
เรื่องเสร็จที่ ๒๖๒/๒๕๖๔ 
 

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(แก้ไขเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย) 
   

 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของประเทศ กระบวนการยุต ิธรรม และการประกอบธุรกิจการให้กู ้ย ืมเงิน จำนวน ๒๑ หน่วยงาน   
และจากผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ๓๑ วัน  
ผ่าน ๓ ช่องทาง ดังนี้ (๑) การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานฯ (www.krisdika.go.th) โดยมีผู ้เข้าชม ๕๓๖ คน เห็นด้วย ๑ คน และไม่มี  
ผู้ไม่เห็นด้วย (๒) การกระจายแบบสอบถาม (Google Forms) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ๑๘๐ คน และ (๓) การรับฟังความคิดเห็น  
ผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย Alpha Version (www.lawtest.go.th) โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น ๖๘ คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น 
๗๘๔ คน 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต คำชี้แจง 
๑. การแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา ๗  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ 

๑.๑ ทุกหน่วยงานเห็นว่ามีความจำเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  
๑.๒ หน่วยงาน ๙ หน่วย แสดงความคิดเห็นและมีข้อสังเกตต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมฯ ดังนี้ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยในกรณีที ่มิได้กำหนดโดยนิติกรรมตาม 
มาตรา ๗ ควรเป็นอัตราคงที่ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
ตามมาตรา ๗ นี้ ไม่ใช่อัตราที่ถูกใช้อ้างอิงหลักในการทำธุรกรรมทั่วไป และในภาวะเศรษฐกจิ
ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๓ ถึงร้อยละ ๔ ต่อปี นอกจากนี้ 
เสนอให้มีการทบทวนอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวทุก ๓ ปี ในกฎหมายระดับรองในระดับ 
พระราชกฤษฎีกา 

- สำนักงานอัยการสูงสุด สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และสมาคมฟิโกไฟแนนซ์ฯ เสนอให้
กำหนดเป็นอัตราคงท่ี และให้ทบทวนทุกรอบระยะเวลา ๓ ปี ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี  

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได ้พ ิจารณาความเห ็นและข ้อส ังเกต 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นดว้ยกับ
ความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอให้
ปรับปรุงร่างฯ ให้เป็นอัตราที่เข้าใจได้ง่าย
เพื่อลดความสับสนของประชาชนทั่วไป 
และกำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที ่มิได้
กำหนดโดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมาย
อ ันช ัดแจ ้ ง  จากอ ัตราเด ิมท ี ่ ร ้อยละ  
๗.๕ ต ่อป ี  เป ็นอ ัตราร ้อยละ ๓ ต ่อปี  
ตามข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทย 



๒ 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต คำชี้แจง 
- สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถเสนอให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR เป็นอัตรา

อ้างอิงแทน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำบวกด้วยร้อยละ ๑ ต่อปี เป็นอัตราที่ต่ำ
กว่าต้นทุนทางการเงินของเจ้าหนี ้

- สำนักงานศาลยุติธรรม สคบ. กรมบังคับคดี สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และสมาคมการค้า
ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถเสนอให้ตัดเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๗.๕ 
ต่อปีออกจากร่างฯ  

- สำนักงานศาลยุติธรรม และ สคบ. เสนอให้กำหนดวันประกาศอัตราดอกเบี้ยในราชกิจจานุเบกษา 
ให้ตรงกับวันท่ี ๑ มกราคมและวันท่ี ๑ กรกฎาคมของทุกปี  

- สคบ. หอการค้าไทยฯ และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถเสนอให้ประกาศ
อัตราดอกเบี้ยทุกรอบระยะเวลา ๑ ปี แทนรอบระยะเวลา ๖ เดือน  

- สำนักงานอัยการสูงสุด และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐเสนอให้กำหนดวิธีการคำนวณ
ดอกเบี้ยไว้ในกฎหมายลำดับรองแทนการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

- สคบ. เสนอให้ปรับปรุงวรรคสอง โดยย้ายถ้อยคำในร่างฯ ที่ว่า “บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ
หนึ่งต่อป”ี ไปไว้หน้าข้อความ “โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  

- สศค. และ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐมีข้อสังเกตว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 
๑๒ เดือนของธนาคารพาณิชย์อาจมีหลายอัตราที่แตกต่างกันตามวงเงินที่รับฝากและ
ประเภทของลูกค้า เช่น บุคคลธรรมดานิติบุคคล และรัฐวิสาหกิจ จึงควรกำหนดให้ชัดเจนว่า
เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท ๑๒ เดือนของลูกค้ากลุ่มใด  

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีข้อสังเกตว่า หากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์เป็นอัตราติดลบ
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อาจทำให้อัตราดอกเบี ้ยติดลบได้ จึงควรกำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยขั้นต่ำไว้ด้วย  

- สมาคมสถาบันการเงินของรัฐมีข้อสังเกตว่า อัตราเพิ่มท่ีกำหนดตายตัวร้อยละ ๑ ต่อปี อาจไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ควรพิจารณากำหนดให้มีอัตราลดลงตามสมควร 

- สคบ. สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ  
มีข้อสังเกตว่า การกำหนดวิธีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที ่ยุ ่งยากอาจทำให้ผู้บริโภคเกิด 
ความสับสน 

และกำหนดกลไกการปรับเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี ้ยให ้ลดลงหร ือเพิ ่มข ึ ้นเพื ่อให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ และสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็น 
พระราชกฤษฎ ีกา และให ้กระทรวง  
การคลังพิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ย
ด ังกล ่าวทุก ๓ ปี ให ้ม ีอ ัตราใกล้เคียง 
กับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากกับอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ก ู ้ย ืมของ
ธนาคารพาณิชย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต คำชี้แจง 
- สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถเสนอให้กำหนดบทเฉพาะกาลให้ใช้ร่างแก้ไข

เพิ่มเติมมาตรา ๗ กับการคิดดอกเบี้ยในสัญญาที่ได้ทำขึ้นหลังวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ 
เนื่องจากการกำหนดให้ใช้กับสัญญาที่ทำขึ้นก่อนวันท่ีกฎหมายมีผลใช้บังคับจะทำให้การปรบั
ระบบงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเจ้าหนี้มีความยุ่งยากมาก  

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได้พิจารณาความเห็นของสมาคมการค้า 
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื ่อทะเบียนรถแล้ว  
เห็นว่าควรกำหนดบทเฉพาะกาลให้ใช้ 
ร่างแก้ไขเพิ ่มเติมมาตรา ๗ กับการคิด
ดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพื่อช่วยเหลือ
ลูกหนี้ที่มีภาระหนี้สินอันสืบเนื่องมาจาก
ปัญหาสภาวะการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ที ่ เป ็นผลมาจากส ัญญาที ่ทำข ึ ้นก ่อน
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

๑.๓ ความเห็นของประชาชนท่ัวไปที่ร่วมแสดงความเห็น ผ่าน Google Form มีประเด็นดังนี้ 
- ไม่เห็นด้วยกับอัตราลอยตัวเนื่องจากทำให้อัตราดอกเบี้ยมีความไม่ชัดเจนแน่นอน  
- ควรปรับปรุงโดยกำหนดเป็นอัตราคงท่ีในอัตราที่ต่ำกว่าร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  
- เห็นด้วยกับอัตราลอยตัว แต่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศทุก ๖ เดือน เนื่องจากทำให้อัตรา

ดอกเบี้ยขึ้นลงถ่ีเกินไป  
- อัตราเพิ่มที่กำหนดเป็นอัตราที่ต่ำเกินไป ควรกำหนดให้บวกเพิ่มร้อยละ ๑.๕ หรือร้อยละ ๒ 

ต่อปี  
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำฯ ไม่ใช่อัตราอ้างอิงที่เหมาะสม เนื่องจากเจ้าหนี้ย่อมมีต้นทุนทาง

การเงินเช่นเดียวกับลูกหนี้ จึงควรใช้อัตราอ้างอิงอื่นที่สะท้อนต้นทุนของเจ้าหนี้ได้ เช่น อัตรา
ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือท่ีมีความเหมาะสม   

- ไม่เห็นด้วยในภาษาที่ใช้ เนื่องจากวกวนไม่ชัดเจน ทำให้เข้าใจยากในการตีความ ควรแก้ไข
เพิ่มเติมในลักษณะที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนท่ัวไปมากกว่านี้ 

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได ้พ ิจารณาความเห ็นและข ้อส ังเกต 
ของประชาชนทั ่วไป และได ้นำความ
คิดเห็นมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงร่างฯ 
แล้ว 
 

๑.๔ ความเห็นของประชาชนทั่วไปที่ร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลาง  มีผู ้เห็นด้วย ๕๔ คน  
ไม่เห็นด้วย ๑๓ คน 

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได ้พ ิจารณาความเห ็นและข ้อส ังเกต 
ของประชาชนทั ่วไป และได ้นำความ



๔ 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต คำชี้แจง 
คิดเห็นมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงร่างฯ 
แล้ว 
 
 

๒. การแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 
๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 

๒.๑ หน่วยงาน ๑๕ หน่วย เห็นว่ามีความจำเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  
๒.๒ หน่วยงาน ๑ หน่วย คือ สถาบันการเงินของรัฐ ๑ แห่ง  ในสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  
เห ็นว ่าไม ่ม ีความจำเป็นในการแก้ไขเพิ ่มเต ิม เน ื ่องจากอัตราดอกเบี ้ยผิดนัดในปัจจุบัน 
มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได้พิจารณาความเห็นของสถาบันการเงิน 
ของรัฐ ๑ แห่ง ในสมาคมสถาบันการเงิน
ของรัฐแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นจะต้อง
ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป 

๒.๓ หน่วยงาน ๙ หน่วย แสดงความคิดเห็นและมีข้อสังเกตต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมฯ ดังนี้ 
- สมาคมสถาบันการเงินของรัฐเสนอให้กำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ในลักษณะที่ยืดหยุ่นได้

ตามสภาพการณ์  
- สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอให้กำหนดเป็นอัตราคงที่และใช้อัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยใน

มาตรา ๗  
- สมาคมฟิโกไฟแนนซ์ฯเสนอให้กำหนดเป็นอัตราคงที่และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยผิดนัดให้มากกว่า

ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
- สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถเสนอให้ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR เป็นอัตรา

อ้างอิงแทน  
- สำนักงานศาลยุติธรรม สคบ. กรมบังคับคดี สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และสมาคมการค้า

ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถเสนอให้ตัดเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๗.๕ 
ตอ่ปีออกจากร่างฯ 

- สคบ. หอการค้าไทยฯ และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถเสนอให้ประกาศ
อัตราดอกเบี้ยทุกรอบระยะเวลา ๑ ปี 

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได ้พ ิจารณาความเห ็นและข ้อส ังเกต 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นดว้ยกับ
ความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอให้
ปรับปรุงร่างฯ ให้เป็นอัตราที่เข้าใจได้ง่าย
เพื่อลดความสับสนของประชาชนทั่วไป 
และกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตรา
ที่กำหนดไว้ในร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗ 
บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี เพื่อ
เป็นมาตรการลงโทษลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ
หนี้ และเพื่อมิให้เกิดการประวิงเวลาชำระ
หนี้ รวมเป็นอัตราดอกเบี้ยผิดนัดทั้งสิ้น
ร ้อยละ ๕ ต่อปี ซึ ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย 
ผิดนัดที ่เหมาะสมสำหรับการใช้บังคับ 



๕ 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต คำชี้แจง 
- สคบ. เสนอให้ปรับปรุงวิธีการเขียนอัตราเพิ่มในร่างฯ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากถ้อยคำ

ที่ว่า “ในอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ
สามต่อปี” ประชาชนทั่วไปอ่านแล้วอาจตีความได้เป็นสองกรณี คือ ๑) ค่าเฉลี่ยอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจำฯ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๓ ต่อปี หรือ ๒) ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำฯ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อปีในมาตรา ๗ แล้วจึงบวกด้วยอัตราเพิ่ม
ร้อยละ ๓ ต่อปี 

- สมาคมสถาบันการเงินของรัฐมีข้อสังเกตว่า อัตราเพิ่มท่ีกำหนดตายตัวร้อยละ ๓ ต่อปี อาจไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ควรพิจารณากำหนดให้มีอัตราลดลงตามสมควร 

- สมาคมสถาบันการเงินของรัฐเสนอให้ยกเลิกบทบัญญัติในส่วนที่กำหนดว่ า “....ถ้าเจ้าหนี้
อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่ง
ดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น” โดยกำหนดให้เจ้าหนี้ทุกประเภทจะต้องใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัด  
ตามร่างมาตรา ๒๒๔ นี้ โดยคู่สัญญาไม่อาจตกลงเป็นอื่น และไม่อาจยกเว้นโดยกฎหมาย  
อืน่ได้  

- สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถมีข้อสังเกตว่า อัตราดอกเบี้ยผิดนัดลอยตัว
อาจจะมีผลต่อความยุ่งยากในการบังคับคดีและการฟ้องร้องของประชาชน โดยเฉพาะ 
ในกรณีที่คดีหรือข้อพิพาทน้ันมีระยะเวลานาน  

- กรมสรรพากรมีข ้อสังเกตว่าการปรับปร ุงอ ัตราดอกเบี ้ยผิ ดนัดอาจมีผลกระทบต่อ
กรมสรรพากรในการเรียกชำระเงินในบางกรณี เช่น การเรียกคืนเงินภาษีกรณีสั่งคืนเงินภาษี
ผิดพลาด หรือการละเมิดของเจ้าหน้าท่ี  

- สมาคมการค้าผู ้ประกอบธุรกิจสินเชื ่อทะเบียนรถเสนอให้กำหนดบทเฉพาะกาลให้ใช้  
ร่างมาตรา ๒๒๔ กับการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในสัญญาที่ได้ทำขึ้นหลังวันที่กฎหมายมีผลใช้
บังคับ เนื่องจากการกำหนดให้ใช้กับสัญญาที่ทำข้ึนก่อนวันท่ีกฎหมายมีผลใช้บังคับ จะทำให้
การปรับระบบงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเจ้าหนี้มีความยุ่งยากมาก 

ในระยะแรกก่อนที่จะมีการทบทวนอัตรา
ดอกเบี้ยตามมาตรา ๗ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได้พิจารณาความเห็นของสมาคมการค้า 
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื ่อทะเบียนรถแล้ว  
เห็นว่าควรกำหนดบทเฉพาะกาลให้ใช้ 
ร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒๔ กับการคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่
ว ั นท ี ่ พ ร ะ ร าชบ ัญญ ั ต ิ น ี ้ ใ ช ้ บ ั ง คั บ  
เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีภาระหนี้สินอันสืบ



๖ 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต คำชี้แจง 
เนื่องมาจากปัญหาสภาวะการแพร่ระบาด
ของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ที่เป็นผลมาจากสัญญาที่ทำ
ขึ้นก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

๒.๔ ความเห็นของประชาชนท่ัวไปที่ร่วมแสดงความเห็น ผ่าน Google Form มีประเด็นดังนี้ 
 - ไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขอัตราดอกเบี้ยผิดนัด เนื่องจากเจ้าหนี้ส่วนใหญ่จะตกลงกับลูกหนี้ใน

การคิดดอกเบี้ยเป็นประการอื่นซึ่งมีอัตราสูงกว่าอัตราตามมาตรา ๒๒๔ อยู่แล้ว ซึ่งศาลก็ได้
ปรับแก้ให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกหนี้โดยอาศัยมาตรา ๓๘๓ หรือโดยพระราชบัญญัติว่า
ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมฯ  

 - ควรใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่และเป็นอัตราเดียวกับมาตรา ๗ ตามหลักการเดิมของ ปพพ. 
เนื ่องจากเป็นการสร้างภาระการบริหารสัญญาของภาคธุรกิจเกินสมควร สร้างความ
ยากลำบากในการคำนวณ และเจ้าหนี้มีสิทธิพิสูจน์ค่าเสียหายอื่นได้อยู่แล้ว  

 - ควรกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามเป็นอัตราคงที่ แต่กำหนดให้อัตราตามมาตรา ๒๒๔ สูงกว่า
อัตราตามมาตรา ๗ ร้อยละ ๓ เพื่อลงโทษลูกหนี้ท่ีผิดนัดชำระหนี้  

 - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำฯ ไม่ใช่อัตราอ้างอิงที่ เหมาะสม เนื่องจากเจ้าหนี้ย่อมมีต้นทุน
ทางการเงินเช่นเดียวกับลูกหนี้ จึงควรใช้อัตราอ้างอิงอื่นที่สะท้อนต้นทุนของเจ้าหนี้ได้  
เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือท่ีมีความเหมาะสม  

 - อัตราเพิ่มที่กำหนดต่ำเกินไป โดยเฉพาะเมื่อคิดว่าดอกเบี้ยผิดนัดเป็นบทลงโทษในการขำระ
หนี้ไม่ตรงตามเวลา  

 - ไม่ควรกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ควรให้เป็นอัตราลอยตัวท่ีแท้จริง  
 - ถ้อยคำในส่วนของอัตราเพิ่มมีความไม่ชัดเจนว่าจะบวกเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากฯ  

ร้อยละ ๓ หรือร้อยละ ๔ ควรปรับถ้อยคำให้ชัดเจนจะได้ไม่เกิดข้อพิพาทในส่วนนี้  
 - เห็นด้วยในหลักการ แต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการเขียนโยงกับอัตราตามมาตรา ๗ เพราะเข้าใจยาก 

ควรเขียนตรง ๆ ว่าให้บวกร้อยละ ๔ จากดอกเบี้ยเงินฝากประจำฯ  
 - เกิดความซับซ้อนและขั้นตอนของผู้ปฏิบัติงานด้าน บัญชี กฎหมาย และประชาชนทั่วไป  

ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพด้านสถาบันการเงินโดยตรง  

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได ้พ ิจารณาความเห ็นและข ้อส ังเกต 
ของประชาชนทั ่วไป และได ้นำความ
คิดเห็นมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงร่างฯ 
แล้ว 
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ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต คำชี้แจง 
 - ในแง่การดำเนินคดี จะทำให้มีปัญหามากในการนำสืบประกาศ ธปท. ในส่วนที่เกี่ยวกบัอัตรา

ดอกเบี้ยผิดนัด  
 - ข้อความที่กำหนดว่า "เจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยสูงกว่านั้นได้ โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบ

ด้วยกฎหมาย" เป็นข้อความที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ควรมีถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความชัดเจน 
ว่า การแก้ไขบทบัญญัติในส่วนนี้ไม่กระทบกับสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะสามารถเรียกดอกเบี้ยผิด
นัดในอัตราที่สูงกว่าอัตราตามมาตรา ๒๒๔ ได้ 

๒.๕ ความเห็นของประชาชนทั่วไปที่ร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลาง มีผู ้เห็นด้วย ๔๗ คน  
ไม่เห็นด้วย ๑๑ คน 

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได ้พ ิจารณาความเห ็นและข ้อส ังเกต 
ของประชาชนทั ่วไป และได ้นำความ
คิดเห็นมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงร่างฯ 
แล้ว 

๓. การกำหนดให้ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยมีหน้าท่ี 
ในการคำนวณและประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยตามมาตรา ๗ และ
มาตรา ๒๒๔ ทุกรอบระยะเวลา 
๖ เดือน 

๓.๑ หน่วยงาน ๙ หน่วย เห็นด้วยโดยไม่มีข้อสังเกต  
๓.๒ หน่วยงาน ๓ หน่วย ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการ
คำนวณและประกาศอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒๔ โดยให้เหตุผลดังนี้ 

- สำนักงานอัยการสูงสุดมีข้อสังเกตว่า การกำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะขัดกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยหรือไม่ เพราะมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ บัญญัติว่า “ธปท. มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินภารกิจอันพึงเป็นงานของ
ธนาคารกลางเพื่อดำรงไว้ซึ ่งเสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพของระบบสถาบัน
การเงินและระบบการชำระเงิน….”  

- สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นว่าควรกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒๔ เป็น
อัตราคงที่ โดยให้การทบทวนอัตราดอกเบี้ยดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่ งตั้ง
โดยคณะรัฐมนตรีและให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักในคณะกรรมการชุด
ดังกล่าว  

- สมาคมสถาบันการเงินของรัฐไม่เห็นด้วยในการแก้ไขให้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว แต่หาก
จะต้องมีหน่วยงานท่ีกำหนดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวควรให้กำหนดร่วมกันโดยหน่วยงานกลาง
หลายหน่วย 

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได้พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตของ
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องแล้ว เห็นด้วยกับ
ความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอให้
ปรับปรุงร่างฯ ให้เป็นอัตราที่เข้าใจได้ง่าย
เพื่อลดความสับสนของประชาชนทั่วไป  
จ ึ ง ไ ด ้ ปร ั บปร ุ ง ร ่ า งฯ  โดยต ัดกลไก 
การให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ 
ในการคำนวณและประกาศอัตราดอกเบี้ย 
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒๔ แล้ว 



๘ 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต คำชี้แจง 
- สมาคมฟิโกไฟแนนซ์ฯ ไม่เห็นด้วยในการแก้ไขให้เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ควรกำหนดเป็น

อัตราคงท่ีในกฎหมาย 
๓.๓ หน่วยงาน ๔ หน่วย แสดงความคิดเห็นและมีข้อสังเกตต่อการคำนวณและประกาศอัตรา
ดอกเบี้ยตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒๔ ดังนี้ 

- สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอให้กำหนดวันประกาศอัตราดอกเบี้ยในราชกิจจานุเบกษาให้ตรง
กับวันท่ี ๑ มกราคมและวันท่ี ๑ กรกฎาคมของทุกปี 

- สคบ. หอการค้าไทยฯ และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถเสนอให้ประกาศ
อัตราดอกเบี้ยทุกรอบระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติของผู้บริโภคและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- สคบ. เสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศในลักษณะที่ระบุอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
โดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดจำนวนห้าแห่ง และอัตราดอกเบี้ย
ตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒๔ อย่างชัดเจน  

- ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยตามมาตรา ๗ มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป  
ควรมีลักษณะที่ชัดเจนและต่อเนื ่องคงที่ ไม่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ย  
ของธนาคารพาณิชย์ซึ ่งมีความผันผวน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่สะท้อนต้นทุน  
ที่แท้จริงของการทำธุรกรรม 

- ธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอว่า อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันควร
อยู่ที ่ประมาณร้อยละ ๓-๔ ต่อปี และควรมีการทบทวนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวทุก ๓ ปี 
เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยมีความชัดเจน ไม่ผันผวนจนเกินไป 

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได้พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตของ
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องแล้ว เห็นด้วยกับ
ความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสนอให้
ปรับปรุงร่างฯ ให้เป็นอัตราที่เข้าใจได้ง่าย
เพื่อลดความสับสนของประชาชนทั่วไป  
จ ึ ง ไ ด ้ ปร ั บปร ุ ง ร ่ า งฯ  โดยต ัดกลไก 
การให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ 
ในการคำนวณและประกาศอัตราดอกเบี้ย 
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒๔ แล้ว 

๓.๔ ความเห็นของประชาชนท่ัวไปที่ร่วมแสดงความเห็น ผ่าน Google Form มีประเด็นดังนี้ 
 - ควรให้ศาลยุติธรรมเป็นคนกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดมากกว่า ธปท. เพราะมีความใกล้ชิด

ประชาชนมากกว่า  
 - ควรประกาศเป็นรอบระยะเวลา ๑ ปี เพราะการประกาศทุก ๖ เดือน จะสร้างความยุ่งยาก 

ในการคำนวณให้กับเจ้าหนี้ ศาล และเจ้าพนักงานบังคับคดี  
 - ควรประกาศเป็นรายไตรมาส เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยมีความยืดหยุ่นและทันต่อสภาพการณ์

อย่างแท้จริง  

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได ้พ ิจารณาความเห ็นและข ้อส ังเกต 
ของประชาชนทั ่วไป และได ้นำความ
คิดเห็นมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงร่างฯ 
แล้ว 



๙ 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต คำชี้แจง 
 - เป็นการสร้างขั้นตอนและเกิดความยุ่งยากในการคิดดอกเบี้ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ตอ้ง

ติดตามประกาศ ธปท.  
 - ควรพิจารณาหน้าท่ีและอำนาจของกระทรวงการคลังในเรื่องนี้ควบคู่ไปด้วย 

 ๓.๕ ความเห็นของประชาชนทั่วไปที่ร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลาง มีผู ้เห็นด้วย ๓๘ คน  
ไม่เห็นด้วย ๑๘ คน  

- การคำนวณและประกาศอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒๔ ควรประกาศเป็น  
รายปี เพื่อไม่เกิดความซับซ้อนในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยของประชาชน 
- เป็นการสร้างภาระความยุ่งยากให้กับนักกฎหมายและประชาชน หากให้ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเป็นผู้ควบคุมอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย เท่ากับว่ าในการฟ้องร้องคดี ประชาชนทั่วไป 
ย่อมเสียเปรียบแต่ธนาคารเองกลับสามารถคิดดอกเบี้ยได้แพงกว่า เป็นการผลักให้คนกู้ยืมเงิน
นอกระบบมากขึ้นเพราะดอกถูกและมกีารใช้เทคนิคทางกฎหมายมากข้ึน ซึ่งจะเป็นปัญหาสังคม 
ในภายหน้า 
- อยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศอัตราดอกเบี้ยได้ชัดเจน ค้นหาง่ายได้เช่นเดียวกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได ้พ ิจารณาความเห ็นและข ้อส ังเกต 
ของประชาชนทั ่วไป และได ้นำความ
คิดเห็นมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงร่างฯ 
แล้ว 

๔. การเพิม่มาตรา ๒๒๔/๑  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

๔.๑ หน่วยงาน ๑๑ หน่วยเห็นด้วยกับร่างมาตรา ๒๒๔/๑ โดยไม่มีข้อสังเกต  
๔.๒ หน่วยงาน ๑ หน่วย คือ สถาบันการเงินของรัฐ ๑ แห่งในสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ไม่เห็น
ด้วยกับการร่างมาตรา ๒๒๔/๑ โดยให้เหตุผลว่าการบัญญัติให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะเป็นการ
จำกัดสิทธิระหว่างคู่สัญญาเกินสมควรและศาลมีอำนาจในการกำหนดให้คู่สัญญาชำระดอกเบี้ยผิด
ในอัตราที่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาไม่เป็นธรรมอยู่แล้ว 

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได้พิจารณาความเห็นของสถาบันการเงิน
ของรัฐ ๑ แห่ง ในสมาคมสถาบันการเงิน
ของรัฐแล้ว เห็นว่าข้อตกลงที่ให้เจ้าหนี้
สามารถเรียกดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิด
นัดได้จากต้นเงินที่เหลือท้ังหมดของหนี้นั้น 
เป็นข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรมและสร้างภาระ
แก ่ค ู ่ ส ัญญาเก ินสมควรด ั ง เช ่นท ี ่ มี  
การกำหนดไว ้ ในส ัญญา ให ้ ส ิ น เ ช่ื อ 
บางประเภทที ่เจ ้าหนี ้ม ีอำนาจต่อรอง 
สูงกว่าลูกหนี ้มาก จึงควรมีการกำหนด



๑๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต คำชี้แจง 
วิธีการคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่มีความชัดเจน
และเป็นธรรมยิ่งขึ้น 

 ๔.๓ หน่วยงาน ๔ หน่วย แสดงความคิดเห็นและมีข้อสังเกตต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมฯ ดังนี้ 
- สภาอุตสาหกรรม และสมาคมการค้าผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถมีข้อสงัเกตว่า ถ้อยคำ

ในร่างมาตรา ๒๒๔/๑ อาจทำให้เข้าใจได้ว่า เจ้าหนี้จะเรียกดอกเบี้ยทั้งหมดตามสัญญาได้
เฉพาะจากเงินต้นของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดเท่านั้น ซึ่งมีผลให้เรียกดอกเบี้ยปกติจากเงินต้นใน
งวดอื่นไม่ได้ จึงเสนอให้แก้ไขข้อความของมาตรา ๒๒๔/๑ เป็น “เจ้าหนี้จะเรียกดอกเบี้ย 
ผิดนัดในระหว่างเวลาผิดนัดได้เฉพาะจากเงินต้นของงวดที่ล ูกหนี้ผิดนัด” เพื่อให้เกิด 
ความชัดเจนว่ามาตรา ๒๒๔/๑ กำหนดเรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดเท่านั้น ไม่รวมถึงการคิด
ดอกเบี้ยปกติ 

- สมาคมฟิโกไฟแนนซ์ฯ เสนอให้แก้ไขถ้อยคำในร่างที่ว่า “ผ่อนชำระหนี้เป็นงวด” เป็น “ผ่อน
ชำระต้นเงินเป็นงวด” เพื่อป้องกันปัญหาการตีความว่าการผ่อนชำระนั้นเป็นการผ่อนต้นเงิน
หรือดอกเบี้ย 

- สมาคมการค้าผู ้ประกอบธุรกิจสินเชื ่อทะเบียนรถเสนอให้กำหนดบทเฉพาะกาลให้ใช้ 
ร่างมาตรา ๒๒๔/๑ กับการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในสัญญาที่ได้ทำขึ้นหลังวันที่กฎหมายมีผล  
ใช้บังคับ เนื ่องจากการกำหนดให้ใช้กับสัญญาที่ทำขึ้นก่อนวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ  
จะทำให้การปรับระบบงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเจ้าหนี้มีความยุ่งยากมาก 

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได ้พ ิจารณาความเห ็นและข ้อส ังเกต 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็น
ว่าถ้อยคำที่กำหนดในร่างมีความชัดเจน
แล้ว และการแก้ไขถ้อยคำตามที ่เสนอ  
อาจทำให้เจ้าหนี้และลูกหนี้อาจเข้าใจผิด
ได้ว่าสามารถคิดดอกเบี ้ยซ้อนดอกเบี้ย 
ในระหว่างเวลาผิดนัดได้ 
 
 
 
-  สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได้พิจารณาความเห็นของสมาคมการค้า 
ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื ่อทะเบียนรถแล้ว  
เห็นว่าควรกำหนดบทเฉพาะกาลให้ใช้ 
ร่างมาตรา ๒๒๔/๑ กับการคิดดอกเบี้ยใน
ง ว ด ท ี ่ ถ ึ ง ก ำ ห น ด เ ว ล า ช ำ ร ะ  
เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีภาระหนี้สินอันสืบ
เนื่องมาจากปัญหาสภาวะการแพร่ระบาด
ของโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ที่เป็นผลมาจากสัญญาที่ทำ
ขึ้นก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

๔.๔ ความเห็นของประชาชนท่ัวไปที่ร่วมแสดงความเห็น ผ่าน Google Form มีประเด็นดังนี้ 
- ไม่เห็นด้วยที่กำหนดให้ข้อตกลงที่ขัดกับกฎหมายเป็นโมฆะ เนื่องจากความตกลงระหว่าง

เจ้าหนี้กับลูกหนี้ควรตั้งอยู่บนหลักอิสระทางแพ่งและหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเป็นสำคัญ  

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได ้พ ิจารณาความเห ็นและข ้อส ังเกต 
ของประชาชนทั ่วไป และได ้นำความ



๑๑ 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต คำชี้แจง 
- ไม่ควรบังคับใช้มาตรานี้กับสัญญาที่ทำขึ้นก่อนกฎหมายใช้บังคับ จะทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ

เกินไป เพราะขณะที่ทำสัญญาเจ้าหนี้กำหนดอัตราดอกเบี้ยในสัญญาโดยเข้าใจว่าจะสามารถ
คิดดอกเบี้ยเมื่อผิดนัดในจากฐานท้ังหมดได้  

- เห็นด้วยในหลักการ หากลูกหนี้ไม่ได้ตั้งใจผิดนัด โดยผิดนัดเพียงบางงวดก็ควรให้เรียกดอกเบี้ย
ได้เฉพาะจากต้นเงินในงวดนั้น แต่หากเป็นกรณีลูกหนี้ผิดนัดโดยจงใจที่จะไม่ชำระหนี้อีกเลย 
จะทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายมาก เจ้าหนี้จึงควรเรียกดอกเบี้ยผิดนัดได้จากทั้งจำนวน  
ทั้งนี้ อาจกำหนดเป็นจำนวนงวดที่ผิดนัดขั้นต่ำ เช่น หากผิดนัดติดต่อกันเกิน ๓ งวด ให้เจ้าหนี้
สามารถเรียกดอกเบี้ยจากฐานเงินต้นท้ังหมดได้  

- การกำหนดเช่นนี้ จะทำให้ลูกหนี้มีโอกาสที่จะผิดนัดเจ้าหนี้บ่อยครั้งขึ้นเพราะดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้นั้นน้อยกว่าเดิม ทำให้ลูกหนี้ไม่เกรงกลัวในการผิดนัดชำระหนี้ ทางเจ้าหนี้เองก็ยอ่ม
เดือดร้อนจากการไม่ชำระหนี้ของทางลูกหนี้ด้วย จึงเห็นว่าไม่ควรเพิ่มร่างมาตรานี้  

- ควรกำหนดแนวทางการตีความของร่างมาตรานี้ให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของเจา้หนี้
ในการเรียกคืนหนี้ก่อนครบกำหนดชำระ (Acceleration) ตัวอย่างเช่น หากในสัญญากำหนด
ว่าถ้าลูกหนี้ผิดนัดค่างวดในงวดใดงวดหนึ่ง เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกหนี้ที่คงค้างทั้งหมดคืนได้ก่อน
กำหนด และสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงินของจำนวนที่เรียกนั้นได้ทั้งหมด โดยไมข่ัด
กับมาตรานี้  

- มีข้อกังวลว่าการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบวงเงิน โดยคู่สัญญาเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน  
ในลักษณะเป็นวงเงินหลายวงเงิน (Multi-Tranche Loans) ในสัญญาเดียวกัน จะถือว่า
คู่สัญญามีเจตนาเลี่ยงมาตรา ๒๒๔/๑ หรือไม่ เช่น หากมีการทำสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบ 
การแบ่งเป็นวงเงินหลายวงเงิน แต่ละวงเงินต่างมีวันถึงกำหนดชำระเพียงครั้งเดียวตามที่  
จะตกลงกัน ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการตกลงที่ขัดกับร่างมาตรา ๒๒๔/๑ นี้ เพราะการแบ่ง
การให้เงินกู้ยืมเป็นวงเงนิกับการแบ่งชำระคืนเงินกู้ยืมเป็นงวดนั้น มีเหตุผลและความมุ่งหมาย
ต่างกัน  

- อาจเกิดผลกระทบต่อการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในตราสารหนี้ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ดังนี้  
(๑) กรณีเป็นตราสารหนี้แบบปกติที่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด หากมีการผิดนัดชำระหนี้

ดอกเบี้ยงวดที่จ่าย เนื่องจากไม่มีการแบ่งทยอยชำระคืนเงินต้น จึงไม่ถือว่าเป็นกรณีที่มีการ

คิดเห็นมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงร่างฯ 
แล้ว 



๑๒ 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต คำชี้แจง 
ผ่อนชำระเป็นงวด ดังนั้น การคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดจะคิดจากเงินต้นทั้งหมดนับแต่วันผิด
นัดชำระ  

(๒) กรณีเป็นตราสารหนี้ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น (Amortizing Bond) หากมีการผิดนัด
ชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง จะเข้าเงื่อนไขตามตามมาตรา ๒๒๔/๑ ซึ่งจะทำให้คิดดอกเบี้ยผิด
นัดได้เฉพาะเงินต้นของงวดที่ผิดนัดนั้น ทั้งที่ ข้อกำหนดสิทธิของตราสารหนี้กำหนดวา่การ
ผิดนัดชำระเพียงงวดใดงวดหนึ่ง จะถือว่าตราสารหนี้ท้ังหมด “ผิดนัดชำระ”  

(๓) หากตราสารหนี้ทยอยคืนเงินต้นมีการเรียกให้หนี้ งวดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระถึงกำหนด
ชำระโดยพลัน (Acceleration) ก็จะทำให้เจ้าหนี้สามารถเรียกดอกเบี้ยผิดนัดในเงินต้น
ทั้งหมด 

๔.๕ ความเห็นของประชาชนทั่วไปที่ร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลาง มีผู ้เห็นด้วย ๔๗ คน  
ไม่เห็นด้วย ๗ คน 

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได ้พ ิจารณาความเห ็นและข ้อส ังเกต 
ของประชาชนทั ่วไป และได ้นำความ
คิดเห็นมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงร่างฯ 
แล้ว 

๕. อ่ืน ๆ ๕.๑ หน่วยงาน ๕ หน่วย แสดงความคิดเห็นและมีข้อสังเกตอื่น ๆ ดงันี้ 
- สำนักงานศาลยุติธรรมมีข้อสังเกตว่า แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศอัตราดอกเบี้ย

ตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒๔ ในราชกิจจานุเบกษา แต่ก็ไม่ใช่กฎหมาย 
ที่ศาลจะรู้เองได้แต่เป็นข้อเท็จจริงที่เจ้าหนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโจทก์ที่ยื่นฟ้องลูกหนี้จะต้อง  
นำสืบตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา  ดังนั้น ควรจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนท่ัวไปจะสามารถ
สืบค้นอัตราดอกเบี้ยได้สะดวกกว่าการสืบค้นจากราชกิจจานุเบกษา 

- กรมบังคับคดีเห็นว่าควรกำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการประกาศอัตราดอกเบีย้
ตามร่างมาตรา ๗ และร่างมาตรา ๒๒๔ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะด้วย เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งข้ึน 

- หอการค้าไทยฯ มีข้อสังเกตว่าอัตราดอกเบี้ยตามร่างมาตรา ๗ และร่างมาตรา ๒๒๔ ที่แก้ไข
เพิ่มเติมจะต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ได้รับจากการลงทุนใน
สถาบันการเงินรูปแบบอ่ืน เพราะจะส่งผลให้ลูกหนี้ประวิงเวลาการชำระหนี้ 

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได้พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตอื่น ๆ 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้นำ
ความคิดเห็นมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุง
ร่างฯ แล้ว 
 



๑๓ 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต คำชี้แจง 
- สมาคมสถาบันการเงินของรัฐเสนอให้พิจารณาหลักการอื่น ๆ เช่น การธนาคารเพื่อความ

ยั่งยืน (Sustainable Banking) ประกอบการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ และอาจมี
ความจำเป็นท่ีจะต้องแก้ไขกฎหมายฉบับอ่ืนนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย  

- สมาคมฟิโกไฟแนนซ์ฯ เสนอให้มีการจัดประชุมหรือสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจต่อร่างฯ ท่ีชัดเจน และรับฟังความคิดเห็นโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน  

๕.๒ ความเห็นของประชาชนท่ัวไปที่ร่วมแสดงความเห็น ผ่าน Google Form มีประเด็นดังนี้ 
- มีความเห็นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ ดังนี้ ๑) ร่างมาตรา ๗ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการ

ปรับใช้กับตราสารหรือสัญญาที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยแฝง เช่น ตราสารหนี้ที่ไม่มีการ
จ่ายดอกเบี้ย (zero-coupon bond) ซึ่งมิได้ระบุดอกเบี้ยไว้ชัดเจนแต่แฝงอยู่ในส่วนลด  
จะพิจารณาว่าเป็นกรณีตามร่างมาตรา ๗ หรือไม่ ๒) ร่างมาตรา ๒๒๔ มีข้อสังเกตว่า ใน
ตลาดทุนผู้ออกหลักทรัพย์ที่จะต้องชำระหนี้ตามตราสาร มีลักษณะเป็นกิจการขนาดใหญ่  
เช่น บริษัทจดทะเบียน ในขณะที่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้  (กว่าร้อยละ ๕๐) มีลักษณะเป็นผู้
ลงทุนรายย่อย ดังนั้น การปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวจึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่ลงทุนในตราสารที่ผิดนัดชำระหนี้ ให้ได้รับความเดือดร้อนจากกิจการที่ผิดนัด  
และได้รับดอกเบี้ยผิดนัดที่น้อยลงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ณ ขณะที่ลงทุน  

- ควรออกเป็นกฎหมายมาใช้บังคับโดยเร็ว เนื่องจากถ้าช้าเจ้าหนี้ก็สามารถคิดดอกเบี้ยร้อยละ 
๗.๕ ต่อปี ตามกฎหมายเดิมไปตลอดได้ ยิ่งเฉพาะในช่วงโควิดมีลูกหนี้ผิดนัดจำนวนมาก การ
ออกกฎหมายช้าจะไม่เป็นธรรมกับลูกหนี้ 

- เห็นด้วยกับการแก้อัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตราลอยตัว แต่กฎหมายเขียนยากมาก อยากให้
เขียนให้เข้าใจและใช้ได้ง่ายกว่านี ้ เพราะกฎหมายควรจะมีความแน่นอน ง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

- เดิมมาตรา ๒๒๔ กำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดไว้อย่างชัดเจน ทำให้คู่ความในคดีไม่ต้องนำสืบ
ถึงอัตราดอกเบี้ยปกติและอัตราดอกเบี้ยผิดนัด เพราะเป็นข้อกฎหมายที่ศาลวินิจฉัยได้เอง 
เพียงแค่นำสืบว่าเป็นหนี้เงินผิดนัดเท่านั ้น แต่การที่ร่างฯ ที่แก้ไขใหม่กำหนดให้ ธปท. 
ประกาศอัตราดอกเบี้ยนั้น มีปัญหาว่าประกาศ ธปท. ดังกล่าวจะถือเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความ
ต้องนำสืบหรือไม่ หากเป็นข้อเท็จจริงศาลจะไม่อาจทราบได้เอง และจะทำให้การดำเนินคดี
เกี่ยวกับหนี้เงินทุกคดีต้องนำสืบประกาศ ธปท. อันอาจทำให้เจ้าหนี้ทั่วไปที่ไม่ใช่สถาบัน

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได้พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตอื่น ๆ
ของประชาชนทั ่วไป และได ้นำความ
คิดเห็นมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงร่างฯ 
แล้ว 



๑๔ 
 

ประเด็น ความคิดเห็นและข้อสังเกต คำชี้แจง 
การเงินได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้นำสืบ จึงไม่ได้รับดอกเบี้ยตามคำพิพากษา จึง
ควรกำหนดแนวทางการดำเนินคดีเกี่ยวกับร่างมาตราที่เสนอแก้ไขให้ชัดเจนด้วยว่าจะให้ศาล
ดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนน้ีอย่างไร 

- มาตราในร่างฯ  ไม่ครอบคลุมอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน ทั้งธนาคาร หรือ FICO ที่อยู่
ภายใต้กฎหมายเฉพาะ อยากให้มีการควบคุมดอกเบี้ยดังกล่าวไม่ให้สูงเกินควรด้วยเช่นกัน 
(ปัจจุบันดอกเบี้ยบัตรเครดิต ร้อยละ ๑๘-๒๔ ต่อปี ซึ่งสูงมาก และ FICO คิดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ ๒-๓ ต่อเดือน หรือถึงร้อยละ ๒๔-๓๖ ต่อปี) 

๕.๓ ความเห็นของประชาชนท่ัวไปที่ร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลาง มีประเด็นดังนี้  
- การลดอัตราดอกเบี้ยจะช่วยในกรณีคนท่ีอาจจะโดนทำสัญญาโดยไม่ได้มีความรู้กฎหมายมาก

นัก ซึ่งก็เป็นการดี  แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะไม่ได้ช่วยให้กรณีที่มีการกำหนดดอกเบี้ยอยู่แล้ว 
ส่วนตัวเห็นว่าควรจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตด้วยให้ต่ำลงมาอีก
เพื่อให้สอดคล้องกับดอกเบี้ยเงินฝากมากกว่านี้ 

- ควรพิจารณาแก้ไขมาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดว่า “ท่าน
ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้ น ก็ให้
ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี” ไปในคราวเดียวกันว่าการกำหนดดอกเบี้ยขั้นสูงร้อยละสิบ
ห้าต่อปียังมีความเหมาะสมหรือไม่ สูงเกินไปหรือไม่เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง
กับไทย เนื่องจากปัญหาของการคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงนั้น ส่วนใหญ่เป็นการคิดดอกเบี้ยที่มี
การกำหนดอัตราไว้อย่างชัดแจ้ง มากกว่าการไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย 

- อยากให้พิจารณาควบคุมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากเงินกู้และดอกเบี้ยด้วย 
- เป็นการแก้ไขที่ควรทำให้เกิดความเป็นธรรมที่ล่าช้ามานานมากแล้ว สมควรดำเนินการ  

โดยเร่งด่วน 

- สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา 
ได้พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตอื่น ๆ
ของประชาชนทั ่วไป และได ้นำความ
คิดเห็นมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงร่างฯ 
แล้ว 

 
    


