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การ
กู้ยืมเงิน คือ สัญญำยืมใช้ส้ินเปลืองซึ่งผู้กู้ได้ขอยืมเงิน

จำกผู้ให้กู ้ไปจ�ำนวนหนึ่ง เพื่อผู้กู ้จะได้น�ำเงินจ�ำนวน 

ดังกล่ำวไปใช้สอยตำมที่ประสงค์ และผู้กู้ตกลงว่ำจะคืนเงินจ�ำนวน

ดังกล่ำวให้แก่ผู้ให้กู้ตำมอัตรำที่ตกลงกันไว้เป็นกำรตอบแทน ทั้งนี้

กำรกู้ยมืเงินกนัเกนิกว่ำ 2,000 บำท ขึน้ไปถ้ำมไิด้มหีลกัฐำนแห่งกำร

กูย้มืเป็นหนังสอือย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ทีแ่สดงข้อความว่าได้มกีารกูเ้งนิ

กันจริง และลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส�าคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหา

ได้ไม่ ตำม ป.พ.พ. มำตรำ 653 บัญญัติว่ำ “กำรกู้ยืมเงินกว่ำสองพัน

บำทขึ้นไปนั้น ถ้ำมิได้มีหลักฐำนแห่งกำรกู้ยืมเป็นหนังสืออย่ำงใด

อย่ำงหนึง่ลงลำยมอืชือ่ผู้ยืมเป็นส�ำคญั จะฟ้องร้องให้บงัคบัคดหีำได้

ไม่” ดังนั้น หลักฐำนกำรกู้ยืมท่ีเป็นหนังสือ ซึ่งต้องลงลำยมือชื่อ 

ผู้ยืม และจะต้องมีสำระส�ำคัญให้เห็นว่ำมีกำรกู้ยืมเงินไปก็พอ โดย

กฎหมำยไม่ได้บงัคบัให้ลงลำยมอืชือ่ผูใ้ห้กูด้้วย และหลกัฐำนแห่งกำร

กู้ยืมเป็นหนังสือนั้น หำได้มีควำมหมำยเคร่งครัดว่ำจะต้องมีถ้อยค�ำ

ว่ำ “กู ้ยืม” เป็นหลักฐำนในเอกสำรนั้นด้วย ข้อควำมที่จะรับฟัง 

เป็นหลักฐำนแห่งกำรกู้ยืมไม่จ�ำต้องมีอยู่ในเอกสำรฉบับเดียวกัน  

อำจรวบรวมจำกเอกสำรหลำยฉบับท่ีเก่ียวโยงเป็นเดียวกันได้ เช่น 

รำยงำนประจ�ำวันเกี่ยวกับคดีท่ีเปรียบเทียบปรับจ�ำเลยในข้อหำ

จะเรียกคืนได้หรือไม่

ช�ำระดอกเบี้ยที่เกินกว่ำกฎหมำยก�ำหนด

ท�ำร้ำยโจทก์ ซึ่งมีข้อควำมว่ำจ�ำเลยได้ขอยืมเงินของโจทก์ และ

สญัญำจะชดใช้เงนิคนื ทัง้ได้ลงลำยมอืชือ่ไว้ด้วย ถอืว่ำเป็นหลกัฐำน

แห่งกำรกู้ยืมเงินซึ่งใช้ฟ้องร้องคดีได้ (ฎีกำ 3003/2538)

ส�ำหรบัอตัรำดอกเบีย้กำรกูย้มืเงนินัน้ กฎหมายได้ก�าหนดไว้

ว่า ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือเท่ากับ

อตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดอืน หำกไม่ก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้เอำไว้หรอื

ระบุว่ำ “ยอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามกฎหมาย” หรือ “ให้

ดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ตามกฎหมาย” เท่ำกับมิได้ก�ำหนดอัตรำที่แน่นอน

ไว้โดยนติกิรรม กต้็องบงัคบัได้เพยีงในอตัรำร้อยละเจด็ครึง่ต่อปี หาก

ผูใ้ห้กูค้ดิดอกเบีย้เกนิกว่าอตัราทีก่ฎหมายก�าหนด ผลกค็อืดอกเบีย้

ตกเป็นโมฆะ ทั้งหมดผู้ให้กู้คงเรียกให้ผู้กู้ช�าระเงินต้นคืนให้แก่ตน

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)
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ค�าพิพากษาฎีกาที่ 5376/2560 (ประชุมโหญ่) โจทก์ และ

จ�ำเลยน�ำสืบรับกันว่ำโจทก์คิดดอกเบี้ยจำกจ�ำเลยในอัตรำร้อยละ 5 

ต่อเดือน และโจทก์ยังยังเบิกควำมว่ำ หลังจำกท�ำหนังสือสัญญำ 

กู้เงินแล้วจ�ำเลยช�ำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์เดือนละ 2,500 บำท เป็น

เวลำ 3 เดือน รวมเป็นเงิน 7,500 บำท ดอกเบี้ยที่จ�ำเลยช�ำระไปจึง

เกิดจำกกำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. 2475 มำตรำ 3 ประกอบ 

ป.พ.พ. มำตรำ 654 ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยย่อมตกเป็นโมฆะ แม้ไม่มี

คู ่ควำมฝ่ำยใดฎีกำแต่เป็นข้อกฎหมำยอันเก่ียวด้วยควำมสงบ

เรียบร้อยของประชำชน ศำลฎีกำมีอ�ำนำจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตำม 

ป.พ.พ.มำตรำ 142 (5) ประกอบด้วยมำตรำ 246 และมำตรำ 247 

(เดิม) จ�ำเลยยอมช�ำระดอกเบี้ยเกินอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนดไว้แก่

โจทก์ ซึ่งตกเป็นโมฆะถือได้ว่ำเป็นกำรช�ำระหนี้ฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำม

กฎหมำย ตำม ป.พ.พ. มำตรำ 411 จ�าเลยหาอาจจะเรียกร้องให้คืน

เงนิดอกเบีย้ท่ีช�าระได้ไม่ โจทก์ในฐานะผู้ให้กูเ้ป็นฝ่ายเรยีกดอกเบีย้

เกนิอตัราทีก่ฎหมายก�าหนดไว้จากจ�าเลย เมือ่ข้อตกลงเรือ่งดอกเบีย้

ตกเป็นโมฆะ และจ�าเลยไม่อาจเรียกร้องให้คืนเงินดอกเบี้ยที่ช�าระ

ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายได้ โจทก์ก็ย่อมไม่มีสิทธิ์ได้ดอกเบี้ย 

ดงักล่าวด้วยต้องน�าดอกเบีย้ทีจ่�าเลยช�าระให้แก่โจทก์ไปหกัเงนิต้น

ตามหนังสือสัญญากู้เงิน

บทสรปุส่งท้าย กำรคิดอกเบีย้เงนิกู้ยืมระหว่ำงบคุคลสำมำรถ

เรียกได้เพียงไม่เกินอัตรำร้อยละ 15 ต่อปีเท่ำนั้น หำกมีกำรคิดเกิน

กว่ำอัตรำนี้ ถือว่ำเป็นกำรคิดดอกเบี้ยเกินกว่ำกฎหมำยก�ำหนด และ

ขดัต่อกฎหมำยมผีลท�ำให้ดอกเบีย้ทีเ่รยีกกันเป็นโมฆะเสียไปทัง้หมด 

และกำรเรยีกดอกเบีย้เกนิกว่ำอตัรำร้อยละ 15 ต่อปี กฎหมำยก�ำหนด

ให้ผู้เรียกมีควำมผิด ตำม พ.ร.บ. ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. 

2475 ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000 บำท 

หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ดังนั้น กำรเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำจึงเป็นกำร 

กระท�ำทีข่อัต่อกฎหมำย หรอืเป็นควำมผดิ และมโีทษทำงอำญำด้วย

                                                                           

                                                                         

ได้เท่านัน้ แต่ทีพ่บเจอกนับ่อยๆ ในปัจจบุนั บรษิทัทีใ่ห้บรกิำรเงนิด่วน

ต่ำงๆ หรือนำยทุนเงินกู้ในตลำดต่ำงๆ ถ้ำไม่เรียกเก็บร้อยละ 10 -20 

ต่อเดือนอย่ำงตรงๆ ก็มักจะไปเรียกเก็บดอกเบี้ยที่เกินอัตรำร้อยละ 

15 ต่อปี โดยกำรบวกค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยหรือเบี้ยปรับ ค่ำอื่นๆ  

ทีค่ดิเหมอืนดอกเบีย้แต่ไม่เรยีกดอกเบีย้ เพิม่ขึน้ต่ำงหำกอีกจนท�ำให้

รวมแล้วเกินร้อยละ 15 ต่อปีอย่ำงน้ีผลทำงกฎหมำยก็ยังถือว่ำเป็น

ดอกเบี้ยที่คิดเกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด

เมื่อกฎหมำยบอกว่ำดอกเบี้ยที่เรียกเกินนั้นตกเป็นโมฆะ จึง

มีค�ำถำมว่ำผู้ยืมจะเรียกคืนได้หรือไม่ ประเด็นดังกล่ำวน้ีเมื่อกำรคิด

ดอกเบี้ยเกินอัตรำท่ีกฎหมำยก�ำหนดเป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ. ห้ำม 

เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ พ.ศ. 2475 มำตรำ 3 ประกอบด้วย ป.พ.พ. 

มำตรำ 654 มีผลให้ดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะ แต่เมื่อผู้กู้ช�ำระดอกเบี้ย

ดังกล่ำวด้วยควำมสมัครใจตำมท่ีตกลงกู้ยืมกัน จึงเป็นกำรช�ำระหนี้

ตำมอ�ำเภอใจ และเป็นกำรช�ำระหน้ีอันเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำม

กฎหมำย ผู้กู้ยืมจะเรียกดอกเบี้ยคืนไม่ได้ แต่สำมำรถน�ำมำหักจำก

เงินต้นที่กู้นั้นได้ ดังที่ปรำกฎตำมค�ำพิพำกษำของศำลฎีกำที่ตัดสิน

วำงแนวบรรทัดฐำนใหม่ไว้ดังนี้ว่ำ

ค�าพพิากษาฎกีาที ่930/2561 จ�ำเลยกู้เงินจำกโจท์ 3,000,000 

บำท จ�ำเลยรูแ้ต่แรกว่ำโจทก์คดิดอกเบีย้เกนิอตัรำทีก่ฎหมำยก�ำหนด

มำโดยตลอด อันเป็นกำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ. ห้ำมเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรำ 

พ.ศ. 2475 มำตรำ 3 ประกอบด้วย ป.พ.พ. มำตรำ 654 ข้อตกลงเรื่อง

ดอกเบี้ยย่อมตกเป็นโมฆะ ปัญหำนี้แม้ไม่มีคู่ควำมฝ่ำยใดฎีกำ แต่

เป็นข้อกฎหมำยอันเกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน 

ศำลฎีกำมีอ�ำนำจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตำม ป.วิ.พ.มำตรำ 142 (5) 

ประกอบมำตรำ 246 และ 247 (เดิม) กำรที่จ�ำเลยยอมช�ำระดอกเบี้ย

เกินกว่ำท่ีกฎหมำยก�ำหนดแก่โจทก์ ถือว่ำเป็นกำรช�ำระหนี้ฝ่ำฝืน 

ข้อห้ำมตำมกฎหมำยตำม ป.พ.พ.มำตรำ 411 จ�าเลยหาอาจจะ 

เรยีกร้องให้คนืเงนิดอกเบีย้ทีช่�าระได้ไม่ อย่างไรกต็ามเมือ่ข้อตกลง

เรื่องดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะแล้ว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยดัง

กล่าวด้วย ต้องน�าดอกเบี้ยที่จ�าเลยช�าระให้แก่โจทก์แล้วไปหักเงิน

ต้นตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
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