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จะเรียกคืนได้หรือไม่

การ

กู้ยืมเงิน คือ สัญญายืมใช้สิ้นเปลืองซึ่งผู้กู้ได้ขอยืมเงิน
จากผู้ให้กู้ไปจ�ำนวนหนึ่ง เพื่อผู้กู้จะได้น�ำเงินจ�ำนวน
ดังกล่าวไปใช้สอยตามที่ประสงค์ และผู้กู้ตกลงว่าจะคืนเงินจ�ำนวน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้ตามอัตราที่ตกลงกันไว้เป็นการตอบแทน ทั้งนี้
การกูย้ มื เงินกันเกินกว่า 2,000 บาท ขึน้ ไปถ้ามิได้มหี ลักฐานแห่งการ
กูย้ มื เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึง่ ทีแ่ สดงข้อความว่าได้มกี ารกูเ้ งิน
กันจริง และลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส�ำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหา
ได้ไม่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 บัญญัติว่า “การกู้ยืมเงินกว่าสองพัน
บาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใด
อย่างหนึง่ ลงลายมือชือ่ ผูย้ มื เป็นส�ำคัญ จะฟ้องร้องให้บงั คับคดีหาได้
ไม่” ดังนั้น หลักฐานการกู้ยืมที่เป็นหนังสือ ซึ่งต้องลงลายมือชื่อ
ผู้ยืม และจะต้องมีสาระส�ำคัญให้เห็นว่ามีการกู้ยืมเงินไปก็พอ โดย
กฎหมายไม่ได้บงั คับให้ลงลายมือชือ่ ผูใ้ ห้กดู้ ว้ ย และหลักฐานแห่งการ
กู้ยืมเป็นหนังสือนั้น หาได้มีความหมายเคร่งครัดว่าจะต้องมีถ้อยค�ำ
ว่า “กู้ยืม” เป็นหลักฐานในเอกสารนั้นด้วย ข้อความที่จะรับฟัง
เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมไม่จ�ำต้องมีอยู่ในเอกสารฉบับเดียวกัน
อาจรวบรวมจากเอกสารหลายฉบับที่เกี่ยวโยงเป็นเดียวกันได้ เช่น
รายงานประจ�ำวันเกี่ยวกับคดีที่เปรียบเทียบปรับจ�ำเลยในข้อหา
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ท�ำร้ายโจทก์ ซึ่งมีข้อความว่าจ�ำเลยได้ขอยืมเงินของโจทก์ และ
สัญญาจะชดใช้เงินคืน ทัง้ ได้ลงลายมือชือ่ ไว้ดว้ ย ถือว่าเป็นหลักฐาน
แห่งการกู้ยืมเงินซึ่งใช้ฟ้องร้องคดีได้ (ฎีกา 3003/2538)
ส�ำหรับอัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื เงินนัน้ กฎหมายได้กำ� หนดไว้
ว่า ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือเท่ากับ
อัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน หากไม่กำ� หนดอัตราดอกเบีย้ เอาไว้หรือ
ระบุว่า “ยอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามกฎหมาย” หรือ “ให้
ดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ตามกฎหมาย” เท่ากับมิได้ก�ำหนดอัตราที่แน่นอน
ไว้โดยนิตกิ รรม ก็ตอ้ งบังคับได้เพียงในอัตราร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปี หาก
ผูใ้ ห้กคู้ ดิ ดอกเบีย้ เกินกว่าอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนด ผลก็คอื ดอกเบีย้
ตกเป็นโมฆะ ทั้งหมดผู้ให้กู้คงเรียกให้ผู้กู้ช�ำระเงินต้นคืนให้แก่ตน
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ได้เท่านัน้ แต่ทพี่ บเจอกันบ่อยๆ ในปัจจุบนั บริษทั ทีใ่ ห้บริการเงินด่วน
ต่างๆ หรือนายทุนเงินกู้ในตลาดต่างๆ ถ้าไม่เรียกเก็บร้อยละ 10 -20
ต่อเดือนอย่างตรงๆ ก็มักจะไปเรียกเก็บดอกเบี้ยที่เกินอัตราร้อยละ
15 ต่อปี โดยการบวกค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายหรือเบี้ยปรับ ค่าอื่นๆ
ทีค่ ดิ เหมือนดอกเบีย้ แต่ไม่เรียกดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ต่างหากอีกจนท�ำให้
รวมแล้วเกินร้อยละ 15 ต่อปีอย่างนี้ผลทางกฎหมายก็ยังถือว่าเป็น
ดอกเบี้ยที่คิดเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
เมื่อกฎหมายบอกว่าดอกเบี้ยที่เรียกเกินนั้นตกเป็นโมฆะ จึง
มีค�ำถามว่าผู้ยืมจะเรียกคืนได้หรือไม่ ประเด็นดังกล่าวนี้เมื่อการคิด
ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนดเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ห้าม
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบด้วย ป.พ.พ.
มาตรา 654 มีผลให้ดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะ แต่เมื่อผู้กู้ช�ำระดอกเบี้ย
ดังกล่าวด้วยความสมัครใจตามที่ตกลงกู้ยืมกัน จึงเป็นการช�ำระหนี้
ตามอ�ำเภอใจ และเป็นการช�ำระหนี้อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
กฎหมาย ผู้กู้ยืมจะเรียกดอกเบี้ยคืนไม่ได้ แต่สามารถน�ำมาหักจาก
เงินต้นที่กู้นั้นได้ ดังที่ปรากฎตามค�ำพิพากษาของศาลฎีกาที่ตัดสิน
วางแนวบรรทัดฐานใหม่ไว้ดังนี้ว่า
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 930/2561 จ�ำเลยกูเ้ งินจากโจท์ 3,000,000
บาท จ�ำเลยรูแ้ ต่แรกว่าโจทก์คดิ ดอกเบีย้ เกินอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนด
มาโดยตลอด อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบด้วย ป.พ.พ. มาตรา 654 ข้อตกลงเรื่อง
ดอกเบี้ยย่อมตกเป็นโมฆะ ปัญหานี้แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา แต่
เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ศาลฎีกามีอ�ำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 142 (5)
ประกอบมาตรา 246 และ 247 (เดิม) การที่จ�ำเลยยอมช�ำระดอกเบี้ย
เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนดแก่โจทก์ ถือว่าเป็นการช�ำระหนี้ฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามกฎหมายตาม ป.พ.พ.มาตรา 411 จ�ำเลยหาอาจจะ
เรียกร้องให้คนื เงินดอกเบีย้ ทีช่ �ำระได้ไม่ อย่างไรก็ตามเมือ่ ข้อตกลง
เรื่องดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะแล้ว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยดัง
กล่าวด้วย ต้องน�ำดอกเบี้ยที่จ�ำเลยช�ำระให้แก่โจทก์แล้วไปหักเงิน
ต้นตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
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ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 5376/2560 (ประชุมโหญ่) โจทก์ และ
จ�ำเลยน�ำสืบรับกันว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยจากจ�ำเลยในอัตราร้อยละ 5
ต่อเดือน และโจทก์ยังยังเบิกความว่า หลังจากท�ำหนังสือสัญญา
กู้เงินแล้วจ�ำเลยช�ำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์เดือนละ 2,500 บาท เป็น
เวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 7,500 บาท ดอกเบี้ยที่จ�ำเลยช�ำระไปจึง
เกิดจากการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบ
ป.พ.พ. มาตรา 654 ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยย่อมตกเป็นโมฆะ แม้ไม่มี
คู ่ ค วามฝ่ า ยใดฎี ก าแต่ เ ป็ น ข้ อ กฎหมายอั น เกี่ ย วด้ ว ยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอ�ำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม
ป.พ.พ.มาตรา 142 (5) ประกอบด้วยมาตรา 246 และมาตรา 247
(เดิม) จ�ำเลยยอมช�ำระดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนดไว้แก่
โจทก์ ซึ่งตกเป็นโมฆะถือได้ว่าเป็นการช�ำระหนี้ฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
กฎหมาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 411 จ�ำเลยหาอาจจะเรียกร้องให้คืน
เงินดอกเบีย้ ทีช่ ำ� ระได้ไม่ โจทก์ในฐานะผูใ้ ห้กเู้ ป็นฝ่ายเรียกดอกเบีย้
เกินอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้จากจ�ำเลย เมือ่ ข้อตกลงเรือ่ งดอกเบีย้
ตกเป็นโมฆะ และจ�ำเลยไม่อาจเรียกร้องให้คืนเงินดอกเบี้ยที่ช�ำระ
ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายได้ โจทก์ก็ย่อมไม่มีสิทธิ์ได้ดอกเบี้ย
ดังกล่าวด้วยต้องน�ำดอกเบีย้ ทีจ่ ำ� เลยช�ำระให้แก่โจทก์ไปหักเงินต้น
ตามหนังสือสัญญากู้เงิน
บทสรุปส่งท้าย การคิดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระหว่างบุคคลสามารถ
เรียกได้เพียงไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปีเท่านั้น หากมีการคิดเกิน
กว่าอัตรานี้ ถือว่าเป็นการคิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด และ
ขัดต่อกฎหมายมีผลท�ำให้ดอกเบีย้ ทีเ่ รียกกันเป็นโมฆะเสียไปทัง้ หมด
และการเรียกดอกเบีย้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี กฎหมายก�ำหนด
ให้ผู้เรียกมีความผิด ตาม พ.ร.บ. ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.
2475 ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ดังนั้น การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจึงเป็นการ
กระท�ำทีข่ อั ต่อกฎหมาย หรือเป็นความผิด และมีโทษทางอาญาด้วย
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