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ความนํา
ที่ผานมาในประเทศไทย หากมีการกูยืมเงินเกิดขึ้นและในสัญญากูเงินไมไดระบุอัตราดอกเบ้ีย

ไวชัดเจน การคิดอัตราดอกเบี้ยก็ยอมตองพิจารณาตามหลักเกณฑในมาตรา ๗ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ซึ่งไดกําหนดใหอัตราดอกเบ้ียเทากับรอยละเจ็ดคร่ึงตอป และหากลูกหนี้เกิดผิดนัด
ไมสามารถชาํระหนีไ้ดตามกาํหนด กย็อมตองพจิารณาตามหลกัเกณฑในมาตรา ๒๒๔ ซึง่ไดกาํหนดอตัรา
ดอกเบ้ียผิดนัดไวที่รอยละเจ็ดกึ่งตอป โดยการกําหนดอัตราดอกเบ้ียทั้ง ๒ มาตราดังกลาวไดใชบังคับ
มาเปนระยะเวลานานกวา ๙๕ ป นบัตัง้แตสมยัทีธ่นาคารตาง ๆ  ไดกาํหนดอตัราดอกเบีย้เงนิฝากสงูกวา
รอยละ ๑๐ ตอป แตในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปจจุบันน้ันเหลือเพียงไมถึงรอยละหนึ่งตอป 
ฉะน้ัน อตัราดอกเบ้ียดงักลาวจึงไมสอดคลองกับสภาพการณและสภาพเศรษฐกิจ ประกอบกับการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางกวางขวาง 
ทําใหประชาชนจํานวนมากมีภาระหน้ีสินเพ่ิมขึ้น และเปนภาระอยางมากตอลูกหน้ีซึ่งเปนผูประกอบ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรวมทั้งประชาชนทั่วไป ตลอดจนกอใหเกิดความเสี่ยงสูงที่จะทําให
ลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ได

ดวยเหตุดังกลาว จึงเปนที่มาของการตรา “พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๔๖๔” ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
และมผีลใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา คอื ตัง้แตวนัที ่๑๑ เมษายน ๒๕๖๔
ที่ผ  านมา  โดยการตราพระราชกําหนดนี้  สืบเนื่ องมาจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่  ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ไดเห็นชอบตอรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ไดเสนอใหมีการปรับปรุง
แกไขอัตราดอกเบี้ยดังกลาวในแบบอัตราลอยตัวโดยผูกกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน แตเนื่องจาก
รัฐบาลพิจารณาวาเปนเรื่องที่รัฐจะตองปรับปรุงแกไขกฎหมายเพื่อเปนการชวยเหลือประชาชน
จากสถานการณดงักลาวโดยเรงดวน และเปนกรณฉีกุเฉนิทีม่คีวามจาํเปนรบีดวนอนัมอิาจจะหลีกเลีย่งได
เพื่อประโยชนอันท่ีจะรักษาความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราเปนกฎหมาย
ในรูปแบบพระราชกําหนด

 หลักการใหม ในการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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หลักการใหมในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

๑๑๔

โดยพระราชกาํหนดแกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย พ.ศ. ๒๕๖๔ มหีลกัการ
และสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่ไดมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยไวในสัญญา
แตเดิมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗ ไดบัญญัติวา
“มาตรา ๗ ถาจะตองเสียดอกเบ้ียแกกันและมิไดกําหนดอัตรา

ดอกเบี้ยไวโดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจง ใหใชอัตรารอยละ
เจ็ดครึ่งตอป”

สําหรับพระราชกําหนดฉบับน้ียังคงหลักการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
แบบอัตราคงที่ แตไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยในมาตรา ๗ จากรอยละเจ็ดครึ่งตอป เปนรอยละสามตอป
และไดเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยใหลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยใหกระทรวงการคลังพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมของอัตราดอกเบ้ียดังกลาวทุก ๓ ป ใหใกลเคียงกับอัตราเฉล่ียระหวาง
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากกับอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของธนาคารพาณิชย ซ่ึงการปรับแกไขน้ีจะชวยให
เกิดความเปนธรรมแกลูกหนี้มากยิ่งขึ้น เชน กรณีที่มีหนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเดิมจะตองเสียดอกเบี้ย 
๗,๕๐๐ บาทตอป จะเหลือดอกเบี้ยเพียง ๓,๐๐๐ บาทเทานั้น เปนตน

๒) ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยในกรณีผิดนัด
แตเดิมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๒๔ ไดบัญญัติวา
“มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ทานใหคิดดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดกึ่งตอป 

ถาเจาหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยไดสูงกวานั้นโดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสง
ดอกเบี้ยไปตามนั้น 

ทานหามมิใหคิดดอกเบี้ยซอนดอกเบ้ียในระหวางผิดนัด
การพิสูจนคาเสียหายอยางอื่นนอกกวานั้น ทานอนุญาตใหพิสูจนได”
สําหรับพระราชกําหนดฉบับนี้ยังคงหลักการกําหนดอัตราดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่ การหาม

มิใหคิดดอกเบี้ยซอนดอกเบี้ยในระหวางผิดนัด และการอนุญาตใหพิสูจนคาเสียหายอยางอื่น แตได
ปรับปรุงอัตราดอกเบ้ียในมาตรา ๒๒๔ โดยใหคิดดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดในอัตราตามมาตรา ๗ 
ที่กําหนดไวรอยละสามตอป (ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนใหเพิ่มขึ้นหรือลดลง) บวกดวย
อัตราเพ่ิมรอยละสองตอป รวมเปนอัตราดอกเบ้ียในระหวางผิดนัดประมาณรอยละหาตอป เชน 
กรณีมีหนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยรอยละสามตอป ซึ่งใน ๑ ปจะตองชําระหนี้ ๑๐๓,๐๐๐ บาท 
แตหากลูกหนี้ไมไดชําระหนี้ตามกําหนดก็จะถูกคิดดอกเบ้ียผิดนัดที่รอยละ ๕ และถาผิดนัดครบ ๑ ป 
ก็จะตองเสียดอกเบี้ยผดินัด ๕,๐๐๐ บาท เปนตน 

๓) เพิ่มวิธีคํานวณดอกเบี้ยผิดนัดเวลาผอนสงเปนงวด
แตเดิมนั้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับวิธีการคํานวณ

ดอกเบ้ียผิดนัดในกรณีที่ลูกหนี้มีหนาที่ผอนชําระหนี้เงินเปนงวด ทําใหเกิดสัญญากูเงินบางประเภท
ที่อาจกําหนดใหลูกหนี้ตองเสียดอกเบี้ยผิดนัด โดยคํานวณจากเงินตนที่ยังคางชําระทั้งหมด แมลูกหนี้
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๑๑๕

จะผดินดังวดเดยีว เชน ลกูหนีเ้ปนหนี ้๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ตองผอนชาํระ ๑๒ งวด งวดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หากผอนชําระไปแลว ๔ งวด จะเหลือหน้ี ๘๐๐,๐๐๐ บาท แตในงวดท่ี ๕ เกิดชําระหน้ีไมไหว 
หากสัญญากําหนดดอกเบี้ยผิดนัดไวที่รอยละ ๑๐ ตอป ลูกหนี้จะตองเสียดอกเบี้ยผิดนัดของงวดที่ ๕ 
จากยอดหน้ีที่เหลือ ๘๐๐,๐๐๐ บาท และตองจายดอกเบ้ียผิดนัดในงวดน้ันถึง ๘๐,๐๐๐ บาท 
ทําใหลูกหนี้มีปญหาหนี้สะสมเพิ่มขึ้น

สาํหรบัพระราชกําหนดฉบบันีจ้งึไดบญัญตัเิพิม่มาตรา ๒๒๔/๑ เพือ่กาํหนดวธิกีารคาํนวณ
ดอกเบ้ียในกรณีที่ลูกหน้ีมีหนาที่ผอนชําระหน้ีเงินเปนงวด และลูกหนี้ผิดนัดไมชําระหน้ี โดยให
เจาหนี้อาจเรียกดอกเบ้ียในระหวางผิดนัดไดเฉพาะจากตนเงินของงวดท่ีลูกหน้ีผิดนัดเทานั้น เชน 
กรณเีปนหนี ้๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ตองผอนชําระ ๑๒ งวด งวดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากชําระไปแลว 
๔ งวด จะเหลอืหนี ้๘๐๐,๐๐๐ บาท แตในงวดที ่๕ เกดิชาํระหนีไ้มไหว และหากสญัญากําหนดดอกเบีย้
ในระหวางผิดนัดไวที่รอยละ ๑๐ ตอป ลูกหนี้จะตองเสียดอกเบี้ยเฉพาะงวดที ่๕ คือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ทําใหลกูหนี้จะเสียดอกเบี้ย ๑๐,๐๐๐ บาทเทานั้น เปนตน

นอกจากน้ีพระราชกําหนดฉบับนี้ยังไดกําหนดใหขอตกลงที่ขัดกับวิธีการคํานวน
ตามความในมาตรา ๒๒๔/๑ ใหขอตกลงนั้นเปนโมฆะดวย

๔) บทเฉพาะกาล
โดยใหบทบัญญัติตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒๔ แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดน้ี ใหใชแก
การคิดดอกเบี้ยท่ีถึงกําหนดเวลาชําระตั้งแตวันท่ีพระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 
แตไม กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยในระหว างช วงเวลาก อนที่
พระราชกําหนดน้ีใชบังคับ รวมท้ังใหบทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔/๑ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ มาใชแกการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในงวด
ที่ถึงกําหนดเวลาชําระตั้งแตวันทีพ่ระราชกําหนดนี้ใชบังคับ 

ความสงทาย
เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นไดวา พระราชกําหนดฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงการกําหนด

อัตราดอกเบ้ียและวิธีคํานวณดอกเบ้ียในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน โดยมีมาตรการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค ๓ ประการ ดังน้ี

ประการแรก การปรับปรุงแกไขความในมาตรา ๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
โดยปรับลดอัตราดอกเบ้ียกรณีไมไดกําหนดไวโดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจง จากเดิม
รอยละเจ็ดคร่ึงตอป เปนรอยละสามตอป 

ประการท่ีสอง การปรับปรุงแกไขความในมาตรา ๒๒๔ โดยปรับลดอัตราดอกเบ้ียหน้ีเงิน
ในระหวางผิดนัด จากเดิมรอยละเจ็ดก่ึงตอป เปนอัตราตามมาตรา ๗ ท่ีกําหนดไวรอยละสามตอป 
ซ่ึงอาจจะมีการปรับเปล่ียนใหเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในอนาคต บวกดวยอัตราเพ่ิมรอยละสองตอป 
รวมเปนอัตราดอกเบ้ียในระหวางผิดนัดประมาณรอยละหาตอป
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หลักการใหมในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

๑๑๖

ประการท่ีสาม การกําหนดเพ่ิมบทบัญญัติมาตรา ๒๒๔/๑ เพ่ือกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบ้ีย
ในกรณีท่ีลูกหน้ีมีหนาท่ีผอนชําระหน้ีเงินเปนงวดและลูกหน้ีผิดนัดไมชําระหน้ี โดยใหเจาหน้ีอาจเรียก
ดอกเบ้ียในระหวางผิดนัดไดเฉพาะจากตนเงินของงวดท่ีลูกหน้ีผิดเทาน้ัน

โดยมาตรการทางกฎหมายในการกําหนดอัตราดอกเบ้ียดังกลาวน้ี ถือไดวาเปนการปรับปรุง
กฎหมายท่ีตรงกับสภาพปญหาหรือขอจํากัดของกฎหมาย และสอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญท่ีกําหนดให รัฐพึงยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีหมด
ความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณ หรือท่ีเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพโดยไมชักชาเพ่ือไมใหเปนภาระแกประชาชน

อยางไรก็ดี แมพระราชกําหนดฉบับน้ีจะมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี
๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ท่ีผานมาแลวก็ตาม แตเน่ืองจากเปนการตรากฎหมาย
ในรูปแบบพระราชกําหนด จึงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒ ท่ีกําหนดให
คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดตอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติโดยไมชักชาในการประชุมรัฐสภา
คราวตอไป ซ่ึงการพิจารณาน้ันจะนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน หากสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ
พระราชกําหนดน้ันก็จะตกไป แตหากอนุมัติก็จะสงตอไปใหวุฒิสภาเพ่ือพิจารณา หากวุฒิสภาไมอนุมัติ
พระราชกําหนดน้ันตองสงคืนกลับไปยังสภาผูแทนราษฎรเพ่ือพิจารณายืนยันตอไป ท้ังน้ี การไมอนุมัติ
พระราชกําหนดยอมไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีไดเปนไปในระหวางท่ีใชบังคับพระราชกําหนดไปแลว
 แตหากวุฒิสภาอนุมัติหรือกรณีวุฒิสภาไมอนุมัติแตสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติก็จะมีผลทําให
พระราชกําหนดน้ันไดรับอนุมัติจากรัฐสภามีผลบังคับใชเปนพระราชบัญญัติตอไป*  

                                     -----------------------

                                                                  

* มีขอพึงสังเกตวา คําวา “ใหพระราชกําหนดน้ันไดรับอนุมัติจากรัฐสภามีผลบังคับใชเปนพระราชบัญญัติตอไป” อาจมีการ
เขาใจความหมายผิดวา ใหพระราชบัญญัติท่ีผานการอนุมัติแลวเปล่ียนช่ือเปนพระราชบัญญัติ ซ่ึงท่ีถูกตองน้ันหมายความวา ใหพระราชกําหนด
ที่ผานการอนุมัติจากรัฐสภาซึ่งเปนฝายนิติบัญญัติมีลําดับศักดิ์ของกฎหมายเทากับพระราชบัญญัติ แตยังคงใชชื่อนําหนากฎหมาย
เปนพระราชกําหนดเชนเดิม เชน พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงหากรัฐสภาไดอนุมัติ
พระราชกําหนดฉบับน้ีแลว ก็ยังคงใชชื่อวาพระราชกําหนดโดยไมมีการเปลี่ยนชื่อเปนพระราชบัญญัติแตอยางใด.
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