเปนสาระสําคัญตอการวินิจฉัยของศาลวา 
ดอกเบ้ียในสัญญาชนิดใดจะเปนดอกเบี้ยตามมาตรา 224 ศาลไมมีอํานาจปรับลด และดอกเบ้ียชนิด
ใด เปนดอกเบ้ียตามมาตรา 379 ซ่ึงศาลมีอํานาจปรับลดได เพราะถือเปนเบ้ียปรับ  
 5.1.4  การปรับบทกฎหมายของศาล 

อัตราดอกเบ้ียผิดนัด สวนท่ีศาลกําหนดวาเปนเบ้ียปรับนั้น ควรพิจารณาจากหลัก
กฎหมายใด อัตราดอกเบ้ียผิดนัดสวนใดเปนดอกเบ้ียปกติและสวนใดเปนเบ้ียปรับ ซ่ึงในขอนี้มีคํา
พิพากษาของศาลฎีกาหลายฉบับ พิพากษาในแนวเดียวกันวา ดอกเบ้ียท่ีถือเปนเบ้ียปรับนั้น ถือ
ดอกเบ้ียเฉพาะสวนท่ีเพิ่มข้ึนมาจากอัตราดอกเบ้ียตามปกติ ไมใชเบ้ียปรับท้ังจํานวนอัตราดอกเบ้ีย
ผิดนัด ดังนั้นหากเจาหนี้ยังคงใชสิทธิเรียกดอกเบ้ียจากลูกหนี้ผิดนัด ในอัตราดอกเบ้ียผิดนัดท่ีไมเกิน
กวาอัตราดอกเบ้ียปกติท่ีระบุไวในสัญญาในกรณีท่ีลูกหนี้ไมผิดนัดแลว ศาลไมมีอํานาจลดอัตรา

                                           
79  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 463/2550 
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ดอกเบ้ียผิดนัดดังกลาว และในกรณีใดๆ ก็ตาม ลูกหนี้ผิดนัดตามสัญญาหนี้เงินไมควรถูกปรับลด
อัตราดอกเบ้ียผิดนัดใหมีอัตราตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ียตามปกติ 

ท้ังท่ีศาลฎีกามีคําพิพากษาและวินิจฉัยในเร่ืองนี้มาโดยตลอดและตอเนื่อง ผูใชกฎหมาย 
และผูปรับบทกฎหมายหลายทาน ยังคงเขาคลาดเคล่ือนวา ดอกเบ้ียจํานวนใดเปนดอกเบ้ียใน
ลักษณะเปนคาตอบแทน และดอกเบ้ียจํานวนใดจึงเปนดอกเบี้ยในลักษณะคาตอบแทนความ
เสียหาย และอาจถือเปนเบ้ียปรับ ท่ีศาลมีอํานาจปรับลดหากสูงเกินสวน และเม่ือมีการทําคํา
พิพากษา โดยการปรับลดดอกเบ้ียผิดนัดตามคดีสัญญากูเงิน โดยพิพากษาใหลูกหนี้ชําระดอกเบ้ียผิด
นัดหลังวันฟองในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ถึงอัตรารอยละ 15 ตอป คําพิพากษาดังกลาว แตกตางกัน
ออกไปตามความรูความสามารถของผูพิพากษาแตละทาน ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียท้ังหมดตํ่ากวาอัตรา
ดอกเบ้ียปกติ ท่ีเจาหนี้คิดในขณะลูกหนี้ยังไมตกเปนผูผิดนัด คําพิพากษาดังกลาวขัดตอเจตนารมณ
ของกฎหมายและแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกา แตเนื่องจากคดีสวนใหญ เปนคดีศาลแขวงจํานวนทุน
ทรัพยไมมาก คดีตองหามไมใหอุทธรณในปญหาขอเท็จจริง และการใชดุลพินิจของศาลเปนปญหา
ขอเท็จจริง คดีจึงถึงท่ีสุดในช้ันทําคําพิพากษาในศาลชั้นตน เจาหนี้ท่ีไมเห็นดวยกับคําพิพากษา หาก
จะยื่นอุทธรณก็ตองขอใหศาลท่ีทําคําพิพากษารับรองใหยื่นอุทธรณ และตองใชระยะเวลานานกวา
ศาลอุทธรณจะมีคําพิพากษา จึงไมยื่นอุทธรณ จําเปนตองรับอัตราดอกเบ้ียตามคําพิพากษาและ
หาทางแกไขดวยวิธีอ่ืน เชนการปรับอัตราดอกเบ้ียจากลูกหนี้ปกติมากขึ้นเพื่อชดเชยสวนท่ีขาด
หายไปจากผลของคําพิพากษาดังกลาว 

ซ่ึงในระยะตอมาเจาหนี้ก็จะพัฒนาระบบสัญญาของตน ใหไมเขาขายเบี้ยปรับตาม
มาตรา 379 และมีผลทําใหศาลไมสามารถใชดุลพินิจตามมาตรา 383 ได โดยการเปล่ียนแปลง
รูปแบบโครงสรางของสัญญา ระบุใหคิดดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดตลอดท้ังสัญญา ไมวาลูกหนี้จะผิด
นัดหรือไม ผลรายจากการปรับสัญญารูปแบบใหม ก็จะไปตกท่ีลูกหนี้ท่ีดี ตองรับภาระดอกเบ้ียตาม
สัญญาท่ีมากข้ึน ตองรับอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงข้ึน โดยศาลไมอาจยื่นมือเขาชวยเหลือไดอีกตอไป และ
ยิ่งไปกวานั้น หากเจาหนี้นําเอาหน้ีท้ังหมดพรอมดอกเบ้ียมาปรับสภาพหน้ี เปล่ียนหน้ีเงินกูพรอม
ดอกเบ้ียเปนหนี้ตามต๋ัวสัญญาใชเงิน กําหนดอัตราดอกเบ้ียสูงสุด เจาหนี้จะไดสิทธิในการคิด
ดอกเบ้ียคงที่ตลอดท้ังสัญญา ดอกเบ้ียดังกลาวไมใชเบ้ียปรับศาลไมมีอํานาจปรับลด ท้ังเจาหนี้ได
สิทธิในการคิดดอกเบ้ียจากดอกเบ้ียของตนเงินกูตามสัญญาฉบับเดิมบวกรวมกับตนเงินกู เปนเงิน
ตนจํานวนใหมตามตั๋วสัญญาใชเงินและคิดดอกเบ้ียใหมไดจากเงินตนตามต๋ัวสัญญาใชเงินท้ังฉบับ 
ซ่ึงจะยิ่งทําใหลูกหนี้ประสพปญหาและถูกเอาเปรียบมากข้ึน 
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ในความเห็นของผูเขียนวิทยานิพนธ เห็นวา การท่ีศาลปรับลดอัตราดอกเบ้ียโดยไม
เขาใจวาสวนใดของดอกเบี้ยเปนเบ้ียปรับ เปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ ทําใหเจาหนี้ตองปรับ
โครงสรางสัญญาและกอใหเกิดภาระใหกับลูกหนี้ท่ีดีเพิ่มข้ึน และวิธีการดังกลาว ไมนาจะเปน
ทางออกท่ีถูกตองของปญหาเร่ืองน้ี และผูเขียนมีแนวคิดในการแกไขปญหาดังกลาวดังตอไปนี้     
 
5.2  ขอเสนอแนะ 

5.2.1  แนวคิดเก่ียวกับการจัดระบบการจัดการ และพิจารณาคดี เก่ียวกับดอกเบ้ียท่ีกําหนดไว
ลวงหนาในกรณีผิดนัด 
 เนื่องจากปญหาเกิดจากการปรับบทกฎหมายไมถูกตองซ่ึงอาจเกิดจากความไมเขาใจ 
หรือความประสงคท่ีจะปกปองลูกหนี้ไมใหเสียดอกเบ้ียในจํานวนท่ีสูง แมเปนดอกเบ้ียท่ีกําหนดไว
ในสัญญา ศาลจึงมีคําพิพากษาปรับลดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดลงตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ียตามปกติ ซ่ึงทําให
ผูผิดนัดผิดสัญญาไดผลดีในการลดอัตราดอกเบ้ียลง ดีกวาอัตราดอกเบ้ียของลูกหนี้ท่ีเปนลูกหนี้ช้ันดี
ไดรับจากผูใหสินเช่ือ หากปลอยใหกระบวนพิจารณาเดินไปในทางเชนนี้ตอไป เจาหนี้ผูใหสินเชื่อก็
ตองหาวิธีการปกปองสิทธิของตน อาจจะเร่ิมตนดวยการกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดตลอดท้ัง
สัญญาโดยถือเปนดอกเบ้ียตามปกติ แตหากไมไดผล เพราะไมวาเขียนดอกเบ้ียดวยวิธีใด หากศาล
ยังคงยืนยันวาเปนเบ้ียปรับ ศาลก็จะปรับลดท้ังหมดโดยไมสนใจวาดอกเบ้ียท่ีระบุมานั้น เปน
ดอกเบ้ียหรือเบ้ียปรับ และจะปรับลดไปตามความเหมาะสมในการพิจารณาของผูพิพากษาแตละ
องคคณะ ผูใหสินเช่ือก็ตองพยายามปรับอัตราดอกเบ้ียใหเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เพื่อชดเชยกับความเสียหาย
ในสวนเฉล่ีย จากการท่ีศาลปรับลดอัตราดอกเบี้ยตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ียตามปกติ หรืออาจตองหา
มาตรการทางการเงินอ่ืน เชน การคิดคาธรรมเนียมผิดนัด คาธรรมเนียมการติดตามทวงถาม 
คาธรรมเนียมการออกหนังสือทวงถาม คาธรรมเนียมการสงดอกเบ้ีย หรือเงินตนลาชา มาใชเปนขอ
ตอรองกับการทําคําพิพากษาของศาล ซ่ึงปจจุบันมีคาธรรมเนียมการเรียกเก็บจากลูกหนี้ผิดนัดนับ
สิบประการ 

เจาหนี้ ลูกหนี้ และผูตัดสินตางฝายตางเดินกันไปคนละทิศคนละทาง เพื่อรักษา
ประโยชนในแนวทางท่ีตนเห็นวาถูกตอง ซ่ึงความจริงแลว หนวยงานยุติธรรมกับระบบเจาหนี้การ
ใหสินเช่ือและผูบริโภคควรจะมีตัวแทน จัดเวลาประชุมหารือรวมกัน เพื่อหาทางออกและกําหนด
เปนแนวทาง หรือวิธีปฏิบัติใหกับคูสัญญา กอนและในขณะทําสัญญา รวมตลอดถึงข้ันตอนท่ีควร
ปฏิบัติหากลูกหนี้ตกเปนผูผิดนัด   

ในสวนเจาหนี้อาจใหกรรมการสมาคมธนาคารแหงประเทศไทย ในสวนผูบริโภคอาจ
ใหสํานักงานคุมครองผูบริโภคและสภาทนายความ และในสวนศาล อาจเปนหนวยงานทางวิชาการ

DPU



136 

  

ของสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูแทนในการเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาหาทางทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการกําหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมและเปนธรรมกับทุกฝายในกรณีท่ีลูกหนี้ตกเปนผูผิด
นัด เม่ือไดขอสรุป จึงทําหนังสือเวียนสงใหกับผูท่ีเกี่ยวของรับทราบเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
เพื่อใหเกิดเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ ซ่ึงหากคูกรณีทราบผลสุดทายของการดําเนินคดีวา
จะตองลงเอยอยางไร อัตราดอกเบ้ียผิดนัดอัตราสุดทายเม่ือออกมาจากคําพิพากษาของศาลจะเทากับ
เทาใด จะมีการปรับลดอัตราดอกเบ้ียไดมากนอยหรือไมเพียงใด เม่ือทุกอยางอยูในกรอบและ
มาตรฐานเดียวกัน ลูกหนี้กับเจาหนี้ก็ไมมีเหตุผลใดท่ีจะตองนําคดีข้ึนสูศาล ทุกปญหาสามารถแกไข
ไดดวยการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ไดโดยตรง เจาหนี้ไมสามารถ
เอาเปรียบลูกหนี้ เพราะมีมาตรฐานกําหนดชัดเจนสําหรับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการผอนชําระ 
ในการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ลูกหนี้เองก็ไมอาจผิดนัดผิดสัญญาไดอีก เพราะมีบท
กําหนดเบ้ียปรับท่ีคํานวณเปนความเสียหายท่ีแทจริงท่ีเจาหนี้อาจไดรับไวในอนาคต ระบุไวชัดเจน
ในสัญญา หากมีการผิดนัดอีกคร้ัง การดําเนินคดีในช้ันศาลก็จะเปนการสะดวกเนื่องจากคูความมี
การตกลงกันไวลวงหนามาแลว การผิดนัดชําระหน้ีจึงมุงไปท่ีสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เปน
หลัก ไมตองยอนกลับไปพิสูจนเร่ืองมูลหนี้อีก เพราะสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนการ
เปล่ียนแปลงสาระสําคัญของสัญญา ท้ังดอกเบ้ีย อัตราผอนชําระ กําหนดเวลาการชําระเงินโดยตาง
ฝายตางลดหยอนใหแกกัน มีสภาพเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ ทําใหหนี้เดิมระงับและ เกิด
หนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ข้ึนใหม 

วิธีดังกลาว หากเกิดข้ึนได จะเปนการประหยัดระยะเวลาการทํางานของเจาหนี้ ลูกหนี้ 
ศาล และเจาพนักงานบังคับคดี และทําใหกระบวนพิจารณาดําเนินไปไดดวยความสะดวกรวดเร็ว 
เปนธรรม และมีมาตรฐานเดียวกัน  
    5.2.2  การใหความรูทางเศรษฐศาสตร การธนาคารฯ ตนทุนท่ีแทจริงของผูประกอบการกับผูมี
หนาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรม 

ในขณะท่ีวิธีการที่ 5.2.1 ยังไมสามารถจัดทําข้ึนได กลุมผูประกอบการควรจัดสัมมนา 
ระหวางผูประกอบการกับผูมีหนาท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม อาทิ ทนายความ ผูพิพากษา 
เจาพนักงานบังคับคดี ซ่ึงบุคคลเหลานี้ลวนเปนผูตองทําหนาท่ีปรับบทกฎหมายกับประเด็นพิพาท
เร่ืองดอกเบ้ียผิดนัดกับเบ้ียปรับ เพื่อเสนอขอเท็จจริงตางๆ ทางฝายผูประกอบการที่เปนสถาบัน
การเงินท่ีสามารถใชเปนประโยชนตอการพิจารณา และพิพากษาคดี  
 ท้ังนี้ เพราะหากไมมีมาตรการที่เปนธรรมและมีมาตรฐานเดียวกันมาใชบังคับในการ
พิจารณาและทําคําพิพากษา คําพิพากษาที่ออกมาแตละคดีก็มีผลแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ใชดุลพินิจปรับลดเบ้ียปรับท่ีสูงเกินสวน ผูปรับบทกฎหมายจักตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
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การเงิน เศรษฐศาสตร และตนทุนการปลอยสินเช่ือในแตละชวงเวลา กอนจะกําหนดเปนอัตรา
ดอกเบ้ียปกติ อัตราดอกเบ้ียผิดนัด อัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่า เอ็มโออาร เอ็มอารอาร หรือ เอ็มแอลอาร            
มีฐานการคิดจากเงินตนทุนอยางไรในขณะปลอยสินเช่ือ เงินท่ีไดรับมาเพื่อการปลอยสินเช่ือมี
กําหนดระยะเวลาและตนทุนอยางไร หากผูปรับบทกฎหมายมีความรูความเขาใจในสวนนี้แลว การ
ปรับบทกฎหมายในเร่ืองนี้ก็จะถูกตองตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย และตรงตามความมุงหมาย
ท่ีแทจริงของการทําขอตกลงระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ อันมีผลกอใหเกิดความเปนธรรมทั้งฝาย
ลูกหนี้ท่ีผิดนัด และฝายเจาหนี้วาควรจะไดรับการคุมครองจากการปรับบทกฎหมายอยางใด  
    5.2.3  แนวทางในเขียนคําฟอง และยื่นเอกสารประกอบในกรณีขอใหศาลปรับบทกฎหมาย
เก่ียวกับดอกเบ้ียและเบี้ยปรับใหถูกตอง 

ดังท่ีไดกลาวมาแลว คดีสวนใหญท่ีพบการปรับอัตราดอกเบ้ียผิดนัด ต่ํากวาอัตรา
ดอกเบ้ียปกติ สวนใหญ เปนคดีท่ีทุนทรัพยไมสูง เปนหนี้ท่ีไมมีหลักประกัน (Clean Loan) คดี
โดยมากข้ึนอยูกับกระบวนพิจารณาและการทําคําพิพากษาในคดีของศาลแขวง เม่ือศาลแขวงมีคํา
ตัดสินไปแลวสวนใหญคดีจะถึงท่ีสุด เพราะคูความทราบวา การยื่นอุทธรณแตละคดีจะเสียเวลาไม
นอยกวา 2 ป กวาศาลอุทธรณจะมีคําพิพากษา เจาหนี้สวนใหญรูวาคําพิพากษาจะคลาดเคล่ือนใน
สวนอัตราดอกเบ้ียผิดนัด แตไมไดยื่นอุทธรณ และไมไดหมายความวาเจาหนี้ยอมรับวาคําพิพากษา
ถูกตอง แตผลท่ีตามมาจากการท่ีไมไดยื่นอุทธรณ คือทําใหศาลสูงไมทราบวา การทําคําพิพากษา
ของศาลช้ันตนท่ีมีคําพิพากษาออกไปแลว แยงกับเจตนารมณของกฎหมายเร่ืองดอกเบ้ียผิดนัดกับ
เบ้ียปรับและแยงกับแนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกาท่ีเคยวินิจฉัยวางบรรทัดฐาน เพราะการท่ีศาลช้ันตน
จะปรับลดเบ้ียปรับในสวนอัตราดอกเบี้ยผิดนัดใหต่ํากวาอัตราดอกเบ้ียปกติไดนั้น ศาลช้ันตนตอง
เห็นวา อัตราดอกเบ้ียท้ังจํานวนท่ีกําหนดเปนอัตราดอกเบ้ียผิดนัด คือเบ้ียปรับเสียกอน เม่ือเห็นวา
ดอกเบ้ียท้ังกอนคือเบ้ียปรับและไมคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียตามปกติ ศาลก็จะลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 
หลังจากวันฟองเปนอัตราท่ีศาลเห็นวาไมสูงเกินสวน ซ่ึงในบางคร้ังอาจปรับลดลงมาถึงอัตรารอย
ละเจ็ดคร่ึงตอป ตามความเห็นในการใชดุลพินิจของศาล ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียดังกลาวเปนอัตราดอกเบ้ีย
ผิดนัดตามป.พ.พ. มาตรา 224 จึงเทากับศาลไมไดใหเบ้ียปรับใดๆ กับเจาหนี้ในการผิดนัด ไมได
พิจารณาเร่ืองสวนไดเสียของเจาหนี้ตามที่ระบุใน ป.พ.พ. มาตรา 383 
 ดังนั้น การรางฟองในคดีเงินกูยืม หากตองการใหศาลรับทราบวา สวนไหนเปนอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัดสวนไหนเปนอัตราดอกเบ้ียตามปกติ ตามท่ีศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว ทนายความผูราง
ฟองควรแนบสําเนาคําพิพากษาฎีกาท่ีพิพากษาไวเปนบรรทัดฐาน แนบเปนเอกสารทายฟอง และ
ตองนําสืบใหศาลเห็นวาสวนใดเปนเบ้ียปรับ สวนใดไมใชเบ้ียปรับและศาลมีอํานาจในการปรับลด
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ในสวนใด ซ่ึงจะทําใหการดําเนินกระบวนพิจารณากระชับข้ึน และทําใหศาลสามารถปรับบทขอ
กฎหมายไดตรงกับขอเท็จจริง และสามารถทําคําพิพากษาไดอยางถูกตองและเปนธรรม 
 การปรับใชกฎหมายเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียผิดนัดในลักษณะเบ้ียปรับ มีผลกระทบตอ
สังคมโดยสวนรวม ผูเกี่ยวของจึงตองทํางานดวยความละเอียดออน รอบคอบ และรูจริง หากปฏิบัติ
ไปโดยไมมีหลักเกณฑ หรือขอกฎหมายมาอางอิง และขาดความมาตรฐาน ยอมเกิดความสับสน
วุนวาย ไมมีความเปนธรรม และไมเทาเทียมกันในการทําคําพิพากษาแตละฉบับ ในทางตรงกันขาม 
หากมีคําพิพากษาท่ีพิพากษาตามเจตนารมณของกฎหมายแลว ยอมเกิดผลตามมาท่ีดี กลาวคือ คดีจะ
ข้ึนสูศาลนอยกวาท่ีเปนอยู เพราะทุกคนตางทราบหนาท่ีและสิทธิของตน ไมวาจะไปศาลหรือตกลง
กับเจาหนี้ก็ไดผลเทากัน คูสัญญาสามารถตกลงกันเองได ประหยัดท้ังเวลาและคาใชจายของลูกหนี้ 
ไมตองจางทนายความใหไปวาคดีในศาล ลูกหนี้ท่ีดีไมผิดหวังกับการเปนคนดีของตน เจาหนี้
กําหนดตนทุนการปลอยสินเช่ือไดชัดเจน ความเสียหายในการปลอยสินเช่ือลดลง และในท่ีสุดก็จะ
มีการปรับเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียการใหสินเช่ือใหลดตํ่าลงตามตนทุนและความเสียหายท่ีแทจริง 
 5.2.4  การปรับอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําตามกฎหมายลดลง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน 
 เนื่องจากกฎหมายแพงและพาณิชยในประเทศไทย ซ่ึงเร่ิมใชมาต้ังแตป พ.ศ. 2486 โดย
กฎหมายกําหนดอัตราดอกเบ้ียเร่ิมตน ในหนี้เงิน อัตรารอยละ 7.5 ตอป ตามมาตรา 7 และดอกเบี้ย
ผิดนัดข้ันต่ํา อัตรารอยละ 7.5 ตอป ตามมาตรา 224 ดังนั้น ฐานอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าท่ีเจาหนี้มีสิทธิ
เรียกเก็บจากลูกหนี้ไดคืออัตรารอยละ 7.5 ตอป ซ่ึงการระบุอัตราดอกเบ้ียดังกลาวในกฎหมาย อาจ
เกิดมาจากสภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการปลอยเงินกูยืมในขณะน้ัน ท่ีมักจะเรียกดอกเบ้ียเงิน
กูยืม เปนดอกเบ้ียในอัตราช่ัง(20 บาท) ละ 1 บาท ตอเดือน หรือเทากับอัตราดอกเบ้ียรอยละ 15 ตอป 
กฎหมายจึงกําหนดอัตราดอกเบ้ียข้ันต่ําไวกึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบ้ียตามปกติ คืออัตรารอยละ 7.5 
ตอป และกําหนดอัตราดอกเบ้ียข้ันสูงไวในมาตรา 654 คือ อัตราดอกเบ้ียไมเกินอัตรารอยละ 15 ตอ
ป ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียสูงสุดดังกลาว จะรองรับดวยกฎหมาย พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบ้ียเกิน
อัตรา พ.ศ. 2475 ท่ีหามเจาหนี้เรียกดอกเบ้ียจากลูกหนี้เกินอัตรารอยละ 15 ตอป แตในขณะท่ี
กฎหมายของประเทศตนรางของกฎหมายในประเทศไทย เชนประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน กฎหมาย
แพงมาตรา 246 ระบุสิทธิในการเรียกดอกเบ้ียในหนี้เงิน ในกรณีปกติเพียงอัตรารอยละ 4 ตอป80 

                                           
80  German Civil Code. Section 246 
 Statutory interest rate 
 If interest is payable on a debt by law or under a legal transaction, the rate of interest is four per 

cent per year, unless otherwise provided. 
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และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ระบุไวในมาตรา 288 (1) ถึง (4) เปนการบวกอัตราดอกเบี้ยผิดนัด เพิ่มข้ึน
จากอัตราดอกเบ้ียปกติ เชนในกรณีหนี้เงิน ใหเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 5 จากอัตราดอกเบ้ียปกติ และ
ในหนี้อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย เพิ่มข้ึน ในอัตรารอยละ 8 ตอป การระบุอัตราดอกเบ้ียข้ัน
ต่ําไวเพียงอัตรารอยละ 4 ทําใหโครงสรางของการเรียกเก็บดอกเบ้ียลดตํ่าลงท้ังโครงสราง อันจะทํา
ใหลูกหนี้ไดรับประโยชนมากข้ึน81  

จะเห็นไดวา กฎหมายของประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน กําหนดอัตราดอกเบ้ียข้ันต่ําใน
หนี้เงินไวเพียง เพียงอัตรารอยละ 4 ตอป ต่ํากวากฎหมายของประเทศไทยท่ีกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
ข้ันตํ่าในหนี้เงินถึงรอยละ 7.5 ตอป เม่ือกฎหมายกําหนดอัตราดอกเบ้ียข้ันตํ่าไวในอัตรารอยละ 7.5 
ตอปแลว เจาหนี้ยอมคิดวาอัตราดังกลาวเปนอัตราข้ันตํ่าท่ีเจาหนี้สมควรมีสิทธิไดรับจากลูกหนี้ 
เพราะกฎหมายกําหนดใหสิทธิข้ันตํ่าไวแลว หากลดตํ่ากวานี้ยอมเปนอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ําเกินไป             
จึงไมมีความคิดท่ีจะปรับอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมต่ํากวารอยละ 7.5 ตอป แตความจริงแลวตนทุนใน
ปจจุบัน ดอกเบ้ียเงินฝากมีอัตราตํ่ามาก เงินฝากประเภทออมทรัพยผูฝากอาจไมไดรับดอกเบ้ียเลย 
สวนเงินฝากประจําประเภทสองเดือน มีอัตราดอกเบ้ียเพียงรอยละ 2 ป ผูใหกูเรียกเก็บดอกเบ้ียจาก
ปลอยเงินกูเพียงรอยละ 5 ตอป ผูใหกูก็จะมีกําไรหรือสวนตางจากดอกเบ้ียถึงรอยละ 3 ตอปแลว 
ดังนั้นหากกฎหมายปรับฐานอัตราดอกเบ้ียข้ันต่ําใหลดลงเหลืออัตรารอยละ 4 ท้ังในมาตรา 7 และ
มาตรา 224 ก็จะทําใหโครงสรางของการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงไป อัตราดอกเบ้ีย
ท้ังหมดนาจะปรับลดลงตามอัตราดอกเบี้ยข้ันตํ่าท่ีลดลง และหากมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยท่ี
สมควรเพ่ิมในกรณีท่ีลูกหนี้ผิดนัด ในหนี้เงินแตละประเภทดังเชนท่ีระบุในกฎหมายของสหพันธรัฐ
เยอรมัน มาตรา 288 แลว การพิจารณาปรับบทกฎหมายและการกําหนดอัตราดอกเบี้ยในลักษณะ
เบ้ียปรับ ในกรณีการผิดนัดหนี้เงินก็จะมีขอบเขตท่ีชัดเจน และงายตอผูปรับบทและผูนํากฎหมายไป
ใช และเจาหนี้สามารถคาดคะเนไดวา ตนจะไดรับชําระดอกเบ้ียผิดนัดจากลูกหนี้เพิ่มเติมจาก

                                           
81  German Civil Code. Section 288 
 Default interest*)  
 (1)  Any money debt must bear interest during the time of default. The default rate of interest per 

year is five percentage points above the basic rate of interest. 
 (2)  In the case of legal transactions to which a consumer is not a party the rate of interest for claims 

for payment is eight percentage points above the basic rate of interest. 
 (3)  The obligee may demand higher interest on a different legal basis. 
 (4)  The assertion of further damage is not excluded. 
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ดอกเบ้ียในอัตราปกติเทาใด และจะทําใหสามารถคํานวณตนทุนและความเส่ียงในการประกอบ
ธุรกิจไดดียิ่งข้ึน 
 5.2.5  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยปกติและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดแยกประเภท ตามเอกเทศสัญญา 
และเพิ่มคําอธิบายความหมายของอัตราดอกเบ้ียผิดนัดใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
 เนื่องจากกฎหมายไทยไมมีอัตราดอกผิดนัดข้ันตํ่าท่ีกําหนดไวในแตละประเภทสัญญา 
ท้ังขอความในกฎหมายไมไดระบุถอยคําท่ีมีความหมายชัดเจนวา อัตราดอกเบ้ียผิดนัดข้ันตํ่านั้น จะ
ใชบวกเพิ่มข้ึนไปจากอัตราดอกเบ้ียปกติ เชนท่ีระบุไวในกฎหมายประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี 
มาตรา 288 “(1) Any money debt must bear interest during the time of default. The default rate of 
interest per year is five percentage points above the basic rate of interest” ดังนั้น ผูปรับบท
กฎหมายจึงมักจะใจไปวา อัตราดอกเบี้ยผิดนัดในสัญญาท้ังหมดเปนการกําหนดอัตราดอกเบ้ียไว
ลวงหนาในกรณีผิดนัด จึงเปนเบ้ียปรับตามมาตรา 379 และศาลมีอํานาจใชดุลพินิจปรับลดลงได
ตามสมควร ซ่ึงเปนความคิดท่ีผิดและขัดตอเจตนารมณของกฎหมายขัดตอตนรางของสหพันธรัฐ
เยอรมนีท่ีประเทศไทยนําเอามาเปนแบบในการรางประมวลกฎหมายของประเทศไทย  

ในความเห็นของผูเขียนวิทยานิพนธ เห็นวาประเทศไทยควรมีกฎหมายกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัดท่ีจะเพิ่มข้ึนจากอัตราดอกเบ้ียปกติในแตละเอกเทศสัญญา และแยกอัตราดอกเบี้ยผิด
นัดสําหรับประเภทของหนี้ หรือกิจการเฉพาะอยางใหชัดเจน เชนหนี้เกี่ยวกับการกูยืมเงินในการซ้ือ
อสังหาริมทรัพย มีระบุไวในกฎหมายของสหพันธรัฐเยอรมัน มาตรา 497 (1) ท่ีใหสิทธิเจาหนี้ เพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยจากลูกหนี้ผิดนัด เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยปกติไดไมเกิน รอยละ 2.5 ตอป และใหแยก
บัญชีดอกเบ้ียผิดนัด ออกตางหากจากบัญชีเงินกู ตามมาตรา 497 (2)82 การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิด

                                           
82  German Civil Code. Section 497 
 Treatment of default interest, crediting part performance 
 (1)  To the extent that the borrower is in default in making payments owed on the basis of the 

consumer loan contract he must pay interest under section 288 (1) on the amount owed; this does not apply to 
real estate loan contracts. With regard to these contracts, the default rate of interest per year amounts to two and 
a half percentage points above the base rate of interest. In an individual case, the lender may prove that the 
damage was greater or the borrower may prove that the damage was less. 

 (2)  Interest incurred after default has occurred must be booked to a separate account and may not 
be paid into a current account together with the amount owed or other claims of the lender. In regard to such 
interest, section 289 sentence 2 applies, with the proviso that the lender may only demand damages up to the 
amount of the statutory rate of interest (section 246). 
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นัดดังกลาว ควรระบุถอยคําใหชัดเจนวา อัตราดอกเบี้ยผิดนัด เปนสวนเพิ่มท่ีใชบวกกับอัตรา
ดอกเบ้ียเดิม ซ่ึงจะไมทําใหเกิดปญหาการเขาใจผิดวาอัตราดอกเบ้ียใดเปนอัตราดอกเบ้ียปกติ(basic 
interest rate) และอัตราดอกเบ้ียใดเปนอัตราดอกเบ้ียผิดนัดข้ันตํ่าท่ีกฎหมายกําหนด (default interest 
rate) และอัตราดอกเบ้ียสวนท่ีเกินจากอัตราดอกเบ้ียท้ังสองสวนนี้แลว เจาหนี้ตองพิสูจนวาตนไดรับ
ความเสียหายตามสวนท่ีเกินกวาอัตราดอกเบ้ียผิดนัดรวมดวยอัตราดอกเบ้ียปกติ ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียท่ี
เพ่ิมข้ึนมานี้ เปนเบ้ียปรับ (penalty) ตามมาตรา 379 ถาเจาหนี้ระบุไวในสัญญามากเกินไป เกินกวา
ความเสียหายท่ีแทจริง ผูปรับบทกฎหมายจึงมีสิทธิปรับลดอัตราดอกเบ้ียสวนท่ีเกินนั้นลดลงให
พอสมควรได ซ่ึงหากกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดนัดท่ีชัดเจนและแยกประเภทของอัตราดอกเบ้ียผิดนัด
ข้ันตํ่าของหน้ีตามเอกเทศสัญญาใหชัดเจนรวมทั้งสรางคําจํากัดความของอัตราดอกเบ้ียผิดนัด ตาม
มาตรา 288 ของกฎหมายประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีแลว จะทําใหการปรับบทกฎหมายชัดเจนข้ึน
และเกิดความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนาท่ีคูสัญญาประสงคใหเกิดความผูกพันและบังคับใชใน
สัญญาไดอยางถูกตองและเปนธรรม 
 

                                                                                                                         
 (3)  Payments by the borrower which are insufficient to repay the entire debt due are credited, 

notwithstanding section 367 (1), first, towards costs of litigation, then towards the remainder of the amount 
owed  
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