
 

เรื่องเสร็จที่ ๒๖๒/๒๕๖๔ 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
   

 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
     กฎหมายใหม่                   แก้ไข/ปรับปรุง                   ยกเลิก 
 
หน่วยงานของรัฐผู้เสนอร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
                   ประเด็นที่ ๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง  ๆที่เปลี่ยนแปลง 
  สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ มีกลไกยกเลิก 
                หรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ส่วนที่ ๑ 
เหตุผลความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

   
 

๑. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา 
 ๑.๑ ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหาคืออะไร และผลกระทบของปัญหาคืออะไร 

บทบัญญัติมาตรา ๗ (อัตราดอกเบี้ยในกรณีที่นิติกรรมหรือกฎหมายมิได้กำหนดไว้  
โดยชัดแจ้ง) และมาตรา ๒๒๔ (อัตราดอกเบี ้ยผิดนัด) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มีการใช้บังคับมากว่า ๙๕ ปี (ตั ้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๘) โดยมิได้มีการแก้ไขปรับปรุง 
ให้สอดคล้องกับสภาพการณฺและสภาพเศรษฐกิจ และโดยที่บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดอัตราดอกเบี้ย
ไว้คงที่ที่ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ซึ ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราของดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์  
ในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ (อัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สำหรับบุคคลธรรมดาในวันที่  
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี) ทำให้ลูกหนี้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินสมควร 
โดยเฉพาะในกรณีของการเร ียกดอกเบี ้ยในระหว่างเวลาผ ิดน ัดที ่ม ิได ้ตกลงกันไว ้ในส ัญญา  
หรือในมูลละเมิดที่กฎหมายกำหนดให้ลูกหนี้เป็นผู้ผิดนัดมาตั้งแต่เวลาที่ได้ทำละเมิด (มาตรา ๒๐๖) 
และก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัต ิจากการประวิงเวลาฟ้องคดีของเจ้าหนี ้เพื ่อหาประโยชน์  
จากอัตราดอกเบี้ยในกฎหมายที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ 

นอกจากนั้น โดยที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีการกำหนดวิธีการคำนวณ
ดอกเบี้ยผิดนัดที่ชัดเจน ส่งผลให้ในสัญญาให้สินเชื่อบางประเภทที่กำหนดให้ลูกหนี้ผ่อนชำระเป็นงวด 
มักมีข้อตกลงให้เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง เจ้าหนี้สามารถเรียกดอกเบี้ยผิดนัดที่คำนวณ



๒ 

จากต้นเงินที่ลูกหนี้ยังคงค้างชำระทั้งหมดได้  ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ลูกหนี้ซึ่งต้องรับภาระ 
ในการเสียดอกเบี้ยผิดนัดที่สูงเกินสมควร ซึ่งในหลายกรณี ส่งผลให้ลูกหนี้ที ่มีฐานะทางเศรษฐกิจ 
ไม่ดี หรือลูกหนี้ที ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยผิดนัดในจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างไม่เป็นธรรม
ได้ และเกิดเป็นหนี้เสียซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
 ๑.๒ เหตุใดรัฐจึงควรแทรกแซงในเรื่องนี้ 

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่นิติกรรมหรือกฎหมายมิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง  
และอัตราดอกเบี ้ยผ ิดนัด เป็นการกำหนดโดยผลของกฎหมายซึ ่งมีผลกระทบต่อประชาชน 
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกรณีของอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในมูลละเมิดซึ่งคู่กรณีไม่สามารถตกลง  
เป็นอื่นดังเช่นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในการเข้าทำนิติกรรมได้ เมื่ออัตราดอกเบี้ยในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม ่สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจ และก่อให้เกิด 
ความไม่เป็นธรรม  รัฐจึงควรแก้ไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว 
มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจ และกำหนดแนวทางการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย
โดยให้การทบทวนทุกรอบระยะเวลาที ่กำหนด และกำหนดว ิธ ีการคำนวณดอกเบี ้ยผ ิดนัด 
ที่มีความชัดเจนและเป็นธรรมยิ่งขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการแทรกแซง 
 เพื ่อแก้ไขอัตราดอกเบี ้ยในกรณีที ่นิติกรรมหรือกฎหมายมิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง 
(มาตรา ๗) และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด (มาตรา ๒๒๔) ให้สอดสอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื ่อช่วยเหลือลูกหนี ้ที ่ต้องเสียดอกเบี ้ยผิดนัดในอัตราที ่เกินสมควร 
โดยเฉพาะลูกหนี ้ที่ม ีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี หรือลูกหนี ้ที ่ได้ร ับผลกระทบจากปัญหาสภาวะ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ทั้งนี้ โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ย 
ในกรณีที ่น ิต ิกรรมหรือกฎหมายมิได้กำหนดไว ้โดยช ัดแจ ้งจากอัตราคงที ่ร ้อยละ ๗.๕ ต่อปี   
เป็นอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี และกำหนดสามารถปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ และสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎ ีกา  
และให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวทุก ๓ ปี  และกำหนดอัตราดอกเบี้ย 
ผิดนัด ให้อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่นิติกรรมหรือกฎหมายมิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง บวกด้วย
อัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี เพื่อลงโทษต่อลูกหนี้ที ่ผิดชำระหนี้และจูงใจให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้ตรงเวลา 
พร้อมทั้งกำหนดวิธีการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดในหนี้ที่ลูกหนี้มีหน้าที่ผ่อนชำระเป็นงวด โดยกำหนดให้
เจ้าหนี ้คำนวณจำนวนดอกเบี ้ยผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดที ่ลูกหนี ้ผ ิดนัดแล้วเท่านั้น  
และกำหนดให้ข้อตกลงใดที่อนุญาตให้เจ้าหนี ้อาจคำนวณจำนวนดอกเบี ้ยได้จากต้นเงินที ่ยังคง 
ค้างชำระท้ังหมด มีผลเป็นโมฆะ 
 
๓. การแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
 ๓.๑ วิธีการแก้ปัญหาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันคืออะไร 

ไมมี่แก้ปัญหาด้วยวิธีการอ่ืน 



๓ 

 ๓.๒ ต่างประเทศแก้ปัญหานี ้อย่างไร (ถ้ามี) และการดำเนินการดังกล่าวเหมาะสมกับ  
       สังคมไทยหรือไม่ อย่างไร 

           ในต่างประเทศ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่นิติกรรมหรือกฎหมายมิได้กำหนด
ไว้โดยชัดแจ้งและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่แตกต่างกัน ตามรูปแบบการปกครองและระบบเศรษฐกิจ 
ของแต่ละประเทศ อาทิเช่น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์กำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่มิได้กำหนด 
ไว้ในสัญญาโดยชัดแจ้งและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดไว้เท่ากันที่ร้อยละ ๓ ต่อปี 

ประเทศญี่ปุ่น เดิมกำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในสัญญาโดยชัดแจ้ง
และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในนิติกรรมทั่วไป ที่ร้อยละ ๕ ต่อปี และในปี ๒๕๖๐ ได้มีการปรับปรุง 
ให้เหลือร้อยละ ๓ ต่อปี และกำหนดให้มีการทบทวนทุก ๓ ปี โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยของสัญญา 
เงินให้สินเชื่อระยะสั้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงยุติธรรมประกาศกำหนด 

ประเทศออสเตรเลียไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในสัญญา 
โดยชัดแจ้ง แต่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย โดยกำหนดให้อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย 
Cash Rate ของธนาคารกลางออสเตรเลีย โดยอัตราปัจจุบัน คือ ๐.๗๕% ต่อปี บวกด้วยอัตราเพ่ิม
ก่อนมีคำพิพากษาร้อยละ ๔ ต่อปี และอัตราเพิ่มหลังมีคำพิพากษาร้อยละ ๖ ต่อปี ซึ่งรวมแล้วเท่ากับ
ร้อยละ ๔.๗๕ ต่อปี และร้อยละ ๖.๗๕ ต่อปี ตามลำดับ 

 ประเทศเยอรมนีกำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่มิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในนิติกรรม 
ที ่เป็นหนี ้เง ินทั ่วไป ที ่ร ้อยละ ๔ ต่อปี และในนิติกรรมทางพาณิชย์ระหว่างผู ้ที ่เป็น “พ่อค้า” 
(Kaufsmänner) ตามนิยามของประมวลกฎหมายพาณิชย์ ที่ร้อยละ ๕ ต่อปี  สำหรับอัตราดอกเบี้ย
ผิดนัดมีการกำหนดเป็นอัตราลอยตัว โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน (Basic Rate of Interest) 
ซึ่งประกาศโดยธนาคารสหพันธ์เยอรมนีทุกวันที่ ๑ มกราคม และ ๑ กรกฎาคม โดยอัตราปัจจุบัน 
คือ ติดลบ ๐.๘๘% ต่อปี บวกด้วยอัตราเพ่ิมร้อยละ ๕ ต่อปี สำหรับดอกเบี้ยผิดนัดในนิติกรรม 
ที่เป็นหนี้เงินทั ่วไป และบวกด้วยอัตราเพิ ่มร้อยละ ๙ ต่อปี สำหรับดอกเบี ้ยผิดนัดในนิติกรรม 
ซ่ึงผู้บริโภคไม่ได้เป็นคู่สัญญา ซึ่งรวมแล้วเท่ากับร้อยละ ๔.๑๒ ต่อปี และร้อยละ ๘.๑๒ ต่อปี ตามลำดับ 

ประเทศฝรั่งเศสกำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีที ่มิได้กำหนดไว้ในสัญญาโดยชัดแจ้ง 
โดยให้กระทรวงการคลังประกาศกำหนดทุกรอบระยะเวลา ๖ เดือน โดยอัตราปัจจุบันกำหนดที่  
ร้อยละ ๓.๑๕ ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกำหนดให้เท่ากับอัตรา  ๓ เท่าของอัตราดอกเบี้ย 
ECB Main Refinancing Operations Rate ที ่กำหนดโดยธนาคารกลางยุโรป โดยอัตราปัจจุบัน  
คือ ร้อยละ ๐ ต่อปี บวกด้วยอัตราเพ่ิมร้อยละ ๑๐% ต่อปี ซึ่งรวมแล้วเท่ากับร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

 ประเทศอังกฤษกำหนดอัตราดอกเบี ้ยในกรณีที ่มิได้กำหนดไว้ในสัญญาโดยชัดแจ้ง 
ที่ร้อยละ ๘ ต่อปี และกำหนดดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราลอยตัวโดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ของธนาคารแห่งชาติอ ังกฤษ (The Bank of England Reference Rate) ซึ ่งประกาศทุกว ันที่   
๑ มกราคม และ ๑ กรกฎาคม โดยอัตราปัจจุบัน คือ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี บวกด้วยอัตราเพ่ิมที่กำหนด
เพ่ือลงโทษลูกหนี้ที่ผิดนัดร้อยละ ๘ ต่อปี ซ่ึงรวมแล้วเท่ากับร้อยละ ๘.๒๕ ต่อปี 

อนึ ่ง แนวทางของประเทศญี ่ปุ ่น ซึ ่งกำหนดอัตราดอกเบี ้ยในกรณีที ่มิได้กำหนด 
ไว้ในสัญญาโดยชัดแจ้งและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ ๓ ต่อปี และให้มี 
การทบทวนทุก ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ที ่กระทรวงยุต ิธรรมประกาศกำหนด  มีความเหมาะสม 



๔ 

กับการปร ับปร ุงอ ัตราดอกเบี ้ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ เน ื ่องจากมีล ักษณะ 
เป็นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่มีความชัดเจน ประชาชนสามารถทำความเข้าใจและนำไปใช้อ้างอิง
ในทางปฏิบัติได้ง่าย สอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
ทั่วไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับจากการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 

 
๔. การรับฟังความคิดเห็น 
         ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
  ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบแล้ว 
 
๕. ความสัมพันธ์หรือความใกล้เคียงกับกฎหมายอ่ืน 
 ๕.๑ มาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 มาตรา ๖๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้คิด
ดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากำหนดดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้า
ต่อปี” บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับสัญญาให้กู้ยืมเงินระหว่างบุคคล  
โดยไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดเป็นสถาบันการเงิน ในความเห็นทางวิชาการ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ ๗.๕ 
ต่อปี ในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๒๔ อาจมีที่มาจากการกำหนดเป็นอัตราปานกลางของอัตราดอกเบี้ย
สูงสุดทีส่ามารถเรียกไดจ้ากสัญญากู้ยืมเงินในมาตรา ๖๕๔ นี้ 
 ๕.๒ พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
 พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู ้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ มีสาระสำคัญ 
เป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการที ่ทางราชการจะใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์  
ทางนโยบายการเงินในอันที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศ โดยให้อำนาจรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลัง โดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย มีอำนาจกำหนดอัตราดอกเบี้ย 
ที่สถาบันการเงินอาจคิดจากผู ้กู ้ยืมหรือคิดให้ผู ้ให้กู ้ยืมให้สูงกว่าร้อยละ  ๑๕ ต่อปีได้ เนื ่องจาก 
การกำหนดให้การให้กู้ยืมทุกกรณีสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๕๔ จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
ว ัตถ ุประสงค ์และมาตรการทางกฎหมายของพระราชบ ัญญัต ิด ั งกล ่าวม ีความใกล ้ เค ียง  
กับร่างพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมุ่งเน้นการใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือในการบรรเทาและแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป
และระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง 
  ๕.๓ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส๒. ๙/๒๕๖๓ เรื่อง การคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
           ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส๒. ๙/๒๕๖๓ เรื่อง การคิดดอกเบี้ยผิดนัด
ชำระหนี้และการตัดชำระหนี้ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีสาระสำคัญ คือ ๑) การกำหนดวิธีการ
คำนวณดอกเบี้ยผิดนัดบนฐานของต้นเงินที่ผิดนัดชำระหนี้จริง โดยไม่รวมส่วนของต้นเงินของค่างวด
ในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ๒) การกำหนดเพดานขั้นสูงของอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่ผู้ให้บริการ
ทางการเงินอาจคิดได้ไว้ที่อัตราบวกเพิ ่มไม่เกินร้อยละ ๓ ต่อปี จากอัตราดอกเบี ้ยตามสัญญา  



๕ 

และ ๓) กำหนดลำดับการตัดชำระหนี้โดยให้นำไปจ่ายค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และต้นเงินของยอดหนี้
ที ่ค้างชำระนานที่สุดก่อน  ทั้งนี้ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับดังกล่าวมีความสัมพันธ์  
กับร่างพระราชบัญญัตินี้ ในลักษณะที่เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการคำนวณดอกเบี ้ยผิดนัด 
ให้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้นำหลักการการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด 
บนฐานของต้นเงินที่ผิดนัดชำระหนี้จริง โดยไม่รวมส่วนของต้นเงินของค่างวดในอนาคตที่ยังไม่ถึง
กำหนดชำระที่ปรากฏในประกาศดังกล่าว มาใช้กับการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ โดยบัญญัติเป็นร่างมาตรา ๒๒๔/๑ 
 
๖. ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
 ๖.๑ กฎหมายนี้จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ หรือก่อให้เกิดหน้าที่หรือภาระอะไรแก่ใครบ้าง 

การกำหนดให้เจ้าหนี้สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดที่ผิดนัด  
มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในการทำสัญญา (Freedom of Contract) เนื่องจาก
บุคคลผู ้เป็นคู ่สัญญาไม่สามารถแสดงเจตนาตกลงกันให้คำนวณดอกเบี ้ยผิดนัด ในหนี้ที ่เจ ้าหนี้
กำหนดให้ลูกหนี้ผ่อนชำระเป็นงวดให้แตกต่างไปจากวิธีการคำนวณที่ร่างพระราชบัญญัตินี้กำหนด 
ไว้ได้ กล่าวคือ เจ้าหนี้สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
แล้วเท่านั้น  โดยหากสัญญาใดมีข้อตกลงที่กำหนดไว้แตกต่างจากวิธีการตามกฎหมาย ข้อตกลงนั้น 
จะมีผลเป็นโมฆะ 
 ๖.๒ มีมาตรการป้องกัน แก้ไข คุ ้มครอง หรือเยียวยาให้แก่ผู ้ได้รับผลกระทบตาม ๖.๑  
       อย่างไร 

การกำหนดให้เจ้าหนี้สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดที่ลูกหนี้ 
ผิดนัดแล้วเท่านั ้น เป็นการแก้ไขเพิ ่มเติมประมวลฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรฐกิจ และสร้างความเป็นธรรมให้กับลูกหนี้ที่ต้องรับภาระจากดอกเบี้ย
ผิดนัดที่สูงเกินสมควรจากวิธีการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดตามยอดหนี้ทั้งจำนวน จึงมีผลเป็นการป้องกัน
ปัญหาและคุ้มครองลูกหนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงที่ไม่เป็นธรรม 

สำหรับผลกระทบที่เจ้าหนี้ที ่เป็นสถาบันการเงินจะที ่ได้รับจากมาตรการดังกล่าว  
จะมีผลกระทบในระดับที่จำกัด เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่นำมาบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้ มีความ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส๒. ๙/๒๕๖๓ ซึ่งประกาศ 
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัตินี้ 
มีผลใช้บังคับ จะถือได้ว่ามีระยะเวลาพอสมควรในการให้เจ้าหนี้ได้ปรับปรุงระบบงานในการให้บริการ
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องแล้ว 
 ๖.๓ กฎหมายนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศ สังคม หรือประชาชนอย่างไร 

การแก ้ไขอ ัตราดอกเบ ี ้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ในมาตรา ๗  
(อัตราดอกเบี้ยในกรณีที่นิติกรรมหรือกฎหมายมิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง)  จากอัตราคงที่ร้อยละ ๗.๕ 
ต่อปี เป็นอัตราที่ต่ำลงเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และแก้ไขอัตรา
ดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๒๔ (อัตราดอกเบี้ยผิดนัด) จากอัตราคงที่ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นอัตราซึ่งอ้างอิง
ก ับอ ัตราดอกเบ ี ้ยตามมาตรา ๗ และบวกด ้วยอ ัตราเพ ิ ่มร ้อยละสองต ่อป ี  โดยกำหนด  



๖ 

ให้กระทรวงการคลังอำนาจในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวทุก ๓ ปี 
จะช ่วยให ้อ ัตราดอกเบ ี ้ยท ี ่ กำหนดโดยผลของกฎหมายม ีความย ืดหย ุ ่นและสอดคล ้อง  
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  นอกจากนั้น การกำหนดวิธีการ
คำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่ลูกหนี้มีหน้าที่ผ่อนชำระเป็นงวด โดยให้เจ้าหนี้สามารถคิดดอกเบี้ย
ในระหว่างเวลาผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดเท่านั้น จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรม
และช่วยลดภาระของลูกหนี้ที่ไม่ได้มีเจตนาจงใจผิดนัดชำระหนี้ให้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดที่สูงเกิน
สมควรจากการถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากยอดหนี้ในงวดอื่น ๆ นอกเหนือจากงวดหนี้ที ่ผิดนัดชำระ  
พร้อมทั้งทำให้เจ้าหนี้มีโอกาสได้รับชำระหนี้เพิ่มขึ้น จากผลของจำนวนหนี้เสียที่คาดว่าจะลดลง 
อย่างมีนัยสำคัญ 
 
๗. ความพร้อมและต้นทุนของรัฐในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 ๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
       พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการพิจารณา
ทบทวนอัตราดอกเบี ้ยในกรณีที ่น ิติกรรมหรือกฎหมายมิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง  (มาตรา ๗  
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้
พิจารณาทบทวนทุกสามปี และหากมีเหตุสมควรที ่จะต้องปรับเปลี ่ยนอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าว 
กระทรวงการคลังสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีให้ทูลเกล้าฯ เสนอเพ่ือทรงตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
 ๗.๒ มีแนวทางและระยะเวลาเตรียมการในการปฏิบัติตามหรือบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
       อย่างไร 
 กระทรวงการคลังสามารถใช้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่และข้อมูลอื่น ๆ จากหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่นิติกรรมหรือกฎหมายมิได้
กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง (มาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)  ทุก ๓ ปี นับตั ้งแต่ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้ม ีผลใช้บ ังคับ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีระยะเวลาในการเตรียมการ 
หรือก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
 ๗.๓ มีแนวทางและระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงาน 
       สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนที่มีภารกิจด้านการกำหนดนโยบายการเงินการคลังของประเทศ กระบวนการยุติธรรม  
และการประกอบธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน จะร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนทั่วไป องค์กรเอกชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงทั้งก่อนและภายหลัง
จากที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ  
และสามารถปฏิบัต ิตามหลักเกณฑ์ที่เก ี ่ยวข้องอัตราดอกเบี ้ยตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ได ้อย ่างถ ูกต ้อง โดยอาจจ ัดการประช ุมช ี ้แจงต ่อ เจ ้าหน ้าท ี ่ของร ัฐ เพ ื ่อให ้ เป ็นส ื ่อกลาง 
ในการประชาสัมพันธ์กับภาคเอกชน และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง 



๗ 

 ๗.๔ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที ่คาดว่าต้องใช้ในการปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไป 
        ตามกฎหมายในระยะ ๓ ปีแรก เป็นจำนวน..........บาท อัตรากำลังที่ต้องใช้...........อัตรา 
        อัตรากำลังที่มีอยู่แล้ว...........อัตรา อัตรากำลังที่ต้องเพ่ิมข้ึน...........อัตรา 
        โดยที่สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการกำหนดหลักการและอัตรา
ดอกเบี้ยโดยผลของกฎหมาย โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลังจะต้องใช้ประกอบการพิจารณา
ทบทวนอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น เป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของกระทรวงการคลัง จึงไม่มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บังคับ
กฎหมายเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
 
๘. ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
 ๘.๑ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 การแก้ไขอัตราดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา ๗ (อัตรา
ดอกเบี้ยในกรณีที่นิติกรรมหรือกฎหมายมิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง) จากอัตราคงที่ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
เป็นอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี และแก้ไขอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา ๒๒๔ (อัตราดอกเบี้ยผิดนัด) จากอัตรา
คงที่ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นอัตราซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา ๗ และบวกด้วยอัตราเพ่ิม 
ร้อยละสองต่อปี โดยกำหนดให้กระทรวงการคลังอำนาจในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม  
ของอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวตามรอบระยะเวลาที ่กำหนด จะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และช่วยให้คู่สัญญา 
ในนิติกรรมที่มิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยชัดแจ้ง บุคคลผู้เกี ่ยวข้องในกรณีที่ กฎหมายกำหนด 
ให้มีการเสียดอกเบี ้ยแต่มิได้กำหนดอัตราดอกเบี ้ยไว้โดยชัดแจ้ง และลูกหนี้ที ่ผิดนัดชำระหนี้ 
ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินสมควร อันจะช่วยลดปัญหาการเกิดหนี้เสียของระบบเศรษฐกิจ 
ในภาพรวม และช่วยลูกหนี้ที่มีความสุจริตในการปฏิบัติตามสัญญาให้สามารถชำระหนี้ที่มีการผิดนัดได้ 
และช่วยลดจำนวนการฟ้องร้องดำเนินคดีระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้  อีกทั้งการกำหนดให้ให้เจ้าหนี้
สามารถเรียกดอกเบี ้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดที ่ล ูกหนี ้ผ ิดนัดแล้ว  
ย่อมจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้มากยิ่งขึ้น 
 ๘.๒ ผลกระทบต่อสังคม 

การแก้ไขอัตราดอกเบี้ยในกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจ 
และการกำหนดวิธีการคิดดอกเบี้ยผิดนัดให้มีความชัดแจ้งและเป็นธรรมยิ่งขึ ้น จะส่งผลกระทบ 
ในทางบวกต ่อส ังคม โดยม ีผลเป ็นช ่วยล ูกหน ี ้ที่ ม ีฐานะทางเศรษฐก ิจไม ่ด ี  หร ือล ูกหนี้  
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ให้มีโอกาสชำระหนี้ได้เพิ ่มขึ ้น และลดปัญหาทางสังคมที ่อาจเกิดขึ ้นจากการที ่ผู ้ประกอบการ 
ไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปหรือลูกจ้างถูกเล ิกจ้างอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี ้ย ังมีผล 
เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมระหว่างเจ้าหนี ้ที ่มีอำนาจต่อรองสูงและลูกหนี้ ที ่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจไม่ดีและมีทางเลือกไม่มากนักในการเข้าทำสัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบ
ธุรกิจหรือการประกอบอาชีพอีกด้วย 

 



๘ 

 ๘.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ  
ไม่มี 

 ๘.๔ ผลกระทบอ่ืนที่สำคัญ 
ไม่มี 

 
ส่วนที่ ๒ 

เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ  
การกำหนดโทษอาญา และการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจ 

   
  
๙. เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบอนุญาต 
      ไม่มี 
      
๑๐. เหตุผลความจำเป็นในการใช้ระบบคณะกรรมการ 
      ไม่มี 
 
๑๑. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดโทษอาญา 
      ไม่มี 
 
๑๒. เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครอง   
      หรือดำเนินกิจการทางปกครอง 
      ไม่มี 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
และวิเคราะห์อย่างถ่ีถ้วนแล้ว 
 
 

    ลงชื่อ ................................................................. 
                      (นายปกรณ์  นิลประพันธ์) 
         เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

                                                  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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