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	 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 มาตรา	 ๓	

บัญญัติไ ว้ ห้ามมิให้บุคคล อ่ืนยืมเ งินโดยคิดดอกเบี้ ย เ กินกว่ า อัตราที่ กฎหมาย

กำ าหนดไว้ 	 ( ร้อยละ	 ๑๕	 ต่อปี ) 	 เหตุผลในการตรากฎหมายฉบับดั งก ล่าว 

เ พ่ื อ ห วั ง จ ะ บำ า รุ ง ก า ร กู้ ยื ม ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ใ น ท า ง ที่ ค ว ร 	 แ ม้ อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย

ในขณะนั้นค่อนข้างสูง	 (ช่ังละ	 ๑	 บาท	 ต่อเดือน	 หรือร้อยละ	 ๑๕	 ต่อปี)	 ถือได้ว่าเป็น

กฎหมายที่มีโทษทางอาญาฉบับแรกท่ีลงโทษผู้ ให้กู้ยืมเงินที่คิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่ 

กฎหมายกำาหนด	 กฎหมายฉบับนี้ ได้ ใช้บังคับมาอย่างยาวนาน	 จนถูกยกเลิกไปโดย 

พระราชบญัญัตห้ิามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา	พ.ศ.	๒๕๖๐	เจตนารมณ์และเนือ้หาของกฎหมาย

เมื่อปี	๒๔๗๕	ได้สะท้อนสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในอดีตได้เป็นอย่างดี	ถึงการให้

กู้ยืมเงินกันโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูง	 และเจ้าหนี้กับลูกหนี้ต่างร่วมมือร่วมใจกันหลีกเล่ียง

กฎหมาย	 เพราะฝ่ายหนึ่งอยากได้	 อีกฝ่ายหนึ่งมีความจำาเป็นบังคับ	 ในขณะเดียวกัน 

ก็มีรูปแบบและพฤติการณ์ในการเอารัดเอาเปรียบที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
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 การ กู้ห น้ียืมสิน	 ถือเ ป็นเ ร่ืองปกติของระบบเศรษฐกิจการใ ห้ กู้ยืม น้ัน

ผู้ ใ ห้ กู้หรือเจ้าหน้ีย่อมหวังผลกำาไรจากค่าตอบแทนต่อต้นทุนของเงินที่ ไ ด้นำามา

ให้กู้และค่าตอบแทนความเสี่ยงของผู้ให้กู้	ซึ่งก็คือ	“ดอกเบี้ย”	นั่นเอง	หากผู้กู้หรือลูกหนี้ที่มี

ความเสี่ยงน้อย	เช่น	ผู้ที่มีหลักทรัพย์คำ้าประกัน	มีความสามารถในการชำาระหนี้	ต้นทุนที่

เจ้าหนี้จะคิดประกันความเสี่ยงก็จะน้อยตาม	 ส่วนลูกหนี้ท่ีมีความเสี่ยงสูง	 เจ้าหน้ีก็จะคิดค่า

ตอบแทนประกันความเสี่ยงในอัตราที่สูงโดยคิดเผื่อความคุ้มทุนและผลกำาไรท่ีจะได้รับ

ในอนาคต	ส่วนลูกหนี้นั้น	“ความจำาเป็น”	เป็นเหตุผลสำาคัญที่ลูกหนี้ก่อภาระหนี้สินขึ้น

ทั้งที่รู้ว่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบ

	 ในความเป็นจริงฝ่ายเจ้าหน้ีจะมีฐานะทางสังคมเศรษฐกิจสูงกว่าลูกหน้ี	 มีอำานาจ

ต่อรองที่เหนือกว่า	 ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเอารัดเอาเปรียบในการทำาสัญญาด้วยการคิด

ดอกเบี้ยล่วงหน้าโดยหักออกจากเงินต้น	 การกรอกตัวเลขในสัญญาสูงกว่าความจริง	

หรือให้ลูกหนี้เซ็นลอยในสัญญาเปล่าที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ	 ซ่ึงการกระทำาดังกล่าวเป็น 

การกระทำาท่ีละเมิดต่อกฎหมาย	จึงเป็นบทบาทหน้าท่ีของภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องจะต้องเข้ามา 

กำากับ	 ดูแล	 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมในสังคม	 ด้วยการดำาเนินมาตรการ

ทางกฎหมายกบัเจ้าหนี	้การชว่ยเหลอืลกูหนีเ้พื่อใหม้ศีกัยภาพเพิม่มากขึน้	หรอืการอำานวย 

ความยุติธรรม	ซึ่งเป็นบทบาทด้านการ	“ลดความเหลื่อมลำ้า”	นั่นเอง

	 แล้วบทบาทกระทรวงยุติธรรมอยู่ตรงไหน	ความไม่รู้กฎหมายเป็นบ่อเกิดของปัญหา	

การถูกเอารัดเอาเปรียบในการทำาสัญญาถูกทวงหน้ีในรูปแบบต่างๆ	การถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี 

การถูกบังคับคดี	 การถูกยึดที่ดินทำากินที่อยู่อาศัย	 ปฏิเสธไม่ได้ว่าล้วนอยู่ในบทบาท 

ภารกิจของกระทรวงยุติธรรม
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	 การแก้ปัญหาอย่างย่ังยืน	 ไม่ใช่แค่การปราบปรามเจ้าหน้ีเงินกู้นอกระบบ 

เพียงอย่างเดียว	 แต่ควรเน้นการแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาศักยภาพทางปัญญา	

สร้างความรู้ตระหนักคิด	 และความเข้าใจ	 ให้แก่ประชาชนในการดำาเนินชีวิต 

เพ่ือให้ห่างไกลและรู้เท่าทันกลโกงในรูปแบบต่างๆ	 และเม่ือถูกฟ้องแล้วจะมีช่องทาง 

ในการเ ข้า ถึงกระบวนการยุติธรรมในขณะเดียวกัน รัฐต้องสนับสนุนส่ง เส ริม

การสร้างงาน	สร้างรายได้	การพัฒนาคุณภาพชีภาพชีวิตควบคู่ไปด้วย	

	 หนังสือคู่มือฉบับนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างศักยภาพของลูกหนี้	

เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย	 ให้พึงระมัดระวังในการทำาสัญญามิให้

ถูกเอารัดเอาเปรียบและแนวทางการตอ่สูค้ดีรวมทัง้การขอความช่วยเหลือจากหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้อง
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 เจ้าหนี้นอกระบบบางรายอาจใช้วิธีการต่างๆ ในการติดตามทวงหนี้เพื่อให้ลูกหนี ้

เกิดความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง เกิดความกลัว ข่มขู่ กรรโชก มีการประทุษร้ายต่อชีวิต  

ร่างกาย ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่าง เช่น

 ใช้ผู้มีอิทธิพล กลุ่มหรือแก๊งอันธพาลนอกกฎหมาย หรือบุคคลไม่มีที่อยู่เป็น 

 หลักแหล่ง ใช้ชื่อเล่น ชื่อปลอม หรือผู้มีประวัติอาชญากรรม ติดตามทวงหนี ้

 กดดันให้ลูกหนี้หวาดกลัว จนไม่สามารถทำามาหากินได้ตามปกติ

 การทวงหนี้ในท่ีสาธารณะหรือต่อหน้าผู้อ่ืนในลักษณะประจานหรือทวงกับ 

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เช่น เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ญาติ ผู้บังคับบัญชา  

 เป็นต้น

1 หนี้นอกระบบ ยังหมายความรวมถึงหนี้ที่เกิดจากมูลหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหนี้ที่กฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับสิ่งของหรือวัตถุว่า 

ผู้ใดมีไว้เป็นความผิด เช่น หนี้ที่เกิดจากการพนันหรือหนี้ที่เกิดจากยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น หนี้นอกระบบลักษณะนี้ไม่ได้นำามากล่าว 

ในคู่มือนี้

 “หนี้นอกระบบ” หมายถึงหนี้เงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำาหนด 

(เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) โดยเจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน1

พฤติกรรมการทวงหนี้นอกระบบ

2 หนี้นอกระบบ
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 การทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ กรรโชก หรือใช้อาวุธ เช่น ยิงปืนขึ้นฟ้า ปาระเบิด 

 หน้าบ้านเพื่อข่มขู่ให้เกิดความเกรงกลัว

 จ้างทีมงานทวงหนี้เป็นเยาวชนว่างงานไม่เรียนหนังสือ หรือเป็นบุคคลที่ติดยา 

 เสพติด ใช้จักรยานยนต์หรือพาหนะอื่นติดตามก่อกวน ให้เกิดความหวาดกลัว

 โทรศัพท์ทวงหนี้ในเวลาดึก เช้ามืด หรือโทรทั้งวัน ใช้ถ้อยคำาหยาบคาย คุกคาม 

 ด่าทอ

 เจ้าหนี้นอกระบบที่พฤติการณ์เป็นองค์กรอาชญากรรม ในการติดตามทวงหนี ้

 กับลูกหนี้ จะแสดงอำานาจด้วยการข่มขู่หวังผลให้ลูกหนี้รายอื่นหวาดกลัว มีการ 

 ใช้กำาลังประทุษร้ายลูกหนี้หรือผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ยอมชำาระหนี้ เช่น ฆ่า ทรมาน 

 ทำาร้ายร่างกาย เพื่อข่มขู่ให้ลูกหนี้อื่นเกิดความหวาดกลัว

 บังคับชำาระหนี้ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี เช่น บังคับให ้

 ลูกหนี้หรือบุคคลในครอบครัวร่วมหลับนอน หรือให้ลูกหนี้ชดใช้หนี้ด้วยอวัยวะ 

 แทน เช่น ให้ลูกหนี้สละไตเปลี่ยนถ่ายทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยฝ่ายเจ้าหนี้แทน 

 การชำาระหนี้ หรือบังคับให้กระทำาผิดกฎหมาย เช่น ค้ายาเสพติด หรือไป 

 ประกอบอาชญากรรมอื่น

 ใช้อิทธิพลเข้าตรวจค้นยึดทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ ข้าวของเครื่องใช้ของลูกหนี ้

 เพื่อชำาระหนี้ หรือบังคับให้ลูกหนี้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือทรัพย์สินอย่างอื่น 

 เพื่อชำาระหนี้

 แอบอ้างทหารหรือตำารวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนแต่งกายเลียนแบบ 

 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น แต่งชุดทหาร ตำารวจ หรือบางครั้งใช้ จ้าง วาน 

 เจ้าหน้าที่รัฐ (พวกประพฤติตนนอกรีต) ติดตามทวงหนี้

 ประจานให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยการเปิดเผยความลับ หรือขู่จะนำาเรื่อง 

 ส่วนตัวมาเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อสร้างความอับอายให้กับลูกหนี้
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 หลอกลวงลูกหนี้ โดยอ้างข้อความอันเป็นเท็จ หรือแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ 

 รัฐหรือบุคคลในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนจัดทำาเอกสารเท็จ ปลอมแปลง 

 เอกสาร เช่น หมายศาล หมายจับ คำาฟ้อง คำาพิพากษา หมายบังคับคดี หรือ 

 สัญญากู้ปลอม ใช้ในการติดตามทวงหนี้เพื่อให้ลูกหนี้หลงเชื่อและหวาดกลัว

 เจ้าหนี้หลอกลวงให้ลูกหนี้ทำาสัญญาลงวันที่ย้อนหลัง แล้วไปทำาประนีประนอม 

 ยอมความในศาลจนศาลมีคำาพิพากษาตามยอม เจ้าหนี้จึงมอบเงินกู้ให้ลูกหนี้

 น้อยกว่าที่ระบุไว้ในคำาพิพากษา เมื่อลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้ เจ้าหนี้ก็จะนำาคำาพิพากษา

 มาบังคับคดีกับลูกหนี้และผู้ค้ำาประกัน เป็นเหตุให้ลูกหนี้ถูกบังคับคดียึดหรือ

 อายัดทรัพย์สิน

 การดำาเนินคดีกับเจ้าหน้ีนอกระบบกระทำาได้ยาก เพราะขาดหลักฐานในการ

 พิสูจน์ความผิด เน่ืองจากมีพฤติกรรมปกปิด อำาพราง วางแผนเอารัดเอาเปรียบ

 มีการจัดเตรียมพยานหลักฐานไว้เพื่อฟ้องร้องดำาเนินคดีกับลูกหน้ี ตลอดจนใช้

 จ้าง วาน ให้ผู้อ่ืนกระทำาผิด รวมท้ังลูกหน้ีจะหวาดกลัว ไม่กล้าแจ้งความร้องทุกข์

 เม่ือมีการแจ้งความร้องทุกข์ ต่อเจ้าพนักงานตำารวจหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยส่วนใหญ่

 จะเพิกเฉยเน่ืองจากเห็นว่าเป็นเรื่องทางแพ่ง2 ไม่มีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการบางกรณี

 เมื่อเห็นข้อมูลหลักฐานที่เจ้าหนี้นำามาแสดงจะรีบเชื่อว่าเจ้าหนี้เป็นฝ่ายถูก จึงไม่ให้

 การช่วยเหลือหรือไม่เห็นใจทุกข์ร้อนของลูกหนี้ เป็นการสร้างความเดือดร้อน

 และความไม่เป็นธรรมให้ลูกหนี้เพิ่มยิ่งขึ้น

2 กรณีแม้แต่จะเป็นคดีแพ่งก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติให้รัฐต้องช่วยเหลือตามมาตรา 40(8) 

“ในคดีแพ่งบุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ”
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9ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ดำ�เนินคดีท�งแพ่ง (ปรึกษ�ทน�ยคว�ม) เพื่อฟ้องเรียกให้เจ้าหนี้หรือผู้กระทำา 

ความผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนฐานละเมิด

 ขอคว�มช่วยเหลือจ�กหน่วยง�นของรัฐ ได้ท้ังตำารวจฝ่ายปกครอง กรมสอบสวน 

คดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมรวมถึงสำานักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะให้

ความช่วยเหลือและมีมาตรการดำาเนินการกับเจ้าหนี้นอกระบบ ได้แก่

 - ใช้ม�ตรก�รท�งภ�ษี โดยทั่วไปเจ้าหนี้นอกระบบจะหลีกเลี่ยงไม่นำาเงินได ้

ท่ีได้รับจากการให้กู้ยืมเงินไปเสียภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับดอกเบ้ียเงินกู้ 

ที่ได้รับ ดังนั้น ลูกหนี้หรือหน่วยงานของรัฐ ควรแจ้งข้อมูลให้กรมสรรพากรดำาเนินมาตรการ 

ทางภาษี หลักฐานสำาคัญชิ้นหนึ่งคือคำาพิพากษาศาลที่ตัดสินให้เจ้าหนี้ชนะคดีถือเป็น 

หลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินได้ จากข้อมูลพบว่ามีเจ้าหนี้บางรายได้นำาคำาพิพากษา 

ไปบังคับคดีแก่ลูกหนี้นับพันคดี ดังนั้น กรมสรรพากรควรนำาข้อมูลดังกล่าวไปเป็น 

มาตรการในการจัดเก็บภาษี และดำาเนินคดีอาญาฐานหลีกเลี่ยงภาษีตามมาตรา 37 แห่ง 

 ดำ�เนินคดีท�งอ�ญ� โดยไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนท้องที ่

เกิดเหตุ หรือกองปราบปราม หรือหน่วยงานที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติมอบหมาย 

ภารกิจเฉพาะในการดำาเนินการกับเจ้าหนี้นอกระบบ ซึ่งลูกหนี้ต้องมีความกล้าที่จะ

ลุกขึ้นต่อสู้กับความไม่เป็นธรรม 

 ความผิดหลัก คือ ผิดฐานให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่

กฎหมายกำาหนด หรืออาจเป็นความผิดฐานหม่ินประมาท กรรโชกทรัพย์ ทำาให้เสียทรัพย์

บุกรุก ทำาให้เสื่อมเสียเสรีภาพ ฉ้อโกงประชาชน อั้งยี่ และความผิดอาญาอื่นตามข้อ

เท็จจริงและพฤติการณ์

ข้อแนะนำาสำาหรับลูกหนี้



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

10 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ประมวลรัษฎากร ซ่ึงมีอัตราโทษจำาคุกต้ังแต่สามเดือนถึงเจ็ดปี และปรับต้ังแต่สองพันบาท

ถึงสองแสนบาท เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามเจ้าหนี้นอกระบบที่กระทำาผิดด้วย

 - ใช้ม�ตรก�รกฎหม�ยฟอกเงิน ในกรณีท่ีเจ้าหน้ีมีพฤติกรรมเป็นสมาชิก

คณะบุคคลที่ปกปิดวิธีดำาเนินการเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรืออั้งยี่ เพื่อกรรโชก

ทรัพย์ หรือเป็นการกระทำาที่มีลักษณะฉ้อโกงประชาชน ให้ส่งเรื่องให้เลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำาเนินการกับเจ้าหนี้นอกระบบว่ากระทำาผิดฐาน

ฟอกเงินอีกฐานหนึ่งด้วย

 ขอคว�มช่วยเหลือเครือข่�ย หรืออ�ส�สมัคร หรือองค์กรท่ีรวมตัวเพ่ือช่วยเหลือ

ลูกหนี้ผู้ที่ได้รับคว�มเดือดร้อนและไม่ได้รับคว�มเป็นธรรม ที่มีทั้งในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค ซึ่งจะนำาแนวทางการไกล่เกลี่ยตามแนวทางยุติธรรมสมานฉันท์หรือ

ยุติธรรมชุมชนหรือยุติธรรมทางเลือก ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้

ให้ตกลงกันด้วยความเป็นธรรมและความสมัครใจ เป็นการระงับข้อพิพาทไม่ให้ปัญหา

เข้าสู่การฟ้องร้องดำาเนินคดี ในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก (ตำารวจ อัยการ ศาล 

ราชทัณฑ์) เพราะเห็นว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะไม่เป็นผลดี ลูกหน้ีจะต้องเสียเวลา 

เสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทนายความ ค่าเดินทาง และยังอยู่ในสภาวะเสียเปรียบเจ้าหน้ี 

โดยท่ัวไปเครือข่ายหรืออาสาสมัครหรือองค์กรช่วยเหลือลูกหน้ีจะมีองค์ความรู้ ประสบการณ์ 

แนวทางการช่วยเหลือลูกหน้ี และสามารถเป็นผู้แทนของลูกหน้ีในการประสานหน่วยงาน

ของรัฐเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย และช่วยเหลือลูกหนี้ให้ได้รับความเป็นธรรมได้

 กรณีลูกหนี้ได้เคยร้องขอความช่วยเหลือไว้กับหลายหน่วยงาน ให้ลูกหนี้รวบรวม

เอกสารท่ีร้องขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานน้ันๆ ให้ครบถ้วน และให้ระบุด้วยว่า มีผล

การดำาเนินงานอย่างไร



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

11ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

12 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

(1) เจ้�หนี้ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินโดยระบุจำ�นวนเงินในสัญญ�กู้สูงกว่�จำ�นวนเงินที่ได้รับ 

จริง โดย

 เจ้าหนี้ตกลงกับลูกหนี้ลงจำานวนเงินที่กู้สูงกว่าความเป็นจริง เช่น ให้กู้เงิน 

 10,000 บาท แต่ระบุในสัญญากู้ว่ากู้เงิน 20,000 บาท โดยบอกลูกหนี้ว่า 

 ป้องกันไว้เผื่อต้องฟ้องคดี จะต้องมีค่าใช้จ่าย

 เจ้าหน้ีกับลูกหนี้ตกลงกันลงจำานวนเงินท่ีกู้โดยรวมดอกเบ้ียล่วงหน้าไว้ด้วย   

 เช่น กู้เงิน 20,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือน กำาหนดชำาระหนี้ 1 ป ี

 เป็นดอกเบี้ย 12,000 บาท ระบุจำานวนเงินในสัญญากู้ว่ากู้ยืมเงินกัน 32,000 

 บาท (ต้นเงิน 20,000 บาท บวกดอกเบี้ย 12,000 บาท) 

กรณีทำาสัญญากู้

3 ความไม่เป็นธรรม
ในการกู้ยืมเงิน

 ตามปกติเจ้าหน้ีนอกระบบจะเป็นผู้ท่ีมีฐานะทางการเงินและทางสังคมสูงกว่า 

ลูกหนี้ เจ้าหนี้หลายรายจึงอาศัยความได้เปรียบและมีอิทธิพลมากกว่า เอาเปรียบลูกหนี้

ที่มีความเดือดร้อนต้องการกู้ยืมเงินด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในภาวะต้องจำายอม ซึ่งใน

ที่นี้จะขอยกตัวอย่างนิติกรรมที่ไม่เป็นธรรม 3 กรณี คือ 1. สัญญากู้ยืม 2. สัญญา

ขายฝาก 3. ทำาสัญญาอื่นอำาพรางการกู้เงิน



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

13ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 กรณีหนี้เงินกู้แปลงมาจากหนี้อื่น เช่น เจ้าหนี้ส่งลูกหนี้ไปทำางานต่างประเทศ 

 ซึ่งลูกหนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน แต่ลูกหนี้ไม่มีเงิน เจ้าหนี้จึงให ้

 ลูกหนี้ทำาสัญญากู้ไว้ให้ โดยลงจำานวนเงินที่กู้สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่แท้จริงบวก 

 ค่าตอบแทน

 ให้ลูกหนี้ลงลายมือชื่อในแบบพิมพ์สัญญากู้ที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ แล้วเจ้าหนี ้

 นำามากรอกข้อความระบุจำานวนเงินที่กู้สูงกว่าความเป็นจริง โดยลูกหนี้ไม่ได ้

 ยินยอม กรณีเช่นนี้หากลูกหนี้พิสูจน์ได้ สัญญากู้นั้นจะเป็นเอกสารปลอม 

 ใช้บังคับไม่ได้ ลูกหนี้ไม่ต้องชำาระหนี้เลย เพราะเท่ากับไม่มีเอกสารที่แท้จริงที ่

 จะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน

 เจ้าหนี้กับลูกหนี้ทำาสัญญากู้ยืมเงินกันโดยถูกต้อง แต่เจ้าหนี้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 จำานวนเงินที่ระบุในสัญญากู้ให้สูงขึ้นภายหลัง ในกรณีเช่นนี้หากลูกหนี้พิสูจน์ได ้

 หนี้จำานวนที่เจ้าหนี้แก้ไขเพิ่มขึ้นไม่มีมูลหนี้ที่แท้จริง ลูกหนี้ต้องรับผิดชำาระหนี้  

 เพียงเท่าจำานวนเงินที่ระบุไว้เดิม เช่น

  ก กู้เงิน ข 50,000 บาท ทำาสัญญากู้กันถูกต้อง  ต่อมา ข เติมเลข 

  1 ลงข้างหน้าจำานวนเงินเดิม  กลายเป็นจำานวนเงิน 150,000 บาท  

  กรณีนี้ ก ต้องรับผิดเพียง 50,000 บาท

 

(2) ลูกหนี้ได้รับเงินที่กู้น้อยกว่�ที่ตกลงกู้กัน โดยเจ้�หนี้หักดอกเบี้ยล่วงหน้�ไว้ หรือ 

หักค่�ใช้จ่�ยซึ่งเจ้�หนี้มักเรียกว่� “เงินป�กถุง” เช่น

 ก  กู้เงิน  ข  20,000  บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อเดือน กำาหนดใช้หนี้ 1 ปี  รวมเป็น 

 ดอกเบี้ย 12,000 บาท เจ้าหนี้หักดอกเบี้ยล่วงหน้าไว้แล้วมอบเงินที่กู้ให้ลูกหนี ้

 เพียง 8,000 บาท สัญญากู้สมบูรณ์เพียง 8,000 บาท เท่าที่ลูกหนี้ได้รับจริง 

 (สัญญ�กู้สมบูรณ์เมื่อส่งมอบเงินที่กู้) ส่วนดอกเบี้ย 12,000 บาท เป็นดอกเบี้ย 

 เกินอัตราที่กฎหมายกำาหนด ลูกหนี้ไม่ต้องชำาระ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

14 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 สัญญากู้ยืมเงินสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ให้กู้ส่งมอบเงินที่กู้ให้ผู้กู้ ดังนั้น ลูกหนี้ได้รับ 

 เงินที่กู้จ�กเจ้�หนี้เท่�ใด ลูกหนี้ก็ต้องรับผิดเพียงเท่�นั้น ผู้ตกอยู่ในฐานะเป็น 

 ลูกหนี้มักต่อสู้ว่าไม่มีการส่งมอบเงินกู้ยืมกัน ไม่เคยได้รับเงินกู้อยา่งนี้อ้างได้ และ 

 สามารถนำาสืบพยานได้ ถ้าฟังได้ตามที่ลูกหนี้ต่อสู้ ลูกหนี้ก็ไม่ต้องรับผิดตาม 

 สัญญาที่เจ้าหนี้นำามาอ้าง

 กรณีแปลงหนี้มาจากหนี้อื่น เช่น หนี้ค่าใช้จ่ายในการที่เจ้าหนี้ส่งลูกหนี้ไปทำางาน 

 ต่างประเทศบวกค่าตอบแทน เมื่อแปลงหนี้มาเป็นสัญญากู้ สัญญากู้ก็สมบูรณ ์

 เท่าที่เจ้าหนี้เสียค่าใช้จ่ายไป บวกค่าตอบแทนที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ตกลงกัน

 กรณีนำาเอาสัญญาเปล่าท่ีลูกหน้ีลงลายมือช่ือไว้ไปกรอกข้อความระบุจำานวน 

 เงินสูงกว่าความเป็นจริง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำานวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา 

 ภายหลัง การกระทำาของเจ้าหนี้เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิและใช ้

 เอกสารสิทธิปลอม มีโทษจำาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพัน 

 บาท ถึงหนึ่งหมื่นบาท (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265, 268)

 เมื่อจำาเป็นต้องกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบ มีข้อพึงปฏิบัติดังนี้

  3 อย่� 

  1. อย่าลงชื่อในสัญญากู้หรือกระดาษเปล่าที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ 

  2. อย่ายอมให้เจ้าหนี้เขียนจำานวนเงินในสัญญากู้สูงกว่าความ 

   เป็นจริง

  3. อย่าเชื่อว่าเจ้าหนี้จะไม่นำาสัญญากู้นั้นมาฟ้อง 

  5 ต้อง 

  1. ต้องเขียนตัวหนังสือกำากับตัวเลขจำานวนเงินท่ีกู้ด้วยเสมอ และระวัง 

   ไม่ให้มีช่องว่างที่ผู้ให้กู้จะแก้ไขตัวเลขภายหลังได้

ข้อแนะนำาสำาหรับลูกหนี้



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

15ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

  2. ต้องมีพยานรู้เห็นการกู้ยืมเงินและลงลายมือช่ือเป็นพยานใน

   สัญญากู้ยืมเงินในฝ่ายของผู้กู้อย่างน้อยหนึ่งคน พยานควรเป็น

   บุคคลที่อยู่ในฐานะน่าเชื่อถือ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ควรมีเฉพาะ

   ญาติเป็นพยาน เพราะศาลอาจไม่เชื่อถือ

  3.  ต้องทำาคู่ฉบับสัญญาไว้เป็น 2 ชุด เก็บไว้ที่ลูกหนี้หนึ่งชุด เพื่อ

   ป้องกันมิให้เจ้าหนี้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้เอง

  4. ต้องเก็บหลักฐานในการรับเงินท่ีกู้และการชำาระหน้ีเงินกู้แก่

   เจ้าหนี้ไว้ทุกครั้ง เช่น เช็ค หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี

  5. ต้องขอสัญญากู้คืนจากเจ้าหน้ี (กรณีชำาระหน้ีเงินต้นด้วยเงินสด)

    หากเจ้าหน้ีอ้างว่าสัญญากู้หายหรือกรณีชำาระหน้ียังไม่ครบถ้วน

    ต้องให้เจ้าหน้ีบันทึกในสัญญากู้ว่าเจ้าหน้ีได้รับชำาระเงินและ

   จำานวนเท่าใด หรือออกใบเสร็จโดยลายมือช่ือเจ้าหน้ี ถ้าอ่านเขียน

   ไม่ได้ต้องลงลายพิมพ์น้ิวมือแทนและมีพยานสองคนลงลายมือ

   ชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ มิฉะนั้น กฎหมายห้ามนำาสืบการ

   ชำาระหนี้ (ไม่สามารถอ้างว่าได้ชำาระหนี้แล้ว) ซึ่งลูกหนี้มักจะ

   ต้องแพ้คดี ส่วนการชำาระดอกเบ้ียหรือหน้ีอ่ืนๆ เช่น หน้ีขายฝาก 

   แม้กฎหมายไม่ห้ามนำาสืบพยานก็ควรให้มีหลักฐานดังกล่าวเช่นกัน

    เพื่อประโยชน์ในการต่อสู้คดี

    หากลูกหนี้ชำาระหนี้ครบถ้วนแล้ว เจ้าหนี้ไม่ยอมออก

   หลักฐานการชำาระหนี้ หรือไม่คืนโฉนดที่ดินหรือหลักประกันการ

   กู้ยืม ให้ลูกหนี้นำาข้อเท็จจริงให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่

   เกิดเหตุเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
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16 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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17ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

    หากผู้ให้กู้เรียกดอกเบ้ียเกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปีน้ัน

    เป็นการเรียกดอกเบีย้เกินต้องห้ามตามกฎหมาย ดงัน้ัน ข้อตกลง

   ในส่วนดอกเบี้ยจึงเป็นโมฆะ เท่ากับสัญญากู้ยืมมิได้มีการตกลง 

   เร่ืองดอกเบี้ยกันไว้ ผู ้ให้กู ้ไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยก่อนผิดนัด 

   และไม่อาจนำาเงินท่ีผู้กู้ชำาระแก่ผู้ให้มากู้มาแล้วไปหักออกจาก 

   ดอกเบ้ียท่ีผู ้ ให ้กู ้ ไม ่มีสิทธิคิดได้แต่นำาเงินผู ้ ท่ี กู ้ ชำาระหน้ี 

   ไปหักชำาระเงินต้นได้

 ในการต่อสู้คดีที่จะกล่าวในหัวข้อต่อไป ซึ่งลูกหนี้ต้องมีพยานหลักฐานพิสูจน์

 หากไม่มีพยานหลักฐาน ศาลต้องรับฟังตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ 

 กรณีเจ้าหน้ีกรอกข้อความในสัญญาเปล่าท่ีลูกหน้ีลงลายมือช่ือไว้ไม่ตรงกับ

 ข้อความเป็นจริงและแก้ไขเปล่ียนแปลงจำานวนเงินท่ีระบุไว้ในสัญญา 

 ควรดำาเนินคดีอาญาแก่เจ้าหนี้โดยแจ้งความที่สถานีตำารวจ

(3) เจ้�หนี้กับลูกหนี้ทำ�สัญญ�กู้โดยระบุจำ�นวนเงินสูงกว่�ที่ได้รับจริง โดยลงวันที่กู ้

ย้อนหลัง แล้วเจ้�หน้ีนำ�สัญญ�กู้ไปฟ้องต่อศ�ล โดยให้ลูกหน้ีไปทำ�สัญญ�ประนีประนอม 

ยอมคว�มก่อน เมื่อศ�ลมีคำ�พิพ�กษ�ต�มยอมแล้ว จึงค่อยมอบเงินให้ลูกหนี้
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18 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

  พฤติกรรมของเจ้าหนี้นอกระบบที่ใช้คำาพิพากษาตามยอมเป็น

 เครื่องมือได้มีมานานแล้ว เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ลูกหนี้ไม่อาจต่อสู้เจ้าหนี้ได้เลย 

 และเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำาระหนี้ เจ้าหนี้จะนำาคำาพิพากษาตามยอมไปบังคับ 

 คดีเพ่ือยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหน้ีหรือผู้ค้ำาประกัน เป็นเหตุให้เจ้าพนักงาน 

 บังคับคดีไม่มีทางเลือก ต้องบังคับคดีด้วยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้เป็นไปตาม 

 คำาพิพากษา ปกติในคดีแพ่งการเปลี่ยนแปลงคำาพิพากษาจะกระทำาได้โดย 

 คำาพิพากษาของศาลสูงเท่านั้น แต่ในกรณีนี้เป็นคำาพิพากษาที่ไม่มีข้อเท็จจริง 

 เกิดขึ้นจริง จึงเป็นปัญหาสำาคัญที่กระทบต่อความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม 

 และคำาพิพากษาของศาลท่ีมีความมุ่งหมายจะยังให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม 

 หรือเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการพิจารณาคดี ตาม 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 273 คณะผู้จัดทำาคู่มือเห็นว่า 

 หากลูกหนี ้ที ่ไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมกลุ ่มยื ่นคำาร้องเพื ่อนำาคดีขึ ้นสู ่

 ศาลมีความเชื่อว่าศาลฎีกาจะต้องมีแนวทางที่ดีเพื่อเป็นบรรทัดฐาน ดังนั้น 

 การทำาสัญญาประนีประนอมโดยไม่มีการกู้ยืมเงินกันจริงและหลอกลวงศาล 

 เพ่ือให้มีคำาพิพากษาตามยอม จึงเป็นเร่ืองไม่เป็นไปอย่างถูกต้องและไม่เป็นธรรม 

 จึงขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย

3 คำาพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7627/2539 ได้วางแนวในคดีถึงท่ีสุดแต่กระบวนการพิจารณาไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแต่ต้นว่า กระบวนการ

พิจารณาไม่ชอบย่อมส่งผลให้พิพากษาคดีและการอ่านคำาพิพากษาไม่ชอบไปด้วย มีสิทธิร้องให้ศาลข้ันต้นดำาเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ 

โดยไม่ต้องไปฟ้องขอให้เพิกถอนคำาพิพากษา

 ผู้พิพากษาช่อฟ้า เกิดศิริ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ยังได้แนะนำาให้ลูกหน้ีรวมกลุ่มย่ืนคำาร้องให้ศาลงดบังคับคดี ศาลอาจเห็นใจและให้งด 

บังคับคดี
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19ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 อย่ายอมร่วมมือกับเจ้าหน้ีทำาสัญญาประนีประนอมยอมความหลอกศาล 

 เพราะเมื่อศาลมีคำาพิพากษาตามยอมแล้ว คำาพิพากษานั้นก็ผูกพันเจ้าหนี้และ 

 ลูกหนี้ ต้องบังคับไปตามนั้น แม้แต่ศาลเองก็ไม่อาจแก้ไขได้ ถึงแม้จะมีการ 

 อุทธรณ์ ฎีกา ก็ยากที่จะชนะคดีได้

 หากจำายอมทำาสัญญาประนีประนอมยอมความและเมื่อศาลมีคำาพิพากษา 

 ตามยอมแล้ว แต่ยังไม่พ้น 1 เดือน ลูกหนี้ควรอุทธรณ์ว่าคำาพิพากษานั้นขัดต่อ 

 กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยแสดงหลักฐานที ่

 พิสูจน์ความจริงในชั้นศาลอุทธรณ์

 หากพ้นกำาหนดอุทธรณ์แล้ว ไม่มีทางแก้ไข อาจใช้มาตรการทางคดีอาญา โดย 

 ดำาเนินคดีแก่เจ้าหน้ีข้อหาเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเพื่อต่อรองกับเจ้าหน้ีในช้ัน 

 บังคับคดี และแจ้งกรมสรรพากร เพราะโดยทั่วไปเจ้าหนี้นอกระบบไม่ได้เสีย 

 ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจเฉพาะสำาหรับดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับ

 การกระทำาของเจ้าหนี้และลูกหนี้อาจเป็นการละเมิดอำานาจศาล (เจ้าหนี้ไม่ต้อง 

 เบิกความต่อศาล จึงไม่มีความผิดฐานเบิกความเท็จ) แต่ลูกหนี้อยู่ในภาวะที ่

 น่าเห็นใจ ลูกหนี้อ�จรวมกลุ่มกับลูกหนี้ร�ยอื่นที่เจ้�หนี้ใช้วิธีเดียวกันนี้ร้องเรียน 

 ต่อศ�ลเพื่อให้ลงโทษเจ้�หนี้ ฐ�นละเมิดอำ�น�จศ�ล

ข้อแนะนำาสำาหรับลูกหนี้
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20 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 (4) เจ้�หนี้ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงิน โดยให้ลูกหนี้เปิดบัญชีเงินฝ�กและทำ�บัตร 

เอทีเอ็มมอบให้เจ้�หนี้ไว้

 เช่น เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้เงิน 10,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือน 

เท่ากับเดือนละ 1,000 บาท เมื่อลูกหนี้ได้รับเงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท 

เจ้าหนี้ก็ใช้บัตรเอทีเอ็มของลูกหนี้เบิกเงินจากบัญชีเงินเดือน ของลูกหนี้ทุกเดือน เดือนละ 

10,000 บาท หักชำาระดอกเบี้ย 1,000 บาท แล้วคืน เงิน 9,000 บาทให้ลูกหนี้ วิธีนี้

ลูกหนี้ต้องเสี่ยงต่อการหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเจ้าหนี้ได้รับชำาระหนี้แล้ว เนื่องจากไม่มี

หลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้บัตรเอทีเอ็มถอนเงินไป

 หากจำาเป็นต้องมอบบัตรเอทีเอ็มให้เจ้าหนี้  ต้องระบุในสัญญากู้ว่าได้มอบบัตร 

 เอทีเอ็มไว้ให้เจ้าหนี้ถอนเงินจากบัญชีของลูกหนี้

 ในการกู้ยืมเงินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ การชำาระเงินกู้ยืมจะต้องมีหลักฐานเป็น 

 หนังสือลงลายมือเจ้าหนี้หรือหลักฐานอื่นตามที่กฎหมายกำาหนด แต่ถ้าลูกหนี ้

 ชำาระหนีด้ว้ยวิธกีารอยา่งอ่ืน เช่น มอบบตัรเอทีเอ็มให้แก่เจ้าหน้ีไปถอนเงนิ เมือ่ 

 เจ้าหนี้ฟ้องคดี ลูกหนี้สามารถต่อสู้คดีและสามารถนำาสืบพยานบุคคลหักล้าง 

 ว่าลูกหนี้ได้ชำาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้ว (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 

 653 วรรคสอง ประกอบมาตรา 321)

 การที่ลูกหนี้ตกลงมอบเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3 ไว้แก่เจ้าหนี้ แม้จะ 

 ไมเ่ป็นการจำานองตามกฎหมาย เพราะมไิดจ้ดทะเบยีนท่ีสำานักงานท่ีดิน แต่เมือ่ 

 ลูกหนี้ยังไม่ได้ชำาระหนี้ เจ้าหนี้ก็ยึดโฉนดที่ดิน น.ส.3 ไว้ได้ เป็นบุคคลสิทธิตาม 

 สัญญา แต่ถ้าหนี้นั้นขาดอายุความหรือไม่มีหลักฐาน ในกรณีกู้ยืมเงินกว่า 

 สองพันบาทไม่อาจฟ้องร้องได้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิยึดโฉนดที่ดิน น.ส.3 ไว้ ต้องคืน 

 แก่ลูกหนี้ หากเจ้าหนี้ไม่ยอมคืน ลูกหนี้ฟ้องร้องเรียกคืนได้

ข้อแนะนำาสำาหรับลูกหนี้
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21ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

 เจ้าหนี้กำาหนดระยะเวลาไถ่เป็นระยะเวลาสั้นๆ โดยอ้างว่าสินไถ่ (ค่าไถ่) จะได ้

 น้อยลง หากกำาหนดเวลาไถ่ไว้ยาว ดอกเบี้ยก็เพิ่มมากขึ้น และรับปากว่าเมื่อ 

 ครบกำาหนดแล้วจะขยายเวลาไถ่ให้ แต่เมื่อครบกำาหนดไถ่ เจ้าหนี้กลับไม่ขยาย 

 เวลาไถ่ให้

 เจ้าหนี้รับปากจะขยายเวลาไถ่ให้ แต่ไม่ได้ทำาหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ 

 เจ้าหนี้ทำาให้ข้อตกลงขยายเวลาไถ่ใช้บังคับไม่ได้ เมื่อลูกหนี้ไปขอไถ่ภายในกำาหนด 

 เวลาที่ขยายออกไป เจ้าหนี้ก็ไม่ยอมให้ไถ่ จะฟ้องบังคับเจ้าหนี้ก็ไม่ได้

 เมื่อลูกหนี้ขอไถ่ภายในกำาหนดเวลาไถ่ เจ้าหนี้หลบหน้าไม่ยอมให้ลูกหนี้พบ หรือ 

 บ่ายเบี่ยงว่ายังไม่สะดวกที่จะไปจดทะเบียนไถ่ จนพ้นกำาหนดเวลาไถ่ก็อ้างว่า 

 ลูกหนี้ไม่ได้ไถ่ภายในเวลาที่กำาหนด

 ไม่ควรทำาสัญญาขายฝาก ควรตกลงกับเจ้าหนี้ทำาสัญญาจำานองแทน เพราะ 

 เมื่อครบกำาหนดแล้วยังไม่ไถ่ถอน เจ้าหนี้ต้องฟ้องต่อศาล ลูกหนี้จึงยังมีเวลา 

 หาเงินมาชำาระหนี้ แต่สัญญาขายฝากนั้น หากลูกหนี้ไม่ไถ่ภายในกำาหนดเวลา 

 ก็หมดสิทธิไถ่

ข้อแนะนำาสำาหรับลูกหนี้

กรณีทำาสัญญาขายฝาก



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

22 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 หากจำาเป็นต้องทำาสัญญาขายฝาก ควรกำาหนดเวลาไถ่ไว้เป็นระยะเวลายาว 

 พอที่จะหาเงินมาไถ่ได้ อย่าหลงเชื่อว่าเจ้าหนี้จะขยายเวลาไถ่ให้ ไม่ต้องห่วงว่า 

 หากกำาหนดเวลาไถ่ไว้เป็นระยะเวลายาวจะต้องเสียค่าไถ่มากขึ้น เพราะผู้ซื้อ 

 ฝากมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยคำานวณตามกำาหนด 

 เวลาไถ่ที่แท้จริงที่ผู้ขายฝากไปขอไถ่ ไม่ใช่ตามกำาหนดเวลาที่ตกลงกันไว้

 หากผู้ซื้อฝาก (เจ้าหนี้) ขยายเวลาไถ่ให้ ต้องทำาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ 

 ผู้ซื้อฝาก มิฉะนั้นใช้บังคับไม่ได้

 หากทรัพย์ท่ีขายฝากเป็นทรัพย์ท่ีจดทะเบียนต้องทำาหนังสือสัญญาขยายเวลา 

 ไถ่ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อฝากนำาทรัพย์นั้น 

 ไปขายผู้อื่น

 หากผู้ซื้อฝากหลบหน้าไม่ยอมให้พบ หรือบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ไถ่ ผู้ขายฝากต้อง 

 นำาเงินค่าไถ่ไปวางต่อสำานักงานวางทรัพย์กรมบังคับคดีหรือสำานักงานบังคับคดี 

 จังหวัดภายในกำาหนดเวลาไถ่ โดยสละสิทธิที่จะถอนเงินที่วางนั้นจะมีผลทำาให ้

 ทรัพย์ที่ขายฝาก กลับมาเป็นกรรมสิทธิของผู้ขายฝากทันที



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

23ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

24 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

25ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

26 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

27ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 

 ในการกู้ยืมเงินเจ้าหน้ีอาจให้ลูกหน้ีทำาสัญญาอย่างอ่ืนเพื่ออำาพรางการกู้ยืมเงิน 

ทำาให้เจ้าหนี้ได้เปรียบและเป็นการหลีกเลี่ยงข้อห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา เช่น ทำาสัญญา 

ขายฝากอำาพรางการกู้ยืมเงิน ทำาสัญญาซื้อขายทองอำาพรางการกู้ยืมเงิน ทำาสัญญาเช่าซื้อ 

โดยไม่มีการส่งมอบสินค้าที่เช่าซื้อเพื่ออำาพรางการกู้ยืมเงิน หรือทำาสัญญาซื้อขายที่ดิน 

โดยตกลงกันด้วยวาจาว่าลูกหนี้มีสิทธิซื้อที่ดินคืนได้ แทนการทำาสัญญาขายฝาก เป็นต้น

     สัญญ�ที่ทำ�ขึ้นเพื่ออำ�พร�งนิติกรรมก�รกู้ยืมเงิน เป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้

กรณีทำาสัญญาอื่นอำาพรางการกู้ยืมเงิน



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

28 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 สัญญาที่เป็นนิติกรรมอำาพราง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 

 653) คือการทำานิติกรรมฉบับหนึ่งด้วยการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่สัญญา 

 อีกฝ่ายหนึ่งเพื่ออำาพรางนิติกรรมอีกฉบับหนึ่ง เช่น กรณีทำาสัญญาขายฝาก 

 แต่ความจริงเป็นการกู้ยืมเงิน ถือว่าสัญญาขายฝากย่อมตกเป็นโมฆะ ส่วนการ 

 กู้ยืมเงินเป็นนิติกรรมที่ถูกอำาพราง ถ้ากู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาท กฎหมาย 

 กำาหนดให้ทำาสัญญากู้ยืมกันเป็นหนังสือ หากไม่ทำาก็ตกเป็นโมฆะเช่นกัน

 ไม่ควรทำาสัญญาเช่นนี้  เพราะทำาให้ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่กฎหมาย 

 กำาหนดมาก และกรณีทำาสัญญาซื้อขายแทนขายฝาก เมื่อครบกำาหนดที่ตกลง 

 กันไว้ เจ้าหนี้อาจไม่ยอมให้ซื้อคืนก็ได้ และยากต่อการพิสูจน์ว่าสัญญาเป็นโมฆะ 

 หากจำาเป็นต้องทำาสัญญาเช่นนี้ ก็ต้องให้มีพยานรู้เห็น

 ถ้าเจ้าหนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับชำาระหนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ แนะนำาให้ลูกหนี้นำาเงินต้น 

 ท่ีกู้ยืมพร้อมดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดท่ีกฎหมายกำาหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี) 

 ไปวางทรัพย์ ณ กรมบังคับคดีหรือสำานักงานบังคับคดีจังหวัดนั้นๆ

   หากเจ้าหนี้ยึดโฉนดที่ดิน บัตรเอทีเอ็ม หรือเอกสารสิทธิไว้ด้วย 

   ควรแจ้งให้เจ้าพนักงานวางทรัพย์ทราบด้วยว่า หากเจ้าหน้ีจะรับเงิน

   ท่ีวางทั้งหมดก็ให้นำาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิบัตรเอทีเอ็ม

   มาคืนแก่ลูกหนี้ หากเจ้าหนี้ไม่ยอมรับข้อเท็จจริงนี้ก็นำาไปพิสูจน์

   ในชั้นศาลได้

ข้อแนะนำาสำาหรับลูกหนี้

ข้อแนะนำาสำาหรับลูกหนี้ที่ต้องการชำาระหนี้ก่อนถูกฟ้อง



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

29ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

30 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำาระหนี้ กฎหมายกำาหนดให้เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ชำาระหนี้ภายใน 

กำาหนดอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่หนี้ถึงกำาหนดชำาระ  

 แต่ในส่วนของการฟ้องเรียกดอกเบี้ยค้างชำาระ กฎหมายให้มีอายุความเพียง 5 ป ี

ดังนั้นหากผู้ให้กู้นำาคดีตามสัญญากู้ยืมเงินมาฟ้องเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิเรียกร้อง 

ให้ผู้กู้ชำาระเงินคืน และผู้กู้ยกข้อต่อสู้ในประเด็นอ�ยุคว�มดอกเบี้ยค้�งชำ�ระไว้ ผู้ให้กู้ 

ก็จะมีสิทธิคิดดอกเบี้ยที่ผู้กู้ค้�งชำ�ระอยู่ได้เป็นเวล�เพียง 5 ปี เท่�นั้น ส่วนที่เกิน 

กว่านั้นเจ้าหนี้ไม่อาจเรียกได้

 (1) ลูกหน้ีจะต้องตรวจสอบจ�กหม�ยศ�ลว่�ถูกฟ้องคดีแพ่งเป็นคดีประเภทใด
  (1.1) คดีแพ่งสามัญ

   (1.1.1) กรณีรับหมาย ลูกหนี้ต้องยื่นคำาให้การต่อสู้คดีภายใน 

    15 วัน นับแต่ได้รับหมาย

   (1.1.2) กรณีปิดหมาย ลูกหนี้ต้องยื่นคำาให้การต่อสู้คดีภายใน 

    30 วัน นับแต่วันปิดหมาย

  (1.2) คดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยาก ลูกหนี้ต้องยื่นคำาให้การก่อน

   หรือในวันนัดพิจารณาคดี

  (1.3) คดีผู้บริโภค (คดี ผบ.) ลูกหนี้ต้องยื่นคำาให้การก่อนหรือในวันนัด

   พิจารณาคดี

เมื่อได้รับหมายศาลว่าถูกฟ้อง

4 ทํำาอย่างไร
เมื่อถูกฟ้องคดี



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

31ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

  จำานวนเงินตรงตามที่ตกลงกันหรือไม่

  ลูกหนี้ได้รับเงินจากเจ้าหนี้ครบตามสัญญาหรือไม่

  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 15 ต่อปี หรือไม่

  ลูกหนี้ชำาระหนี้แล้วเท่าใด

 นอกจ�กนี้ ลูกหนี้ต้องรวบรวมหลักฐ�นทุกอย่�งที่เกี่ยวกับก�รกู้และก�ร 

ชำ�ระหนี้ให้ทน�ยคว�มเพื่อประโยชน์แห่งคดี 

 (3) ลูกหนี้ต้องไปศ�ลและต่อสู้คดี มิฉะนั้น ถือว่�ลูกหนี้ข�ดนัด 

และศ�ลจะพิจ�รณ�คดีโดยฟังเจ้�หนี้ฝ่�ยเดียว ซึ่งเจ้�หนี้ย่อมมีโอก�สชนะคดีเกือบ 

ร้อยเปอร์เซ็นต์ จากการสำารวจพบว่า ลูกหนี้ส่วนใหญ่ถูกฟ้องแล้วจะไม่ไปต่อสู้คดีจึงถูกตัดสิน 

ให้แพ้คดี เหตุที่ลูกหนี้ไม่ไปศาลมีหลายสาเหตุ เช่น ไม่รู้กฎหมาย ไม่มีเงินจ้างทนายความ 

กลัว อับอายผู้อื่น หรือเห็นว่าคำาพิพากษาเป็นคดีแพ่งไม่มีความสำาคัญ เป็นต้น แต่ใน 

ความเป็นจริง ผลของคำาพิพากษาเจ้าหนี้จะนำาไปบังคับคดีแก่ลูกหนี้และผู้ค้ำาประกัน 

หากลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้ก็จะถูกยึด หรืออายัดทรัพย์สิน หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี ้

เพื่อนำาเงิน ชำาระหนี้ตามคำาพิพากษา 

 มีพนักงานรัฐวิสาหกิจจำานวนมากได้รับความเดือดร้อนซ่ึงนอกจากถูกอายัดเงิน

เดือนเพื่อชำาระหนี้ตามคำาพิพากษาแล้ว (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 286) ยังถูกหักเงินเดือนจากหน่วยงานในหนี้อื่นอีก เช่นหนี้สหกรณ์ฯหนี้เงินกู้

ธนาคาร พนักงานรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะถูกหักเงินเดือนเหลือเงินเดือนสุทธิไม่ถึง

พันบาท เป็นปัญหาสังคมที่ยากต่อการแก้ไข

 (2) ลูกหนี้จะต้องรีบปรึกษ�ทน�ยคว�มหรือผู้รู ้กฎหม�ย และต้อง

บอกทนายความด้วยว่าสัญญากู้ยืมเงินท่ีเจ้าหน้ีนำามาฟ้องน้ันถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

หรือไม่ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในสาระสำาคัญ ดังนี้



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

32 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

33ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

34 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

35ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 (4) ก�รขอพิจ�รณ�ใหม่  กรณีลูกหนี้แพ้คดีเพราะลูกหนี้ไม่ได้ไปศาลเพื่อ 

ต่อสู้คดี ลูกหนี้อาจยื่นคำาร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ โดยมีหลักดังนี้

 ระยะเวล�ที่ยื่น

 1) ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ส่งคำาบังคับให้ลูกหนี้

 2) กรณีมีพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับคดีได้ อาจยื่นคำาขอให้พิจารณาใหม่ได ้

  ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พฤติการณ์นั้นได้สิ้นสุดลง เช่น ขอตรวจสำานวน 

  แต่เจ้าพนักงานศาลยังหาสำานวนไม่พบ ทำาให้ไม่สามารถตรวจดูสำานวนกับคัด 

  หรือถ่ายคำาฟ้องและคำาพิพากษาของศาลได้4 แต่พฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจ 

  บังคับได้จะต้องไม่สิ้นสุดลงก่อนพ้นกำาหนดเวลา 15 วัน นับจากวันส่ง 

  คำาบังคับ5 

 3) แต่กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ห้ามมิให้ยื่นคำาขอเมื่อพ้น 6 เดือน นับแต่วัน 

  ที่ได้ยึดทรัพย์ หรือได้มีการบังคับคดีตามคำาพิพากษาหรือคำาสั่งโดยวิธีอื่น 

  กรณีดังกล่าว จะนำามาใช้ได้ต่อเมื่อพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได ้

  คงมีอยูต่ลอดมา และยังไม่สิ้นสุดลง จึงทำาให้ไม่อาจเริ่มนับ 15 วัน6 

 4) หากมีการส่งหมายเรียกและสำาเนาคำาฟ้องให้แก่จำาเลยโดยมิชอบ จำาเลย 

  มีสิทธิร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อใดก็ได้7 กรณีอยู่ในบังคับของประมวล

  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 278 แม้ทราบเหตุภายหลัง

  มีคำาพิพากษา9 แต่ต้องยื่นคำาร้องไม่ช้ากว่า 8 วัน นับแต่วันที่จำาเลย

  ได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้นตามมาตรา 27

   วรรคสอง10

4 คำาพิพากษาฎีกาที่ 1633/2532  8 คำาพิพากษาฎีกาที่ 280/2530
5 คำาพิพากษาฎีกาที่ 6382/2539  9 คำาพิพากษาฎีกาที่ 3476/2538, 7991/2534
6 คำาพิพากษาฎีกาที่ 3526/2532  10 คำาพิพากษาฎีกาที่ 5612/2540, 613/2543
7 คำาพิพากษาฎีกาที่ 6911/2539



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

36 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ก�รบรรย�ยคำ�ร้องขอให้พิจ�รณ�ใหม่

 1) กล่าวโดยชัดแจ้งซึ่งเหตุที่จำาเลยได้ขาดนัดยื่นคำาให้การ เพื่อให้ศาลเห็นว่า 

  มีเหตุอันสมควรเชื่อว่าการขาดนัดมิได้เป็นไปโดยจงใจ

 2) กล่าวโดยชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำาตัดสินช้ีขาดของศาลที่แสดงให้เห็นว่า 

  หากศาลให้พิจารณาคดีใหม่ตนอาจเป็นฝ่ายชนะคดี

 3) ในกรณียื่นคำาขอล่าช้าให้กล่าวโดยชัดแจ้งซึ่งเหตุแห่งการล่าช้า

 ผลของก�รพิจ�รณ�คำ�ขอให้พิจ�รณ�คดีใหม่

 1) เมื่อศาลได้รับคำาขอให้พิจารณาคดีใหม่ หากเห็นสมควร ศาลจะมีคำาสั่งให้งด 

  การบังคับคดีไว้ก่อน11 

 2) ถ้าศาลมีคำาสั่งอนุญาตตามคำาขอให้พิจารณาคดีใหม่ คำาพิพากษาหรือคำาสั่ง 

  ของศาลและวิธีการบังคับคดีที่ได้ดำาเนินไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันเพิกถอน 

  ไปในตัว12

 3) คำาสั่งศาลที่อนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ เป็นที่สุด แต่คำาสั่งศาลที่ไม่อนุญาต 

  จำาเลยอาจอุทธรณ์ได้ คำาสั่งของศาลอุทธรณ์ เป็นที่สุด

 (5) ห�กลูกหนี้ไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมหรือมีฐ�นะย�กจน จะขอรับคว�มช่วยเหลือ 

จ�ก “กองทุนยุติธรรม” ของกระทรวงยุติธรรมได้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงิน 

หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำาเนินคด ี

หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม 

โดยขอรับความช่วยเหลือผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม หรือ 

สำานักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

11 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 199 เบญจ วรรคหนึ่ง
12 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 199 เบญจ วรรคสาม



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

37ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 นอกจากนี้ จะขอรับการช่วยเหลือด้านกฎหมายได้จากหน่วยงานอื่น เช่น 

สำานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำานักงานอัยการสูงสุด 

หรืออัยการจังหวัด สำานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชน (สคช.) ที่ตั้งอยู่

ทุกจังหวัดสำานักงานช่วยเหลือทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ

ในพระบรมราชูปถััมภ์ หรือสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เป็นต้น

  หากคดีที่ถูกฟ้องนั้นเป็นคดีมโนสาเร่ (ทุนทรัพย์ไม่เกินสามแสนบาทและใน

หมายศาลจะระบุไว้ท่ีมุมบนด้านซ้ายมือว่าหมายเรียกคดีมโนสาเร่) คดีผู้บริโภคหากไม่มี

ทนายความจะมีเจ้าหน้าที่ของศาลเขียนคำาฟ้องและคำาให้การให้โดยศาลจะดูแล

การดำาเนินกระบวนพิจารณา

 (1) เมื่อลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้ฟ้อง ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งสามัญหรือคดีคุ้มครองผู้บริโภค 

ลูกหนี้สามารถนำาสืบพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่า ลูกหนี้ได้รับเงินกู้จากเจ้าหนี้มาแท้จริงเป็นจำานวน 

เท่าใด ไม่ใช่ตามจำานวนที่ระบุในสัญญา ซึ่งหากลูกหนี้นำาสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ความจริง 

ลูกหนี้ได้รับเงินกู้มาจากเจ้าหนี้เป็นจำานวนเท่าใด ลูกหนี้ก็มีหน้าที่ชำาระเงินกู้คืนเจ้าหนี ้

เพียงเท่าจำานวนที่ได้รับมา เพราะหากจำานวนเงินกู้ที่ระบุในสัญญาเป็นการคิดผลประโยชน์ 

ที่เกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี รวมอยู่ด้วย จำานวนเงินดังกล่าวก็ตกเป็นโมฆะ ซึ่งลูกหนี้ไม่ต้อง 

รับผิด และในกรณีลูกหนี้สามารถนำาพยานบุคคลมาสืบประกอบข้ออ้างว่าหนี้ที่ระบุใน 

สัญญากู้ดังกล่าวไม่สมบูรณ์ ดังนั้น หากในขณะทำาสัญญากู้ ลูกหนี้มีพยานรู้เห็นหลายคน 

ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวลูกหนี้ที่จะนำามาเบิกความเป็นพยานต่อศาลได้

 โดยผู้ที่เป็นพย�นควรจะเป็นผู้ที่มีคว�มน่�เชื่อถือ เช่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น 

ไม่ควรมีเฉพ�ะญ�ติเป็นพย�น เพร�ะศ�ลอ�จไม่เชื่อถือ

คำ�แนะนำ�ในก�รต่อสู้คดี
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38 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 (2) พยายามรวบรวมจัดทำ�บัญชีร�ยชื่อพร้อมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พยานบุคคล

ที่รู้เห็นได้ยินได้ฟังขณะทำาสัญญากู้ยืม เช่น ผู้ที่ลูกหนี้ไว้วางใจให้ไปด้วย ผู้ค้ำาประกัน 

หรือพยานแวดล้อมอ่ืนท่ีแนะนำาให้ลูกหน้ีไปกู้ยืมเงินจากเจ้าหน้ี รวมถึงรายช่ือลูกหน้ีท่ีเคย

ทำาสัญญาเงินกู้กับเจ้าหนี้รายเดียวหรือกลุ่มเดียวกัน มีลักษณะพฤติการณ์ทำานองเดียว 

กันให้มากที่สุดเท่าที่จะรวบรวมได้

 (3) บุคคลจำานวนมากตามข้อ (2) บางคร้ังอาจมีมากถึง 50 ปาก เป็นส่ิงท่ี

แสดงถึงปริม�ณและน้ำ�หนักในก�รชั่งพย�นหลักฐ�น มีประโยชน์ในการสนับสนุน 

ข้อเท็จจริงท่ีลูกหน้ีกล่าวอ้างในกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ จนถึงช้ันพิจารณาของ

ศาล ท้ังคดีแพ่งและอาญา เพ่ือแสดงถึงพฤติการณ์ของเจ้าหน้ีในการให้กู้ยืมว่ามีข้ันตอน

เหตุผลใดชักจูงให้ลูกหน้ีทำ�สัญญ�ระบุจำานวนเงินเกินจำานวนหน้ีต้นเงินอันแท้จริง

แสดงให้เห็นถึงร�ยได้ของลูกหน้ีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ีว่�ไม่สอดคล้องกับ

จำ�นวนต้นเงินท่ีระบุในสัญญ� ข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้ีอ้างน้ันมีพิรุธไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไป

ตามที่อ้าง หากฟัง ข้อเท็จจริงยุติว่� ไม่มีก�รส่งมอบเงินกู้กันต�มจำ�นวนเงินที่ระบุ

ไว้ในสัญญ� จะมีผลให้ลูกหน้ีไม่ต้องรับผิดชอบต�มจำ�นวนเงินท่ีสูงเกินกว่�คว�ม

เป็นจริง เมื่อทางแพ่งลูกหน้ีไม่ต้องชำาระหน้ีตามจำานวนท่ีระบุในสัญญากู้ยืมเงินแล้ว 

ทางอาญาในส่วนดอกเบ้ียท่ีมีการเรียกดอกเบี้ยร้อยละสิบต่อเดือนหรือมากกว่าน้ันเกิน

อัตราท่ีกฎหมายกำาหนดเข้าลักษณะความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ีย

เกินอัตร� พ.ศ. 2475 มาตรา 3 กรณีเจ้าหนี้เคยเบิกความในคดีแพ่งที่ฟ้องลูกหนี้

ว่าได้ส่งมอบลูกหน้ีว่าได้ส่งมอบเงินกู้ยืมตามจำานวนท่ีระบุในสัญญากู้อันเป็นความเท็จ

เป็นการเบิกความในข้อความท่ีมผีลต่อการแพห้รือชนะกันทางคดีจึงเป็นการเบิกคว�มเท็จ

ในสาระสำาคัญครบองค์ประกอบความผิดฐานเบิกความเท็จอีกด้วย
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39ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ลูกหน้ีท่ีไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมยังมีช่องท�งในก�รต่อสู้คดีกับเจ้�หน้ีนอกระบบ 

ดังนี้

 อ�ศัย พ.ร.บ.วิธีพิจ�รณ�คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งมีบทบัญญัติที ่

คุ้มครองลูกหนี้ผู้สุจริตหลายประการ เช่น

 ผู้กู้/ลูกหนี้ดำาเนินคดีโดยไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น ผู้ขาย 

 ฝาก จะฟ้องเรียกที่ดินคืนจากผู้ซื้อฝาก เนื่องจากผู้ซื้อฝากบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ไถ ่

 ผู้ขายฝากไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล แต่หากผู้ให้กู้หรือผู้ซื้อฝากเป็นฝ่ายฟ้องต้องเสีย 

 ค่าขึ้นศาล

 เจ้าหนี้ต้องฟ้องต่อศาลที่ลูกหนี้มีภูมิลำาเนาอยู่ ทำาให้สะดวกแก่ลูกหนี้ในการต่อสู้คด ี

 มีเจ้าพนักงานคดีร่างคำาฟ้องและคำาให้การ ลูกหนี้ที่ยากจน ไม่มีเงินจ้าง 

 ทนายความ ก็สามารถฟ้องหรือต่อสู้คดีเองได้โดยขอให้เจ้าพนักงานคดีช่วยเหลือ 

 กรณีท่ีลูกหน้ีชำาระหน้ีแล้วแต่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือช่ือเจ้าหน้ี 

 หรือหลักฐานอื่นตามที่กฎหมายกำาหนด ในคดีแพ่งปกติ ลูกหนี้ต้องแพ้คด ี

 เพราะไม่มีสิทธินำาสืบพยานว่าชำาระหนี้แล้ว แต่ในคดีผู้บริโภคลูกหนี้มีสิทธ ิ

 นำาสืบพยานบุคคลเพื่อหักล้างพยานเอกสารว่ามีข้อความเพิ่มเติม ตัดทอน หรือ 

 เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารตาม พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 

 พ.ศ. 2551 มาตรา 10 วรรคสาม หรือฟ้องแย้งได้โดยไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล

 แม้เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ในคดีแพ่งสามัญ แต่ถ้าหากลูกหนี้เห็นว่าเป็นคดีผู้บริโภค 

 ก็สามารถยื่นคำาขอให้ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเป็นคดีผู้บริโภคได้ แต่ต้อง 

 ยื่นก่อนวันชี้สองสถานหรือวันสืบพยาน ตามมาตรา 8 การกู้ยืมเงินที่ผู้ให้กู ้

 ทำาเป็นธุรกิจ มุ่งแสวงหาประโยชน์ในรูปดอกเบี้ย ไม่ได้ให้กู้ยืมเพื่อช่วยเหลือกัน 

 ในทางสังคม หรือทางธรรมจรรยา โดยวินิจฉัยจากพฤติการณ์ของเจ้าหนี้ที ่

 ปล่อยเงินกู้หลายราย หรือปล่อยเงินกู้โดยเรียกดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่าที่กฎหมาย



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

40 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 กำาหนด ถือว่าให้กู้ยืมเงินเป็นธุรกิจ  ดังนั้น คดีระหว่�งผู้ให้กู้ที่เป็นเจ้�หนี้นอก 

 ระบบกับลูกหนี้ จึงเป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งกรณีดังกล่�ว ประธ�นศ�ล 

 อุทธรณ์ได้มีแนววินิจฉัยไว้แล้วว่�เป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภค ลูกหนี้จึงได้รับ 

 ประโยชน์จ�กกฎหม�ยที่เกี่ยวกับก�รคุ้มครองผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณา 

 คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. ว่า 

 ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

 ลูกหนี้จึงควรรักษ�ประโยชน์ของตน โดยตรวจสอบว่าเจ้าหนี้ฟ้องเป็นคด ี

 ผู้บริโภคหรือไม่ (ห�กเป็นคดีผู้บริโภคจะมีตัวอักษร ผบ. ที่หน้�เลขคดี ตรง 

 มุมบนด้�นขว�มือ ในช่องคดีดำ�ที่.....) หากเจ้าหนี้ไม่ได้ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค 

 ลูกหนี้ต้องยื่นคัดค้านต่อศาลว่าคดีนั้น เป็นคดีผู้บริโภค โดยแจ้งว่าเจ้าหนี้ปล่อย 

 เงินกู้หลายราย หรือเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนด

 กรณีที่เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้เงินกู้หลายราย ลูกหนี้ต้องแจ้งให้ศาลทราบหากเป็น 

 คดีในศาลเดียวกัน ศาลสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

 อ�ศัย พ.ร.บ.ว่�ด้วยข้อสัญญ�ที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พฤติการณ์ของเจ้าหนี้นอกระบบที่ฟ้องลูกหนี้จำานวนเงิน 

สูงกว่าเงินกู้ที่ได้รับหรืออำาพรางการกู้เงิน เช่น การขายฝาก หรือทำาสัญญาซื้อขาย 

หรือการทำาสัญญาว่าจ้างแรงงานไปต่างประเทศ เป็นต้น เป็นการกู้ยืมเงินที่คิดดอกเบี้ย 

เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ข้อตกลงที่เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเป็นโมฆะ และเข้าข่าย 

เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

มาตรา 4 และมาตรา 8 ซึ่งมีผลทำาให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้เท่าที่เป็นธรรม และ 

พอสมควรแก่กรณีเท่าน้ันอีกท้ังผู้กู้ถือเป็นผู้บริโภคตามความหมายท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 

3 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 การที่ผู้ให้กู้นำาสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวมา 

ฟ้องให้ผู้กู้รับผิด ถือว่าผู้ให้กู้ได้ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค13 ซึ่งได้รับการคุ้มครองผู้บริโภค

13 ข้อเสนอแนะของผู้พิพากษานรินทร ตั้งศรีไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะประจำากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

41ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ในด้านสัญญา ตามมาตรา 35 ทวิ ถึง 35 นว ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 57-57 ทวิ, 

58-59 โดยผู้บริโภคสามารถยื่นคำาร้องขอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อแต่งตั้ง 

พนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อให้มีหน้าท่ีดำาเนินคดีแพ่งและอาญาแก่ผู้กระทำาการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 

ในศาลได้ มีอำานาจฟ้องเรียกทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ร้องขอได้ด้วย 

และในการนี้ให้ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

 รวมตัวกันฟ้องหรือต่อสู้คดี หากเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้หลายราย ลูกหนี้ควร 
ร่วมกันต่อสู้กับเจ้าหนี้ โดยเป็นพยานให้กัน เพื่อให้ศาลเห็นพฤติการณ์เจ้าหนี้ได้ชัดแจ้ง 

และควรขอให้ศาลรวมการพิจารณาท่ีลูกหนี้ท้ังหลายฟ้องหรือถูกฟ้องเข้าด้วยกัน 

เพื่อความสะดวกและประหยัด เพราะพยานไม่ต้องไปศาลหลายครั้ง ทนายความ 

ก็ไม่ต้องว่าความทีละคดี

 

 ดำ�เนินคดีอ�ญ�แก่เจ้�หนี้14 เพราะการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นความผิด 
อาญา กรณีที่เจ้าหนี้ปลอมสัญญากู้โดยนำาเอาสัญญาเปล่าที่ลูกหนี้ลงลายมือชื่อไว ้

ไปกรอกข้อความระบุจำานวนเงินสูงกว่าความเป็นจริง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำานวนเงิน 

ที่ระบุไว้ในสัญญาภายหลัง ลูกหนี้ควรดำาเนินคดีอาญาแก่เจ้าหนี้ข้อหาปลอมเอกสารและ 

ใช้เอกสารปลอมด้วย โดยแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หรือหาทนายความฟ้อง

 ใช้ม�ตรก�รท�งภ�ษีและกฎหม�ยฟอกเงิน ลูกหนี้นำาเรื่องแจ้งต่อ 
กรมสรรพากร สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

เพื่อให้ดำาเนินการตามที่ได้กล่าวแนะนำาแก่ลูกหนี้มาแล้วข้างต้น

14 คดีตัวอย่างกลุ่มพิทักษ์ธรรม ที่นายปริวุฒิ บุตรดี กับพวก รวมตัวกันแนะนำาให้ลูกหนี้ฟ้องเจ้าหนี้เงินกู้ต่อศาลอาญา ในข้อหาเบิกความ
เท็จ ตาม ป.อาญา บ.177 เป็นมูลคดีมาจากคดีเพ่งที่เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ที่มูลหนี้ในสัญญากู้ยืมเงินที่สูงกว่าจำานวนเงินที่กู้จริง แม้เจ้าหนี้ม ี
ความรอบคอบจัดทำาพยานหลักฐานไว้ล่วงหน้าด้วยการถ่ายภาพลูกหนี้ขณะเขียนสัญญากู้ยืมเงิน ศาลอาญาลงโทษเจ้าหนี้จำาคุก 3 ปี และ  
ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำาคุก 2 ปี คดีสิ้นสุดศาลไม่รับฎีกา



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

42 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

43ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

44 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เจ้าหนี้ตามคำาพิพากษาที่เป็นฝ่ายชนะคดี ต้องขอให้บังคับคดีตามคำาพิพากษา 

หรือคำาสั่งนั้นได้ภายใน 10 ปี แต่วันมีคำาพิพากษาหรือคำาสั่ง ถ้าเจ้าหนี้ดำาเนินการ 

บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหน้ีตามคำาพิพากษาเมื่อขายทอดตลาดแล้วได้เงินไม่ 

เพียงพอชำาระหนี้ เจ้าหนี้ตามคำาพิพากษาจะให้ยึดทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ตามคำาพิพากษา 

เมื่อพ้นกำาหนด 10 ปี15 ไม่ได้ ดังนั้นลูกหนี้ต้องตรวจสอบว่าพ้นกำาหนด 10 ปีหรือไม่ 

ถ้าพ้นก็ไม่สามารถบังคับคดีกับลูกหนี้ได้

15 คำาพิพากษาฎีกาที่ 1818/2543, 224/2538, 942/2538 (ประชุมใหญ่)

ทำ�อย่�งไรเมื่อถูกบังคับคดีี

5 ทํำาอย่างไร
เมื่อถูกบังคับคดี



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

45ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ค่�ธรรมเนียมดังกล่�วจะหักจ�กทรัพย์ของลูกหน้ีซ่ึงถูกยึดหรืออ�ยัด หรือ 
ข�ยทอดตล�ดเสร็จ ทำ�ให้จำ�นวนเงินท่ีชำ�ระหน้ีของลูกหน้ีน้อยลงไปอีก ดังน้ันการ 
ไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี ถ้�ตกลงกันได้จะไม่เสียค่�ธรรมเนียมต�มต�ร�งข้�งต้น
กระทรวงยุติธรรมมีนโยบ�ยยุติธรรมท�งเลือกหรือยุติธรรมชุมชนท่ีเน้นไม่นำ�เรื่อง 
เข้�สู่กระบวนก�รยุติธรรม ก�รไกล่เกลี่ยชั้นก่อนฟ้องร้อง อันเป็นแนวท�งสร้�งสังคม 
สันติสุข และลูกหน้ีไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ เช่น ค่�ทน�ยคว�มหรืออื่นๆ ด้วย 
นอกจ�กน้ี ยังมีก�รไกล่เกลี่ยในชั้นพิจ�รณ�คดีของศ�ลชั้นต้น ศ�ลอุทธรณ์และ 
ศ�ลฎีก�ที่คู่คว�มไม่ต้องเสียค่�ธรรมเนียมเช่นกัน

ค่�ธรรมเนียมเจ้�พนักง�นบังคับคดี

1. ขายทอดตลาดหรือจำาหน่าย 

 โดยวิธอ่ืีนซึง่ทรัพย์สนิท่ียึด

 หรืออายัด

2. ค่าธรรมเนียมการจ่ายเงิน 

 ที่ยึดหรืออายัดแก่เจ้าหนี้

3. เมื่อยึดทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่ 

 ตัวเงินแล้วไม่มีการขาย 

 หรือจำาหน่าย

4. เมือ่ยึดหรืออายัดเงนิหรือ

 อายัดทรัพย์สินแล้วไม่มี 

 การขายหรือจำาหน่าย

5. ขายโดยวิธีประมูลระหว่าง

 คู่ความ

ร้อยละ 3 ของจำานวนเงินที ่

ขายหรือจำาหน่ายได้

ร้อยละ 2 ของจำานวนเงินที ่

ยึดหรืออายัด

ร้อยละ 2 ของราคาทรัพย์สิน 

ที่ยึด

ร้อยละ 1 ของจำานวนเงินหรือ 

ราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด

ร้อยละ 2 ของราคาประมูล 

สูงสุด

ทั้งนี้ ต้องเสียค่าประกาศและ 

ค่าใช้สอยต่างหาก

ส่วนการคำานวณราคาทรัพย์สิน 

ท่ี ยึ ด ห รื อ อ า ยั ด เ พื่ อ เ สี ย 

ค่าธรรมเนียมตามหมายเลข 

3 และ 4 ให้เจ้าพนักงาน 

บังคับคดีเป็นผู้กำาหนด ถ้าไม่

ตกลงกันให้คู่ความท่ีเก่ียวข้อง 

เ สนอ เ ร่ื อ งต่ อศาลตาม ท่ี 

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย 

วิธพีจิารณาความแพง่ มาตรา 

296

 ค่�ธรรมเนียม จำ�นวน หม�ยเหตุ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

46 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ถ้�ห�กลูกหนี้ประสงค์จะชำ�ระหนี้ ก็สามารถชำาระหนี้ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. นำาเงินมาวางชำาระแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีที่กรมบังคับคดี หรือเจ้าพนักงาน 

บังคับคดีสำานักงานบังคับคดีจังหวัดแล้วแต่กรณี  

 2. นำาเงินไปวางศาลเพื่อชำาระหนี้โดยคำานวณดอกเบี้ยถึงวันที่วางเงิน หากไม่ทราบ 

จำานวนดอกเบี้ย ควรขอให้เจ้าหน้าที่ศาลคำานวณให้

 ในกรณีที่ลูกหนี้ประสงค์จะทราบยอดหนี้ที่จะต้องชำาระตามหมายบังคับคดี ลูกหนี ้

สามารถติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ณ สำานักงานที่ทำาการบังคับคดี เพื่อคำานวณยอดหนี ้

ที่จะต้องชำาระให้

 หากการไกล่เกลี่ยไม่เป็นผลสำาเร็จหรือลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้ให้ครบถ้วน และเจ้าหนี ้

ไม่ยอมผ่อนผันให้ เจ้าหนี้อาจขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำาเนินการโดยยึดทรัพย์หรือ 

อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ 



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

47ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เมื่อเจ้�พนักง�นบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหน้ีแล้วจะมีหม�ยแจ้งก�ร 

ยึดทรัพย์ให้ลูกหนี้ทร�บ ลูกหนี้ควรดำ�เนินก�ร ดังนี้

 ตรวจสอบจำานวนหน้ีตามหมายบังคับคดีและหมายระบุให้ยึดทรัพย์จำาเลยคนใด 

 ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์ท่ียึดท่ีระบุไว้ในหมายแจ้งของเจ้าพนักงาน 

 บังคับคดีว่าถูกต้องหรือไม่

 หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง เช่น กรณียึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาจมีการระบุเลขที ่

 สิ่งปลูกสร้างผิด ให้ติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อตรวจสอบต่อไป

 หากลูกหนี้เห็นว่าราคาทรัพย์ที่ยึด เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ต่ำาเกินไป 

 โดยมีหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจน ให้ยื่นคำาร้องคัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคด ี

 พร้อมหลักฐานเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาอีกครั้ง

 เมื่อเจ้�พนักง�นบังคับคดีแจ้งก�รยึดทรัพย์ให้ผู้เกี่ยวข้องทร�บครบถ้วนแล้ว 

เจ้�พนักง�นบังคับคดีจะดำ�เนินก�รข�ยทอดตล�ดทรัพย์ที่ยึดไว้  

 เจ้าพนักงานบังคับคดีจะจัดทำาประกาศขายทอดตลาดและส่งให้แก่ผู้มี 

 ส่วนได้เสียรวมทั้งลูกหนี้ก่อนวันขาย

 ในประกาศขายจะต้องระบุรายละเอียดของทรัพย์ที่จะขาย วัน เวลา และ 

 สถานที่ที่จะขายทอดตลาด

 ลูกหนี้ควรติดต่อหาผู้สนใจมาเข้าสู้ราคาตามที่ลูกหนี้ต้องการไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อให ้

 ขายทรัพย์ได้ในราคาที่ลูกหนี้พอใจ

กรณีลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

48 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 หากลูกหน้ีเห็นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 อาจยื่นคำาร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการขายได้ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที ่

 ลูกหนี้ทราบ แต่ต้องก่อนที่เจ้าพนักงานจะทำาบัญชีจ่ายเงินที่ได้จากการขาย 

 ทอดตลาดนั้นให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งศาลอาจพิจารณาเพิกถอนการขายหรือไม่ก็ได้

 ทรัพย์สินบ�งอย่�งของลูกหน้ีไม่อยู่ในคว�มรับผิดแห่งก�รบังคับคดี 

เจ้�พนักง�นบังคับคดียึดไม่ได้ เช่น

 เคร่ืองนุ่งห่มหลับนอนหรือเคร่ืองใช้ในครัวเรือนหรือเคร่ืองใช้สอยส่วนตัว 

 โดยประมาณราคารวมกันไม่เกินประเภทละสองหมื่นบาท

 สัตว์, สิ่งของ, เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำาเป็นในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ  

 รวมกันไม่เกินหนึ่งแสนบาท

บุคคลผู้มีเสียในการบังคับคดีมีสิทธิในการเข้าสู้ราคาเอง หรือหาบุคคลอ่ืน 

เข้าสู้ราคา เพื่อให้ได้ราคาตามท่ีตนต้องการ (ปัจจุบันได้มีการแก้ไขประมวล 

กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หากลูกหน้ีเห็นว่าราคาท่ีมีผู้เสนอสูงสุดน้ัน 

ตำ่าเกินไป ลูกหนี้ไม่สามารถคัดค้านราคาได้)

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู ้ให้ราคาสูงสุดแล้ว ห้ามมิให ้

มีการร้องเพิกถอนการขายทอดตลาดด้วยเหตุราคาตำ่าเกินสมควรอีก

ทรัพย์สินที่ยึดไม่ได้



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

49ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 เงินหรือสิทธิบ�งอย่�งของลูกหน้ีไม่อยู่ในคว�มรับผิดแห่งก�รบังคับคดี 

หรือไม่อ�จอ�ยัดได้ เช่น

 เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกำาหนดไว้ และเงินรายได้ที่บุคคลภายนอกยกให้เป็น 

 คราวๆ เพื่อเลี้ยงชีพ เป็นจำานวนรวมกันไม่เกินเดือนละสองหมื่นบาท 

 เงนิเดอืนข้าราชการ - เงนิเดือน ค่าจ้าง บำานาญ บำาเหน็จ เบีย้หวัด หรือรายได้อ่ืน 

 ในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ 

 และเงินสงเคราะห์ บำานาญ หรือบำาเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรส 

 หรือญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ของบุคคลเหล่านั้น (ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายกำาหนดให ้

 เงินดังกล่าวอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เจ้าพนักงานจึงจะอายัดได้) 

 เงินเดือน ค่าจ้าง บำานาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะ 

 เดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ที่นายจ้างจ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้น 

 หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ของบุคคลเหล่านั้นเป็นจำานวนรวมกัน 

 ไมเ่กินเดือนละสองหมื่นบาท
บำาเหน็จหรือค่าชดเชย หรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของ พนักงาน ลูกจ้าง

หรือคนงาน ที่นายจ้างจ่ายให้บุคคลเหล่านี้ หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิต 

ของบุคคลเหล่านั้น เป็นจำานวนไม่เกินสามแสนบาท ม.302(4)

เงนิฌาปนกิจสงเคราะห์ ท่ีลูกหน้ีตามคำาพพิากษา ได้รับอันเนือ่งมาแต่ความตาย

ของบุคคลอ่ืนเป็นจำานวนตามที่จำาเป็นในการดำาเนินการฌาปนกิจตามฐานะ 

ของผู้ตาย ตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร ม.302(5)

กรณีลูกหนี้ถูกอ�ยัดทรัพย์



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

50 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หลักเกณฑ์ก�รอ�ยัด

 เงินเดือน ค่าจ้าง หรือรายได้อื่นที่มีลักษณะจ่ายเพื่อค่าตอบแทนการทำางาน 

 เป็นรายเดือน อายัดได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำานวนเงินเดือนที่ลูกหนี้ตาม 

 คำาพิพากษามีสิทธิได้รับก่อนหักรายจ่ายอื่น แต่จะต้องเหลือเงินให้ลูกหนี้ไว้ใช ้

 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 20,000 บาท

 เงินเบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา หรือรายได้อื่นที่มีลักษณะจ่ายเพื่อค่าตอบแทนการ 

 ทำางานเป็นครั้งคราว อายัดได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำานวนที่มีสิทธิได้รับ

 เงินโบนัส อายัดให้ตามที่ขอ แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำานวนที่มีสิทธิได้รับ

 เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน อายัดให้ตามขอ

 หากลูกหนี้ถูกหักเงินจนเหลือไม่ถึง 20,000 บาท หรือถูกหักเงินเดือนแล้ว 

 ส่วนที่เหลือไม่พอใช้จ่าย ลูกหนี้มีสิทธิยื่นคำาร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีพร้อม 

 ส่งเอกสารเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายต่างๆ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณา 

 ลดจำานวนเงินที่อายัดได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของที่แจ้งอายัด

 หากเจ้าพนักงานมีคำาสั่งอย่างใดแล้วยังไม่เป็นที่พอใจ ลูกหนี้ยังอาจยื่นคำาร้อง 

 ต่อศาลขอให้มีคำาสั่งเปลี่ยนแปลงคำาสั่งของเจ้าพนักงานได้

 จะทำาการอายัดซ้ำาไม่ได้ บทกฎหมาย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

 มาตรา 326) ได้บัญญัติการห้ามเด็ดขาดไม่ให้เจ้าหนี้ตามคำาพิพากษายึดหรือ 

 อายัดทรัพย์ของลูกหน้ีตามคำาพิพากษาที่ถูกเจ้าหน้ีอ่ืนยึดหรืออายัดทรัพย์ 

 ไว้ก่อนแล้ว จะทำาได้ให้ใช้ขอเข้าวิธีเฉลี่ยทรัพย์นั้นแทน

กรณีลูกหนี้ถูกอายัดเงินเดือน



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

51ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ในระหว่�งบังคับคดี เจ้�พนักง�นบังคับคดีจะงดก�รบังคับคดีได้ใน 4 กรณี 

ดังต่อไปนี้

 1. ลูกหนี้ขอให้ศ�ลพิจ�รณ�คดีใหม่

 ถ้าในกรณีที่ลูกหนี้ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น ลูกหนี้ขาดนัดพิจารณา หากลูกหนี ้

ได้ยื่นคำาร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ เมื่อศาลได้แจ้งคำาสั่งให้เจ้าพนักงาน 

บังคับคดีทราบแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องงดการบังคับคดี

 2. เจ้�หนี้ตกลงให้งดก�รบังคับคดี

 ระหว่างการบังคับคดียังไม่เสร็จสิ้น หากลูกหนี้ประสงค์จะให้งดการบังคับคด ี

ลูกหนี้ต้องเจรจาตกลงกับเจ้าหนี้  หากเจ้าหนี้ยินยอมก็สามารถงดการบังคับคดีได้โดยทำา 

เป็นหนังสือหรือคำาร้องลงชื่อทั้งสองฝ่ายนำามายื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี และต้อง 

ให้บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีให้ความยินยอมเป็นหนังสือด้วย คำาว่า 

ผู้มีส่วนได้เสียสุดแล้วแต่ข้อเท็จจริงแต่ละกรณี จึงควรปรึกษาเจ้าพนักงานบังคับคดี

 3. กรณีศ�ลสั่งให้งดก�รบังคับคดี

 หากเจ้าหนี้ไม่ยินยอมงดการบังคับคดีและฝ่ายลูกหน้ีมีเหตุอันควรที่จะให้งด 

การบังคับคดีได้ ลูกหนี้อาจยื่นคำาร้องต่อศาลเพื่อมีคำาสั่งให้งดการบังคับคดี ซึ่งศาลจะ 

มีคำาสั่งงดการบังคับคดีไว้หรือไม่ก็ได้ คำาว่าเหตุอันควรนั้นหมายถึงเหตุที่หากไม่งดการ 

บังคับคดีไว้ก่อนจะเกิดความเสียหายหรือไม่เป็นธรรม ข้ออ้างว่ากำาลังหาเงินมาชำาระหนี ้

ไม่ใช่เหตุอันควรที่จะให้งดการบังคับคดี

 4. เจ้�หนี้ต�มคำ�พิพ�กษ�ไม่ว�งเงินค่�ใช้จ่�ยในก�รบังคับคดี

ก�รงดก�รบังคับคดี



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

52 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 แจ้งเจ้�พนักง�นบังคับคดีทร�บทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่  ทั้งนี้เจ้�พนักง�น 

จะได้ติดต่อกับลูกหนี้ได้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของลูกหนี้เอง

กรณีที่ลูกหนี้เปลี่ยนแปลงที่อยู่



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

53ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

54 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ปัญหาสำาคัญของประชาชนผู้ด้อยโอกาสท่ีต้องตกเป็นหน้ีนอกระบบและ

เป็นเหยื่อ ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากขาดความรู้

ความเข้าใจด้านกฎหมายการทำาสัญญา เมื่อเกิดปัญหาจึงเกิดความกลัวทำาให้ไม่สามารถ

เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเป็นธรรม จำาเป็นที่ต้องเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

และข้ันตอนของกระบวนยุติธรรม จึงขอนำาหลักกฎหมายท่ีเก่ียวข้องท่ีประชาชนโดยเฉพาะ

ลูกหนี้นอกระบบควรรู้ สรุปพอสังเขปดังนี้

หลักฐ�นที่กฎหม�ยต้องก�ร

 กฎหมายกำาหนดว่าการกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาท16 ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 

อย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้กู้ จะฟ้องไม่ได้ หลักฐ�นเป็นหนังสือนี้หม�ยถึงเอกส�ร 

อะไรก็ได้ ทำ�เป็นรูปแบบใดๆ ก็ได้ ทำ�ขึ้นเมื่อใดก็ได้ ทำ�ให้แก่ใครก็ได้ ขอเพียงมี 

ข้อคว�มพอเข้�ใจได้ว่�มีก�รกู้ยืมเงินกันเป็นจำ�นวนเงินเท่�ใด

16 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548

กฎหมายที่ลูกหนี้ต้องรู้

การกู้ยืมเงิน

6 กฎหมาย
ที่ลูกหนี้ต้องรู้



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

55ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 ก�รกู้ยืมเงินต้องส่งมอบเงินให้แก่ผู้กู้ ถ้�ไม่มีก�รส่งมอบเงินที่กู้ ก�รกู้ยืมเงิน 

ก็จะยังไม่สมบูรณ์ จะบังคับให้ผู้กู้ชำ�ระหนี้ไม่ได้แม้จะเขียนสัญญ�กันไว้แล้วก็ต�ม

 ในทางกลับกัน เมื่อมีการกู้ยืมเงินกันโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ การจะนำาสืบ 

ต่อสู้ว่าใช้หนี้แล้ว ห�กใช้หนี้ด้วยเงินสด จะต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จึงจะ 

มีสิทธินำาสืบพยานว่าใช้หนี้แล้ว คือ 

 หนังสืออย่างใดอย่างหน่ึงมีข้อความสรุปได้ว่าผู้ให้กู้ได้รับชำาระหน้ีแล้วและ 

 มีลายมือชื่อผู้ให้กู้ด้วย

 ผู้ให้กู้คืนสัญญากู้ให้ผู้กู้แล้ว

 แทงเพิกถอนเอกสาร คือ ขีดฆ่า หรือเขียนลงในเอกสารหลักฐานการกู้ว่า ผู้ให้กู ้

 ได้รับชำาระหนี้แล้ว ถ้าเขียนลงในสัญญากู้ฉบับที่ลูกหนี้เป็นผู้เก็บไว้ ควรให ้

 เจ้าหนี้เป็นผู้เขียน หากเป็นเพียงขีดฆ่าต้องให้เจ้าหนี้ลงชื่อกำากับ ไม่เช่นนั้น 

 เจ้าหนี้อาจโต้แย้งว่าลูกหนี้เป็นผู้เขียน หรือขีดฆ่าเองโดยเจ้าหนี้ไม่รับรู้ด้วย



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

56 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

57ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

58 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

59ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ก�รลงล�ยมือชื่อ มีข้อสังเกตดังนี้

 อาจเป็นลายเซ็นหรือตัวอักษรธรรมดา และเซ็นชื่อเล่นหรือชื่อจริง ก็ได้

 ถ้าอ่านเขียนไม่ได้ และลงลายพิมพ์นิ้วมือแทน ต้องมีพยานสองคนลงลายมือชื่อ 

 รับรองลายพิมพ์นิ้วมือ

 ถ้ามีการแก้ไขจำานวนเงินภายหลังในหลักฐานการกู้ ผู้กู้ต้องลงชื่อกำากับ ถ้าแก้ไข 

 ในหลักฐานการใช้เงินผู้ให้กู้ต้องลงชื่อกำากับ

 

ข้อสังเกต
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60 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 หม�ยเหตุ การใช้หนี้เงินกู้ที่ต้องมีหลักฐานดังกล่าวข้างต้น บังคับเฉพาะกรณ ี

ใช้หนีต้้นเงินด้วยเงินสดเท่านั้น ถ้าชำาระด้วยอย่างอื่น เช่น โอนที่ดินตีใช้หนี้ ยกทรัพย์สินต ี

ใช้หนี้ หรือชำาระหนี้ด้วยเช็ค  โอนเงินเข้าธนาคาร มอบบัตรเอทีเอ็มให้เจ้าหนี้ไปถอนเงิน 

 กรณีชำาระดอกเบี้ย ไม่ต้องมีหลักฐานดังกล่าว สามารถนำาพยานบุคคลมาสืบ

หรือนำาสืบพยานเอกสารอื่นได้ เช่น การรับเงินตามเช็ค ใบโอนเงิน เป็นต้น

 การชำาระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น กฎหมายกำาหนดว่าถ้าทำาสัญญากู้ยืมเงินแล้ว 

ผู้กู้ยอมรับเอาสิ่งของอื่นแทนจำานวนเงินที่กู้ ให้ถือว่าผู้กู้เป็นหนี้ผู้ให้กู้เท่ากับราคาสิ่งของนั้น 

ในเวลาและสถานที่ส่งมอบ

 ตัวอย่�ง  ไก่ให้ไข่ยืมเงินห้าพันบาท ทำาสัญญากู้เรียบร้อยแล้วแต่ไก่ยังไม่มีเวลา 

ไปเบิกเงินจึงตกลงกันให้ไข่เอาข้าวสารในยุ้งซึ่งมีเหลืออยู่ 10 กระสอบไปแทนเงินที่กู ้

ไข่จำาเป็นต้องใช้เงินจึงยอมตกลง ปรากฏว่าขณะนั้นข้าวมีราคาซื้อขายในหมู่บ้านแห่งนั้น 

เพียงกระสอบละ 400 บาท ต้องถือว่าไข่เป็นหนี้ไก่เพียง 4,000 บาท เท่านั้น

 ในทางกลับกันถ้าทำาสัญญากู้ยืมเงิน และผู้ให้กู้ยอมรับทรัพย์สินอย่างอื่นเป็น 

การชำาระหนี้แทนเงิน ต้องตีราคาทรัพย์นั้นตามราคาท้องตลาดในเวลาและสถานที ่

ส่งมอบทรัพย์เพื่อชำาระหนี้
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61ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

อัตร�ดอกเบี้ย   
 กฎหมายห้ามผู้ให้กู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี

หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ.2560 มาตรา 4 มีโทษ

จำาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสน บาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ และข้อตกลงในส่วน

ดอกเบี้ยเป็นโมฆะเสมือนหนึ่งไม่มีการตกลงเรียกดอกเบี้ย ผู้กู้จึงไม่ต้องชำาระดอกเบี้ย

ต้องชำาระเพียงต้นเงินเท่านั้น

 หากตกลงกันว่าจะต้องเสียดอกเบี้ยแต่ไม่กำาหนดอัตราดอกเบี้ย ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ย

ได้เพียงร้อยละ 7.5 ต่อปี แม้ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินจะระบุว่า ให้คิดดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือน หรือเท่ากับร้อยละ 15 ต่อปี ถูกต้องตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 แต่ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันฟังได้ว่า โจทก์

และจำาเลยตกลงเรียกดอกเบี้ยสัญญากู้ยืมเงินอัตราร้อยละ 3 บาทต่อเดือนหรือร้อยละ 

36 ต่อปี อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475

มาตรา 3 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ข้อตกลง

เกี่ยวกับดอกเบี้ย จึงเป็นการไม่ชอบและตกเป็นโมฆะ เสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น ผลเท่ากัน

กับไม่เคยมีข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยอยู่ในสัญญา แต่กรณีเป็นหนี้เงินโจทก์คงมีสิทธิคิด

ดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 224 ได้”

 สำาหรับสถาบันการเงินมีสิทธิเรียกดอกเบ้ียตามอัตราท่ีสถาบันการเงินน้ัน

ประกาศ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งอาจสูงหรือต่ำากว่า

ร้อยละ 15 ต่อปี

ดอกเบี้ย
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62 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

วิธีคิดดอกเบี้ย
 กฎหมายห้ามคิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชำาระ (ดอกเบี้ยทบต้น) 

 ตวัอย�่ง   ก  กู้เงนิ  ข 10,000 บาท ตกลงดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี  กำาหนดชำาระหน้ี 

ภายใน 5 ปี ถ้า ก ไม่ชำาระดอกเบี้ยเลย ปีแรกจะคิดดอกเบี้ยจากต้นเงิน 10,000 บาท 

ซึ่งเท่ากับ 1,000 บาท ปีที่ 2-5 ก็คิดดอกเบี้ยจากต้นเงิน 10,000 บาท ไม่ใช่นำาดอกเบี้ย 

ที่ค้างชำาระมารวมกับต้นเงิน 10,000 บาท แล้วถือว่ายอดเงินรวมนั้นเป็นต้นเงินที่จะคิด 

ดอกเบี้ยในปีต่อไป ก จึงต้องเสียดอกเบี้ยปีละ 1,000 บาท ดอกเบี้ย 5 ปี เป็นเงิน 

5,000 บาท

 แต่ถ้าผู้กู้ค้างชำาระดอกเบี้ยตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผู้ให้กู้สามารถคิดดอกเบี้ยทบเข้า 

กับต้นเงินแล้วคิดดอกเบี้ยในจำานวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นได้ แตต่้องมีก�รตกลงกันเป็น 

หนังสือระหว่�งกัน ตามมาตรา 655 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 ตัวอย่�ง ก กู้เงิน ข 10,000 บาท ตกลงดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี กำาหนดชำาระหนี ้

ภายใน 5 ปี มีข้อตกลงด้วยว่าหาก ก ไม่ชำาระดอกเบี้ยถึงหนึ่งปี ให้เอาดอกเบี้ย 

ที่ค้างชำาระทบเข้ากับต้นเงิน แล้วคิดดอกเบี้ยในจำานวนเงินที่ทบเข้ากันนั้น (ดอกเบี้ย 

ทบต้น) หาก ก ค้างชำาระดอกเบี้ย 1 ปี เป็นเงิน 1,000 บาท ข มีสิทธินำาเงินดอกเบี้ย 

1,000 บาทนั้น ทบเข้ากับต้นเงิน  10,000 บาท รวมเป็น 11,000 บาท  ถือว่าเป็น 

ต้นเงินใหม่ แล้วคิดดอกเบี้ยปีที่ 2 จากต้นเงิน 11,000 บาทนี้ หากค้างชำาระอีก 1 ป ี

ก็เป็นดอกเบี้ย 1,100 บาท เอาไปทบกับ 11,000 บาท กลายเป็นต้นเงินปีที่ 3 เท่ากับ 

12,100 บาท การตกลงกันนี้จะตกลงกันตั้งแต่ตอนทำาสัญญากู้หรือหลังจากนั้นก็ได้
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ก�รส่งมอบเงินให้ผู้กู้
 กฎหมายกำาหนดว่าสัญญากู้ยืมเงินบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบเงินที่กู้ ดังนั้นแม้จะ 

ทำาสัญญากู้กันไว้แล้วก็ตาม ถ้ายังไม่ส่งมอบเงินที่กู้ สัญญากู้ก็ยังไม่สมบูรณ์ ส่งมอบ 

เงินที่กู้เท่าใด สัญญากู้ก็สมบูรณ์เท่านั้น

 ตัวอย่�ง  ก ยืมเงิน ข 10,000 บาท เขียนสัญญากัน ลงลายมือชื่อครบถ้วน 

แต่ ข ยังไม่ได้ส่งมอบเงิน 10,000 บาท ให้ ก หรือส่งมอบให้เพียง 8,000 บาท 

สัญญากู้ก็ยังไม่สมบูรณ์ หรือ ข ส่งมอบเงินให้ ก เพียง 8,000 บาท สัญญากู้ก ็

สมบูรณ์เพียง 8,000 บาท ข ฟ้องให้ ก ชำาระหนี้ได้เพียง 8,000 บาท

 ในกรณีที่หนี้กู้ยืมแปลงมาจากหนี้อย่างอื่น ไม่จำาเป็นต้องมีการส่งมอบเงินกัน

ก็สมบูรณ์

 ตัวอย่�ง ก เป็นหนี้ค่าโรงสี ข อยู่ 3,000 บาท ข จึงให้ ก ทำาสัญญากู้ไว ้

ลงจำานวนเงินที่กู้ 3,000 บาท กรณีนี้ สัญญากู้สมบูรณ์โดย ข ไม่ต้องส่งมอบเงิน 3,000 

บาท ให้ ก อีก หาก ก ไม่ยอมชำาระเงินคืน ข สามารถฟ้องเรียกให้ ก คืนเงินได้ 
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กำ�หนดเวล�ชำ�ระหนี้เงินกู้
 ถ้าไม่ได้กำาหนดไว้ ผู้ให้กู้จะเรียกเงินกู้คืนเมื่อไรก็ได้

 ถ้ากำาหนดเวลาชำาระหนี้ไว้ ผู้ให้กู้จะเรียกให้ชำาระหนี้ก่อนกำาหนดไม่ได้ เว้นแต่

  - ผู้กู้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

  - ผู้กู้ไม่ให้ประกันในเมื่อจำาต้องให้ เช่น ตกลงกันว่าจะนำาวิทยุมาจำานำา 

   แล้วไม่ทำาตามที่ตกลง 

  - ลูกหนี้ทำาลายหรือทำาให้หลักประกันที่ให้ไว้ลดน้อยถอยลง เช่น จำานอง 

   ที่ดินพร้อมบ้านเป็นประกัน แล้วลูกหนี้ทำาให้เกิดไฟไหม้บ้านเสียหาย 

   ไปส่วนหนึ่ง เจ้าหนี้เรียกให้ชำาระหนี้ก่อนกำาหนดได้

  - ลูกหนี้นำาทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาให้เป็นประกัน โดยเจ้าของทรัพย์สิน 

   นั้นไม่ได้ยินยอมด้วย

 ลูกหนี้จะชำาระหนี้ก่อนกำาหนดก็ได้ เว้นแต่มีข้อตกลงห้ามชำาระหนี้ก่อนกำาหนด
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ข�ยฝ�กคืออะไร
 การขายฝากตามกฎหมายคือการซื้อขายชนิดหนึ่ง แต่เป็นการซื้อขายที่มีข้อ 

 ตกลงพิเศษเพิ่มเติมว่า ผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนจากผู้ซื้อฝากได ้

 ภายในกำาหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน

 แต่ในความเป็นจริงการขายฝากเป็นรูปแบบหนึ่งของการกู้ยืมเงิน เจตนาที่แท้จริง 

 ของผู้ขายฝากต้องการกู้เงิน แต่เจ้าหนี้ไม่ต้องการผูกพันในรูปสัญญากู้เพราะ 

 มีอัตราเสี่ยงสูง จึงให้ลูกหนี้ทำาสัญญาในรูปขายฝาก ซึ่งทำาให้เจ้าหนี้มีหลักประกัน 

 ที่มั่นคงและไม่ยุ่งยากเหมือนการจำานองหรือจำานำา เพราะกรรมสิทธิ์ในทรัพย ์

 ตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันทีที่ทำาสัญญาขายฝาก หากลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้ไถ่ถอน 

 ภายในกำาหนดก็หมดสิทธิไถ่ ผู้รับซื้อฝากไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายใน 

 การฟ้องร้องดำาเนินคดี

 ตัวอย่�ง ก กู้เงิน ข 1,000,000 บาท ข เกรงว่า ก จะไม่มีเงินมาชำาระคืนตน 

จึงให้ ก ขายฝากที่ดินไว้กับ ข เมื่อขายฝากแล้วที่ดินนั้นก็ตกเป็นของ ข ดังนั้น ข มีสิทธ ิ

ที่จะใช้ประโยชน์รวมทั้งได้ดอกผลในที่ดินนั้น แต่ ข ต้องยอมให้ ก ไถ่ที่ดินนั้นคืน 

หาก ก ขอไถ่ภายในกำาหนดที่ตกลงกันไว้ (ต่�งจ�กก�รจำ�นอง ถ้�เป็นก�รจำ�นอง 

ที่ดินไม่ตกเป็นของ ข  ก ยังเป็นเจ้�ของ ส�ม�รถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ต�มปกติ)

ทรัพย์ที่ข�ยฝ�กได้
 ทรัพย์สินทุกชนิดสามารถนำามาขายฝากได้ ไม่ว่าจะเป็น “ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้” 

หรือ “ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้”

การขายฝาก
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วิธีข�ยฝ�ก
 ถ้าเป็นการขายฝากทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ (เช่น บ้าน ที่ดิน) หรือ “ทรัพย ์

 เคลื่อนที่ได้ชนิดพิเศษ” (เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพ สัตว์พาหนะ) 

 จะต้องทำาสัญญากันเป็นหนังสือและนำาไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 มิฉะนั้นสัญญาขายฝากเป็นโมฆะเสียเปล่า เสมือนไม่มีการขายฝาก

 ถ้าเป็นการขายฝากทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ต้องดูว่าขายฝากกันในราคาเท่าไร ถ้า 

 ราคาต่ำากว่า 20,000 บาท17 ก็ตกลงกันด้วยวาจาได้ แต่ถ้าขายฝากในราคาตั้งแต ่

 20,000 บาท ขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อ 

 ฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือมีการวางมัดจำา หรือมีการชำาระหนี้กันแล้วบางส่วน 

 มิฉะนั้นจะฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีไม่ได้

 คำาว่าหนังสืออย่างใดอย่างหน่ึงมีความหมายเหมือนท่ีกล่าวไว้แล้วในเร่ืองการ 

 กู้ยืมเงิน

 คำาว่าลายมือช่ือฝ่ายท่ีต้องรับผิดหมายความว่าจะบังคับกับฝ่ายไหนต้องมี 

 ลายมือชื่อของฝ่ายนั้นในหนังสือ

 ตัวอย่�ง คำาว่ามีการชำาระหนี้กันแล้วบางส่วน เช่น  ก ขายฝากแหวนทองราคา 

20,000 บาท ไว้แก่ ข ไม่ได้ทำาหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดเลย แต่ ก ส่งมอบแหวนให้ 

ข แล้ว หรือ ข จ่ายเงินค่าแหวนให้ ก แล้ว  หากถึงกำาหนดไถ่ ก ขอไถ่ ข ไม่ยอมให้ไถ่ 

ก ฟ้องบังคับได้

17 ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 456 วรรค 3 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
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กำ�หนดเวล�ไถ่คืนทรัพย์ที่ข�ยฝ�ก
 ทรัพย์ประเภทเคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น ที่ดิน บ้านเรือน กำาหนดเวลาไถ่ครั้งเดียว 

 หรือหลายครั้งรวมกันต้องไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันขายฝาก แต่หากเป็นทรัพย ์

 เคลื่อนที่ได้กำาหนดเวลาไถ่ต้องไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ทำาสัญญาขายฝาก 

 คู่สัญญาจะตกลงกันขยายเวลาไถ่กี่ครั้งก็ได้ แต่ระยะเวลาที่ขยายรวมกับเวลา 

 เดิมแล้วต้องไม่เกินกำาหนดเวลาดังกล่าว

 การขยายกำาหนดเวลาไถ่ อย่างน้อยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ 

 ผู้รับไถ่ (เจ้�หนี้) และหากเป็นทรัพย์ที่จดทะเบียนขายฝากไว้ การมีหลักฐาน 

 เป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้ รับไถ่ใช้บังคับในระหว่างคู่สัญญาได้เท่าน้ัน 

 แต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกท่ีได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ท่ีขายฝากไป 

 โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตไม่ได้ เว้นแต่จะได้นำาหลักฐานเป็นหนังสือ 

 ดังกล่าวไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว

 ตัวอย่�ง ก ขายฝากที่ดินไว้กับ ข กำาหนดเวลาไถ่ทรัพย์วันท่ี 10 มีนาคม 2553  

ก่อนจะครบกำาหนดเวลาไถ่ ก ทราบว่าตนไม่สามารถหาเงินมาไถ่ที่ดินได้ทัน จึงขอขยาย 

เวลาไถ่ ข ตกลงและทำาสัญญากันเป็นหนังสือไว้ขยายเวลาไถ่เป็น 10 เมษายน 2553 

แต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานสำานักงานที่ดิน ต่อมา ข ขายที่ดินดังกล่าวให้ ง เมื่อ 

วันที่ 1 เมษายน 2553 ก ไปขอไถ่ที่ดินคืนจาก ง เช่นนี้ ง มีสิทธิที่จะไม่ให้ไถ่ได ้

เนื่องจากการขยายกำาหนดเวลาไถ่ไม่ได้จดทะเบียน
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ไถ่ทรัพย์ที่ข�ยฝ�กจ�กใครได้บ้�ง
 โดยปกติ ผู้ขายฝากต้องขอไถ่จากผู้ซื้อฝาก แต่เมื่อขายฝากไปแล้ว ผู้ซื้อฝาก 

อาจขายทรัพย์สินต่อไปหรือมีการกระทำาใดๆ ที่ทำาให้ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนมือไปเป็น 

ของผู้อื่น ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายฝากก็ยังสามารถไถ่ทรัพย์สินได้จากบุคคลต่อไปนี้

  ทายาทของผู้ซื้อเดิม

  ผู้ที่รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝากนั้น

 ตัวอย่�ง ก ขายฝากที่ดินไว้กับ ข  ต่อมา ข ตาย ที่ดินก็กลายเป็นมรดกของ ข 

ตกทอดสู่ ง ลูกชาย เมื่อครบกำาหนดไถ่ ก สามารถไปไถ่คืนที่ดินจาก ง ได้ และ ง 

ต้องยอมให้  ก  ไถ่ที่ดินคืน  หรือ หาก ข ขายที่ดินต่อให้  จ   ก  ก็มีสิทธิไถ่ที่ดินนั้นคืนจาก 

จ ได้ 

สินไถ่ (เงินที่ใช้ในก�รไถ่ทรัพย์สินคืน)
 ถ้าไม่ได้กำาหนดไว้ว่า เมื่อไถ่คืนทรัพย์จะต้องไถ่คืนในราคาเท่าใด ก็ต้องคิดราคา 

เท่ากับราคาที่ขายฝากไว้

 ตัวอย่�ง ก ขายฝากที่ดินไว้กับ ข ราคา 1,000,000 บาท มีกำาหนดเวลาไถ่ 3 ป ี

แต่ไม่ได้กำาหนดราคาสินไถ่ไว้ เมื่อ ก มาขอไถ่ทรัพย์คืน ก็ต้องไถ่ในราคาขายฝาก คือ 

1,000,000 บาท

 ถ้ากำาหนดไว้ว่าจะต้องไถ่ในราคาเท่าใด ก็ให้เป็นไปตามนั้น แต่ถ้ากำาหนดราคา 

 สินไถ่ไว้เกินกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงบวกดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ให้ไถ่ใน 

 ราคาขายฝากที่แท้จริงบวกกับอีกร้อยละ 15 ต่อปี
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 ตัวอย่�ง ก ขายฝากที่ดินไว้กับ ข ในราคา 1,000,000 บาท กำาหนดไถ่ 1 ป ี

โดยกำาหนดสินไถ่ 1,200,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินร้อยละ 15 ต่อป ี

ก มีสิทธิไถ่ที่ดินคืนในราคาขายฝากที่แท้จริง (1,000,000 บาท) บวกประโยชน์ตอบ 

แทนอีกร้อยละ 15 ต่อปี คือ 1,150,000 บาท หาก ก ขอไถ่หลังจากขายฝากเพียง 

6 เดือน สินไถ่ก็เท่ากับราคาขายฝากบวกประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปี ในกำาหนด 

6 เดือนเท่ากับ 75,000 บาท สินไถ่หรือค่าไถ่จึงเท่ากับ 1,075,000 บาท

 ถ้าครบกำาหนดไถ่แล้วผู้ขายฝากขอไถ่ทรัพย์คืน แต่ผู้ซื้อฝากไม่ยอมให้ไถ่ หาก 

 ผู้ขายฝากนำาเงินไปวางท่ีสำานักงานวางทรัพย์โดยต้องสละสิทธิท่ีจะถอนเงิน 

 ที่วางไว้คืน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นจะตกกลับคืนมาเป็นของผู้ไถ่โดยอัตโนมัติ

 ข้อสังเกต กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ขายฝากโอนไปยังผู้ซื้อฝากทันที ผู้ขายฝากไม่มี 

สิทธิครอบครองหรือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นพิเศษให้ผู้ขายฝาก 

ยังคงมีสิทธิครอบครองเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในทรัพย์ที่ขายฝาก
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 บทบัญญัติว่าด้วยการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีบังคับ 

ใช้อยู่ในขณะนี้ อยู่ภายใต้หลักของความศักดิ์สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงเจตนาระหว่าง

คู่สัญญาซึ่งเป็นเอกชนที่มีสถานะเท่าเทียมกัน

 แต่ในการขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมและท่ีอยู ่อาศัย ซึ่งเป็นเคร่ืองมือ 

ในการเข้าถึงแหล่งเงนิทุนของประชาชนจำานวนมาก ได้ปรากฏว่าผูข้ายฝากมอีำานาจต่อรอง

น้อยกว่าผู้ซื้อฝาก อันเน่ืองมาจากสถานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน และผู้ขายฝาก 

อาจได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสียที่ดินทำากินหรือที่อยู่อาศัย

 ปัจจุบันได้มพีระร�ชบัญญัติคุ้มครองประช�ชนในก�รทำ�สัญญ�ข�ยฝ�กท่ีดิน 

เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อ�ศัย พ.ศ. 2562 เพื่อคุ้มครองผู้ขายฝากจากการทำาสัญญา

ขายฝากท่ีดินเกษตรกรรมหรือทีอ่ยู่อาศัยจากนายทุน ซึง่มผีลบังคบัใช้เมือ่วันท่ี 17 เมษายน 

พ.ศ. 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้าและสร้างเสริมความเป็นธรรมในสังคม

บุคคลที่จะได้รับก�รคุ้มครองต�มพระร�ชบัญญัตินี้ 
 ตามพระราชบัญญัต ิมาตรา 4 ให้ความหมายคำาว่า “ผูข้ายฝาก” หมายความว่า 

บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ขายตามสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัยหรือ

ผูรั้บโอนสทิธใินการไถ่ทรัพย์สนิท่ีขายฝาก ดังน้ัน ผู้ขายฝากต้องเป็นบุคคลธรรมด�เท่าน้ัน

ที่ดินที่จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

 กฎหมายฉบับน้ีให้สำาหรับท่ีดินเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัยเท่าน้ัน ไม่เก่ียวกับท่ีดิน

ประเภทอื่น เช่น ที่ดินเพื่อธุรกิจ ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม เป็นต้น จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

จากพระราชบัญญัติน้ี ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติ มาตรา 4 ให้ความหมายคำาว่า 

“เกษตรกรรม” และ “ที่อยู่อาศัย” ดังนี้

 “เกษตรกรรม” หมายความว่า เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าท่ีดิน 

การขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย
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เพื่อเกษตรกรรม

 ดังน้ัน ตามพระราชบัญญัตกิารเช่าท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ให้ความหมาย

คำาว่า เกษตรกรรม หมายความว่า การทำานา ทำาสวน ทำาไร่ ทำานาเกลือ เลี้ยงสัตว์  

เล้ียงสตัว์นำา้ และกิจการอ่ืนตามท่ีกำาหนดในกฎกระทรวง จึงถือว่าท่ีดนิประเภทน้ีเป็นท่ีดนิ

เพื่อเกษตรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้

 “ที่อยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่

อาศัยหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยหรือเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะได้ใช้เป็น

สถานที่ประกอบกิจการงานด้วยหรือไม่ก็ตาม

 กรณีท่ีมีการกำาหนดข้อตกลงหลีกเล่ียงในสัญญาขายฝาก หรือระบุว่าเป็นท่ีดิน

ประเภทอื่น กฎหมายให้ดูข้อเท็จจริงในขณะที่ทำาสัญญาขายฝากด้วย ถ้าปรากฏว่าที่ดิน

หรือสิง่ปลูกสร้างท่ีทำาการขายฝากเป็นท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรม หรือมวัีตถุประสงค์เพือ่ใช้เป็น

ที่อยู่อาศัยก็จะได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัตินี้เช่นกัน

แบบ กำ�หนดเวล� และดอกเบี้ยของสัญญ�ข�ยฝ�ก 
 สัญญาขายฝากต้องทำาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง�นเจ้�หน้�ท่ี 

มิฉะนั้นเป็นโมฆะ ทั้งนี้ กำาหนดให้หนังสือสัญญาขายฝากต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้

 1. ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา

 2. รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝาก

 3. ราคาที่ขายฝาก

 4. จำานวนสินไถ่ (จำานวนสินไถ่จากกำาหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากก็ได้แต่เมื่อ 

คำานวณเป็นดอกเบ้ียแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อป ีคำานวณนับแต่วันท่ีขายฝากจนถึง 

วันครบกำาหนดเวลาไถ่)

 5. วันท่ีขายฝากและกำาหนดวันท่ีครบกำาหนดไถ่ โดยกำาหนดเวลาไถ่ต้อง 

ไม่ตำ�่กว่� 1 ปีและไม่เกนิ 10 ปี และถ้าตำา่หรือเกินให้ถือว่ามกีำาหนด 1 ปี หรือ 10 ปี)
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 ข้อสังเกต สัญญาซื้อขายที่ดินที่มีเงื่อนไขจะขายคืน มีคำามั่นว่าจะขาย หรือมีสัญญา

จะขายคืน หรือเงื่อนไขทำานองเดียวกันให้ถือว่าสัญญาขายฝากตามพระราชบัญญัตินี้

สิทธิและหน้�ที่ของผู้ข�ยฝ�ก 
 1. ผูข้ายฝากมสีทิธิใ์ช้ประโยชน์ในทีด่นิทีข่ายฝากจนถงึวนัหมดสทิธใินการไถ่ แต่ต้อง

มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยเท่�นั้น ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อตกลง

ให้บุคคลอ่ืนเข้ามาใช้ประโยชน์เพือ่ประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยโดยมค่ีาตอบแทน 

จะกำาหนดให้ค่าตอบแทนน้ันเป็นของผู้ขายฝากหรือผู้ซื้อฝากก็ได้ แต่ถ้าไม่มีการตกลงกันค่า

ตอบแทนจะเป็นของผู้ซื้อฝากและให้ถือว่าค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ชำาระแล้ว 

 2. สิทธิการไถ่ทรัพย์สินสามารถโอนทางนิติกรรมหรือตกทอดแก่ทายาทได้

 3. สิทธิการไถ่ทรัพย์ใช้ได้ต่อผู้ซื้อฝากเดิม ทายาทของผู้ซื้อฝากเดิม หรือผู้รับโอน

ทรัพย์สินที่ขายฝาก 

 4. ผูข้ายฝากมสีทิธไิถ่ทรัพย์สนิก่อนครบกำาหนดเวลาไถ่หรือภ�ยในระยะเวลาท่ีกำาหนด

ได้ และกรณีผู้ขายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่ถอนได้โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขายฝากให้ผู้ขายฝากมี

สิทธิวางทรัพย์ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันถึงกำาหนดเวลาไทยหรือนับแต่วันที่เหตุที่ทำาให้ไม่อาจ

ใช้สิทธิไถ่ได้สิ้นสุดลง และถือว่าผู้ขายฝากได้ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากตามกำาหนดระยะเวลาแล้ว 

ผู้ซื้อฝ�กมีใครบ้�ง?
 ตามพระราชบัญญัติ มาตรา 4 ให้ความหมายคำาว่า “ผู้ซื้อฝาก” ได้แก่

 1. ผู้ซื้อตามสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย 

 2. ทายาทของผู้ซื้อฝากเดิม 

 3. ผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก

สิทธิและหน้�ที่ของผู้ซื้อฝ�ก 
 1. ถ้าผู ้ซื้อฝากได้รับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีคำานวณเป็นเงินได้จาก 

ผู้ขายฝากอันเน่ืองมาจากการซื้อฝาก รวมท้ังค่าตอบแทนท่ีจากการให้บุคคลอ่ืนเช่าประโยชน์

ในทรัพย์สินที่ขายฝากให้ถือว่�ทรัพย์สินนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ชำาระแล้ว 
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 2. ผู้ซื้อฝากต้องแจ้งให้ผู้ขายฝากมาใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินก่อนครบกำาหนดเวลา  

ไม่น้อยกว่� 3 เดือนแต่ไม่ม�กกว่� 6 เดือน โดยแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย ์

ลงทะเบียนตอบรับพร้อมท้ังแนบสำาเนาสัญญาขายฝากไปด้วย และหากฝ่าฝืนให้ขยาย

กำาหนดเวลาออกไถ่ออกไปอีก 6 เดือนโดยผู้ขายฝากไม่ต้องชำาระค่าสินไถ่เพิ่ม 

สถ�นที่ว�งทรัพย์
 เพื่ออำานายความสะดวกแก่ประชาชน พระราชบัญญัติน้ีจึงได้กำาหนดให้ผู้ขาย

ฝากสามารถดำาเนินการวางทรัพย์ที่เป็นสินไถ่ตามสถานที่ ดังต่อไปนี้

  1. สำานักงานวางทรัพย์ กรมบังคับคดี

  2. สำานักงานที่ดินจังหวัด

  3. สำานักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้น

ก�รนำ�คดีขึ้นสู่ศ�ล 
 คดีท่ีมีข้อพิพาทอันเน่ืองมาจากการขายฝากเป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมายว่า 

ด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคโดยให้ถือว่าผู้ขายฝากเป็นผู้บริโภค



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

74 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากทีด่ิน 
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากท่ีดิน  

เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    
เพ่ือคุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศัยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการท าธุรกรรม
ดังกล่าว  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญา
ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  เว้นแต่บทบัญญัติในมาตรา  ๑๘  ในส่วนที่ก าหนดให้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานทีด่นิ
จังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายทีด่นิ  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๒๘  และให้โอนหน้าท่ีและอ านาจของหัวหน้าเขต  นายอ าเภอ  หรือปลัดอ าเภอ 
ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  ซึ่งมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดินก่อนวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน  (ฉบับที่  ๔) พ.ศ.  ๒๕๒๘  ใช้บังคับ  ไปเป็นหน้าที่และอ านาจของข้าราชการ
สังกัดกรมที่ดินที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อ าเภอตามที่อธิบดีกรมที่ดินก าหนด 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขายฝาก”  หมายความว่า  ขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย 
“ผู้ขายฝาก”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ขายตามสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม

หรือที่อยู่อาศัยหรือผู้รับโอนสิทธิในการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก 
“ผู้ซื้อฝาก”  หมายความวา่  ผู้ซื้อตามสัญญาขายฝากที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย  หรือ

ทายาทของผู้ซื้อฝากเดิม  หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก  แล้วแต่กรณี 
“เกษตรกรรม”  หมายความว่า  เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
“ที่อยู่อาศัย”  หมายความว่า  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือ  

ที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยหรือเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย  ไม่ว่าจะได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการ 
งานด้วยหรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ การขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือการขายฝากที่อยู่อาศัยซึ่งผู้ขายฝาก  
เป็นบุคคลธรรมดา  ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัติน้ี  เว้นแต่การใดที่มิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะหรือ

้หนา   ๑๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

75ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากทีด่ิน 
เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากท่ีดิน  

เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้ 
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    
เพ่ือคุ้มครองผู้ขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศัยให้ได้รับความเป็นธรรมจากการท าธุรกรรม
ดังกล่าว  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท าสัญญา
ขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  เว้นแต่บทบัญญัติในมาตรา  ๑๘  ในส่วนที่ก าหนดให้วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานทีด่นิ
จังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายทีด่นิ  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๒๘  และให้โอนหน้าท่ีและอ านาจของหัวหน้าเขต  นายอ าเภอ  หรือปลัดอ าเภอ 
ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  ซึ่งมีอยู่ตามประมวลกฎหมายที่ดินก่อนวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน  (ฉบับที่  ๔) พ.ศ.  ๒๕๒๘  ใช้บังคับ  ไปเป็นหน้าที่และอ านาจของข้าราชการ
สังกัดกรมที่ดินที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อ าเภอตามที่อธิบดีกรมที่ดินก าหนด 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขายฝาก”  หมายความว่า  ขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย 
“ผู้ขายฝาก”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ขายตามสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

หรือที่อยู่อาศัยหรือผู้รับโอนสิทธิในการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก 
“ผู้ซื้อฝาก”  หมายความวา่  ผู้ซื้อตามสัญญาขายฝากที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย  หรือ

ทายาทของผู้ซื้อฝากเดิม  หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก  แล้วแต่กรณี 
“เกษตรกรรม”  หมายความว่า  เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
“ที่อยู่อาศัย”  หมายความว่า  อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและหรือที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือ  

ที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยหรือเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย  ไม่ว่าจะได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการ 
งานด้วยหรือไม่ก็ตาม 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๖ การขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือการขายฝากท่ีอยู่อาศัยซึ่งผู้ขายฝาก  
เป็นบุคคลธรรมดา  ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่การใดที่มิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะหรือ

้หนา   ๑๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

76 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

บัญญัติไว้เป็นประการอื่นในพระราชบัญญัตินี้  ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ไม่ว่าในสัญญาขายฝากจะก าหนดไว้เป็นประการใดหรือมีข้อตกลงเป็นประการใด และไม่ว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่จะระบุไว้ในสารบัญส าหรับจดทะเบียนว่าเป็นการขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  หรือ
การขายฝากที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ตาม  ถ้าตามข้อเท็จจริงในขณะที่ขายฝากปรากฏว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ขายฝากเป็นที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อตกลงใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตนิี้ไมว่่าจะมอียู่ในสัญญาขายฝากหรือท าเปน็ข้อตกลง
ต่างหาก  ให้ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ 

มาตรา ๗ การขายฝาก  ถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   
เป็นโมฆะ 

ในการจดทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้ในสารบัญส าหรับ  
จดทะเบียนให้ชัดเจนว่าเป็นการขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  หรือการขายฝากที่อยู่อาศัย 

มาตรา ๘ หนังสือสัญญาขายฝาก  อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา 
(๒) รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝาก 
(๓) ราคาที่ขายฝาก 
(๔) จ านวนสินไถ่ 
(๕) วันที่ขายฝากและก าหนดวันที่ครบก าหนดไถ่ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือสัญญาขายฝากว่ามีรายการครบถ้วน 

ตามวรรคหนึ่ง  แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด  ผู้ใดจะอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะเพราะเหตุมีรายการ  
ไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมิได้ 

จ านวนสินไถ่จะก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากก็ได้   แต่เมื ่อค านวณเป็นดอกเบี้ยแล้ว 
ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี  ค านวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบก าหนดเวลาไถ่ 

้หนา   ๑๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

ไม่ว่าในสัญญาจะมีข้อความระบุไว้เป็นประการใด  หากผู้ซื้อฝากได้รับเงิน ทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ขายฝากอันเนื่องมาจากการซื้อฝาก  รวมทั้งค่าตอบแทนที่
ผู้ซื้อฝากได้รับจากการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตามมาตรา  ๑๓  วรรคสอง   
ให้ถือว่าเงิน  ทรัพย์สิน  ประโยชน์  หรือค่าตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ช าระแล้ว 

เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและคุ้มครองผู้ขายฝาก  กรมที่ดิน 
จะจัดให้มีแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการท าสัญญาขายฝากก็ได้ 

มาตรา ๙ สัญญาซื้อขายที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขจะขายคืน   
มีค ามั่นว่าจะขาย  หรือมีสัญญาจะขายคืน  หรือเงื่อนไขอื่นในท านองเดียวกัน  ให้ถือว่าเป็นสัญญาขายฝาก
ตามพระราชบัญญัตินี้  และตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐ สัญญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิบปีมิได้   ในกรณี 
ที่ก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่าหนึง่ปีหรอืเกินสิบปี  ให้ถือว่าก าหนดเวลาไถ่มีเวลาหนึง่ปี  หรือสิบปี  แล้วแต่กรณี  
แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบก าหนดเวลาไถ่ 

ในกรณีที่ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบก าหนดเวลาไถ่  และจ านวนสินไถ่ก าหนดไว้ 
สูงกว่าราคาที่ขายฝาก  ให้ลดสินไถ่ในส่วนที่สูงกว่านั้นลงตามอัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลง  แต่ผู้ซื้อฝาก
มีสิทธิเรียกค่าเสียโอกาสได้ไม่เกินร้อยละสองต่อปีของจ านวนราคาที่ขายฝากค านวณตามระยะเวลา  
ที่เหลืออยู่ก่อนถึงก าหนดเวลาไถ่  แต่ในกรณีที่มีการวางทรัพย์  ผู้วางทรัพย์ต้องวางทรัพย์ตามจ านวนสินไถ่ 
ที่ก าหนดไว้ในสัญญา  โดยไม่ตัดสิทธิคู่กรณีที่จะเรียกร้องส่วนลดหรือค่าเสียโอกาสคืนในภายหลัง 

ในกรณีที่มีการขยายก าหนดเวลาไถ่  ระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกับระยะเวลาเดิมแล้วต้อง  
ไม่เกินสิบปี 

มาตรา ๑๑ ให้คดีที่มีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากเป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  โดยให้ถือว่าผู้ขายฝากเป็นผู้บริโภค 

หมวด  ๒ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝากและผูซ้ื้อฝาก 

 
 

มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๓  ผู้ขายฝากมีสิทธิครอบครอง  ใช้สอย  และถือเอา 
ซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก  เพ่ือประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย

้หนา   ๑๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

77ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

บัญญัติไว้เป็นประการอื่นในพระราชบัญญัตินี้  ให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ไม่ว่าในสัญญาขายฝากจะก าหนดไว้เป็นประการใดหรือมีข้อตกลงเป็นประการใด และไม่ว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่จะระบุไว้ในสารบัญส าหรับจดทะเบียนว่าเป็นการขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  หรือ
การขายฝากที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ตาม  ถ้าตามข้อเท็จจริงในขณะที่ขายฝากปรากฏว่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่ขายฝากเป็นที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยตามพระราชบัญญัตินี้   
ให้ใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อตกลงใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตนิี้ไมว่่าจะมอียู่ในสัญญาขายฝากหรือท าเปน็ข้อตกลง
ต่างหาก  ให้ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ 

มาตรา ๗ การขายฝาก  ถ้ามิได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   
เป็นโมฆะ 

ในการจดทะเบียนของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้ในสารบัญส าหรับ  
จดทะเบียนให้ชัดเจนว่าเป็นการขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  หรือการขายฝากที่อยู่อาศัย 

มาตรา ๘ หนังสือสัญญาขายฝาก  อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา 
(๒) รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝาก 
(๓) ราคาที่ขายฝาก 
(๔) จ านวนสินไถ่ 
(๕) วันที่ขายฝากและก าหนดวันที่ครบก าหนดไถ่ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือสัญญาขายฝากว่ามีรายการครบถ้วน 

ตามวรรคหนึ่ง  แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด  ผู้ใดจะอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะเพราะเหตุมีรายการ  
ไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมิได้ 

จ านวนสินไถ่จะก าหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากก็ได้   แต่เมื ่อค านวณเป็นดอกเบี้ยแล้ว 
ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี  ค านวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบก าหนดเวลาไถ่ 

้หนา   ๑๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

ไม่ว่าในสัญญาจะมีข้อความระบุไว้เป็นประการใด  หากผู้ซื้อฝากได้รับเงิน ทรัพย์สิน  หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ขายฝากอันเนื่องมาจากการซื้อฝาก  รวมทั้งค่าตอบแทนที่
ผู้ซื้อฝากได้รับจากการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตามมาตรา  ๑๓  วรรคสอง   
ให้ถือว่าเงิน  ทรัพย์สิน  ประโยชน์  หรือค่าตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ช าระแล้ว 

เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและคุ้มครองผู้ขายฝาก  กรมที่ดิน 
จะจัดให้มีแบบพิมพ์เพ่ือใช้ในการท าสัญญาขายฝากก็ได้ 

มาตรา ๙ สัญญาซื้อขายที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยที่มีเงื่อนไขจะขายคืน   
มีค ามั่นว่าจะขาย  หรือมีสัญญาจะขายคืน  หรือเงื่อนไขอื่นในท านองเดียวกัน  ให้ถือว่าเป็นสัญญาขายฝาก
ตามพระราชบัญญัตินี้  และตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐ สัญญาขายฝากจะก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่าหนึ่งปีหรือเกินสิบปีมิได้   ในกรณี 
ที่ก าหนดเวลาไถ่ต่ ากว่าหนึง่ปีหรอืเกินสิบปี  ให้ถือว่าก าหนดเวลาไถ่มีเวลาหนึง่ปี  หรือสิบปี  แล้วแต่กรณี  
แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบก าหนดเวลาไถ่ 

ในกรณีที่ผู้ขายฝากไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากก่อนครบก าหนดเวลาไถ่  และจ านวนสินไถ่ก าหนดไว้ 
สูงกว่าราคาที่ขายฝาก  ให้ลดสินไถ่ในส่วนที่สูงกว่านั้นลงตามอัตราส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลง  แต่ผู้ซื้อฝาก
มีสิทธิเรียกค่าเสียโอกาสได้ไม่เกินร้อยละสองต่อปีของจ านวนราคาท่ีขายฝากค านวณตามระยะเวลา  
ที่เหลืออยู่ก่อนถึงก าหนดเวลาไถ่  แต่ในกรณีที่มีการวางทรัพย์  ผู้วางทรัพย์ต้องวางทรัพย์ตามจ านวนสินไถ่ 
ที่ก าหนดไว้ในสัญญา  โดยไม่ตัดสิทธิคู่กรณีที่จะเรียกร้องส่วนลดหรือค่าเสียโอกาสคืนในภายหลัง 

ในกรณีที่มีการขยายก าหนดเวลาไถ่  ระยะเวลาที่ขยายเมื่อรวมกับระยะเวลาเดิมแล้วต้อง  
ไม่เกินสิบปี 

มาตรา ๑๑ ให้คดีที่มีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากเป็นคดีผู้บริโภคตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  โดยให้ถือว่าผู้ขายฝากเป็นผู้บริโภค 

หมวด  ๒ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ขายฝากและผูซ้ื้อฝาก 

 
 

มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๓  ผู้ขายฝากมีสิทธิครอบครอง  ใช้สอย  และถือเอา 
ซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก  เพ่ือประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย

้หนา   ๑๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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จนถึงวันที่หมดสิทธใินการไถ่  ทั้งนี้  โดยไม่ต้องช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผู้ซือ้ฝาก  ในการนี้ให้ดอกผลที่งอก
จากทรัพย์สินที่ขายฝากในระหว่างการขายฝากตกเป็นของผู้ขายฝาก 

ผู้ขายฝากต้องรักษาและสงวนทรัพย์สินที่ขายฝากอย่างวิญญูชนพึงรักษาหรือสงวนทรัพย์สิน  
ของตนเอง 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ในวันที่ขายฝากผู้ขายฝากได้ให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
ที่ขายฝากเพ่ือประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว  การขายฝากย่อมไม่กระทบต่อสิทธิ  
ของผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว  และให้ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นของผู้ขายฝาก 

ในระหว่างการขายฝาก  คู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นหนังสือให้ผู้ขายฝากมีสิทธิน าทรัพย์สินที่ 
ขายฝากให้บุคคลอื่นใช้ประโยชนเ์พ่ือประกอบเกษตรกรรมหรอืใช้เป็นที่อยู่อาศยั  โดยจะก าหนดให้คา่ตอบแทน
ตกเป็นของผู้ขายฝากหรือผู้ซื้อฝากก็ได้  ถ้าไม่ได้มีการตกลงกันดังกล่าว   ผู้ขายฝากมีสิทธิให้บุคคลอื่น 
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้และให้ค่าตอบแทนที่ได้รับ 
เป็นของผู้ซื้อฝาก  แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด  สิทธิของบุคคลอื่นดังกล่าวให้สิ้นสุดลงเมื่อพ้นก าหนดเวลาไถ่
และไม่มีการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก  ทั้งนี้  ให้น าความในมาตรา  ๑๒  วรรคสอง มาใช้บังคับกับผู้ขายฝาก
และผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔ สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินอาจโอนกันโดยทางนิติกรรมหรือตกทอดแก่ทายาทได้ 
ผู้รับโอนย่อมรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ทั้งปวง 
มาตรา ๑๕ สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินจะพึงใช้ได้ต่อผู้ซื้อฝากเดิม  ทายาทของผู้ซื้อฝากเดิม  

หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก  แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๑๖ ก่อนพ้นก าหนดเวลาไถ่  ผู้ซื้อฝากต้องไม่ก่อภาระใด ๆ  เหนือทรัพย์สินที่ 

ขายฝากอันอาจกระทบสิทธิของผู้ขายฝากตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๑๗ ก่อนวันครบก าหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกวา่สามเดือนแตไ่ม่มากกว่าหกเดอืน  ให้ผู้ซื้อฝาก

แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากเพ่ือให้ผู้ขายฝากทราบก าหนดเวลาไถ่ 
และจ านวนสินไถ่  พร้อมทั้งแนบส าเนาสัญญาขายฝากไปด้วย  ในกรณีที่ผู้แจ้งมิใช่ผู้ซื้อฝากเดิม  ต้องแจ้ง 
ไปด้วยว่าผู้ขายฝากจะต้องไถ่กับผู้ใดและสถานที่ที่จะต้องช าระสินไถ่ 

้หนา   ๑๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

ในกรณีที่ผู้ซื้อฝากไม่ได้ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขายฝากภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ตามวรรคหนึ่งหรือมิได้ส่งส าเนาสัญญาขายฝากไปด้วย  ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ภายใน
หกเดือนนับแต่วันครบก าหนดไถ่ที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก  โดยผู้ขายฝากมีหน้าที่ช าระสินไถ่ตามจ านวน
ที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

มาตรา ๑๘ ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือ
ภายในเวลาที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  โดยอาจช าระสินไถ่ให้แก่ผู้ซื้อฝาก หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่
ต่อส านักงานวางทรัพย์หรือส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก
ทรัพย์สินนั้น  โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ 

ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่กับผู้ซื้อฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดอันมิใช่เป็นความผิดของ  
ผู้ขายฝาก  ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานวางทรัพย์หรือส านักงานที่ดินจังหวัด
หรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันถึงก าหนดเวลาไถ่  
หรือนับแต่วันที่เหตุที่ท าให้ไม่อาจใช้สิทธิไถ่ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง  แล้วแต่กรณี  และให้ถือว่าผู้ขายฝากได้ 
ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากตามก าหนดเวลาไถ่แล้ว 

ให้ทรัพย์สินที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ช าระสินไถ่หรือ
วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ได้วางทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานของส านักงานวางทรัพย์หรือ
ส านักงานที่ดิน  แล้วแต่กรณี  มีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซื้อฝากทราบถึง
การวางทรัพย์โดยพลัน  โดยผู้ขายฝากไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓๓  วรรคสาม  แห่งประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา ๑๙ เมื่อผู้ขายฝากมิได้ใช้สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในเวลาที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้ขายฝากส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่  
ผู้ซื้อฝากตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานั้น 

ทรัพย์สินที่ส่งมอบการครอบครองตามวรรคหนึ่ง  ผู้ซื้อฝากย่อมได้รับไปโดยปลอดสิทธิใด ๆ   
ซึ่งผู้ขายฝากก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างการขายฝาก 

เมื่อจะต้องส่งมอบการครอบครองให้แก่ผู้ซื้อฝากตามวรรคหนึ่ง  ให้ผลิตผลเกษตรกรรม  
ที่มิได้มีลักษณะเป็นส่วนควบของที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากหรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน  

้หนา   ๑๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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จนถึงวันที่หมดสิทธใินการไถ่  ทั้งนี้  โดยไม่ต้องช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่ผู้ซือ้ฝาก  ในการนี้ให้ดอกผลที่งอก
จากทรัพย์สินที่ขายฝากในระหว่างการขายฝากตกเป็นของผู้ขายฝาก 

ผู้ขายฝากต้องรักษาและสงวนทรัพย์สินที่ขายฝากอย่างวิญญูชนพึงรักษาหรือสงวนทรัพย์สิน  
ของตนเอง 

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ในวันที่ขายฝากผู้ขายฝากได้ให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
ท่ีขายฝากเพ่ือประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว  การขายฝากย่อมไม่กระทบต่อสิทธิ  
ของผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว  และให้ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นของผู้ขายฝาก 

ในระหว่างการขายฝาก  คู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นหนังสือให้ผู้ขายฝากมีสิทธิน าทรัพย์สินที่ 
ขายฝากให้บุคคลอื่นใช้ประโยชนเ์พ่ือประกอบเกษตรกรรมหรอืใช้เป็นที่อยู่อาศยั  โดยจะก าหนดให้คา่ตอบแทน
ตกเป็นของผู้ขายฝากหรือผู้ซื้อฝากก็ได้  ถ้าไม่ได้มีการตกลงกันดังกล่าว   ผู้ขายฝากมีสิทธิให้บุคคลอื่น 
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้และให้ค่าตอบแทนที่ได้รับ 
เป็นของผู้ซื้อฝาก  แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด  สิทธิของบุคคลอื่นดังกล่าวให้สิ้นสุดลงเมื่อพ้นก าหนดเวลาไถ่
และไม่มีการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก  ทั้งนี้  ให้น าความในมาตรา  ๑๒  วรรคสอง มาใช้บังคับกับผู้ขายฝาก
และผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔ สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินอาจโอนกันโดยทางนิติกรรมหรือตกทอดแก่ทายาทได้ 
ผู้รับโอนย่อมรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ทั้งปวง 
มาตรา ๑๕ สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินจะพึงใช้ได้ต่อผู้ซื้อฝากเดิม  ทายาทของผู้ซื้อฝากเดิม  

หรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝาก  แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๑๖ ก่อนพ้นก าหนดเวลาไถ่  ผู้ซื้อฝากต้องไม่ก่อภาระใด ๆ  เหนือทรัพย์สินที่ 

ขายฝากอันอาจกระทบสิทธิของผู้ขายฝากตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๑๗ ก่อนวันครบก าหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกวา่สามเดือนแตไ่ม่มากกว่าหกเดอืน  ให้ผู้ซื้อฝาก

แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากเพ่ือให้ผู้ขายฝากทราบก าหนดเวลาไถ่ 
และจ านวนสินไถ่  พร้อมทั้งแนบส าเนาสัญญาขายฝากไปด้วย  ในกรณีที่ผู้แจ้งมิใช่ผู้ซื้อฝากเดิม  ต้องแจ้ง 
ไปด้วยว่าผู้ขายฝากจะต้องไถ่กับผู้ใดและสถานที่ที่จะต้องช าระสินไถ่ 

้หนา   ๑๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

ในกรณีที่ผู้ซื้อฝากไม่ได้ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ขายฝากภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
ตามวรรคหน่ึงหรือมิได้ส่งส าเนาสัญญาขายฝากไปด้วย  ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากได้ภายใน
หกเดือนนับแต่วันครบก าหนดไถ่ที่ระบุไว้ในสัญญาขายฝาก  โดยผู้ขายฝากมีหน้าที่ช าระสินไถ่ตามจ านวน
ที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

มาตรา ๑๘ ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือ
ภายในเวลาที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  โดยอาจช าระสินไถ่ให้แก่ผู้ซื้อฝาก หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่
ต่อส านักงานวางทรัพย์หรือส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก
ทรัพย์สินนั้น  โดยสละสิทธิถอนทรัพย์ที่ได้วางไว้ 

ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่อาจใช้สิทธิไถ่กับผู้ซื้อฝากได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดอันมิใช่เป็นความผิดของ  
ผู้ขายฝาก  ให้ผู้ขายฝากมีสิทธิวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ต่อส านักงานวางทรัพย์หรือส านักงานที่ดินจังหวัด
หรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินนั้นได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันถึงก าหนดเวลาไถ่  
หรือนับแต่วันที่เหตุที่ท าให้ไม่อาจใช้สิทธิไถ่ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง  แล้วแต่กรณี  และให้ถือว่าผู้ขายฝากได้ 
ไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากตามก าหนดเวลาไถ่แล้ว 

ให้ทรัพย์สินที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากตั้งแต่เวลาที่ผู้ขายฝากได้ช าระสินไถ่หรือ
วางทรัพย์อันเป็นสินไถ่  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ได้วางทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานของส านักงานวางทรัพย์หรือ
ส านักงานที่ดิน  แล้วแต่กรณี  มีหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซื้อฝากทราบถึง
การวางทรัพย์โดยพลัน  โดยผู้ขายฝากไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓๓  วรรคสาม  แห่งประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา ๑๙ เมื่อผู้ขายฝากมิได้ใช้สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในเวลาที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้ขายฝากส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่  
ผู้ซื้อฝากตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานั้น 

ทรัพย์สินที่ส่งมอบการครอบครองตามวรรคหนึ่ง  ผู้ซื้อฝากย่อมได้รับไปโดยปลอดสิทธิใด ๆ   
ซึ่งผู้ขายฝากก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างการขายฝาก 

เมื่อจะต้องส่งมอบการครอบครองให้แก่ผู้ซื้อฝากตามวรรคหนึ่ง  ให้ผลิตผลเกษตรกรรม  
ที่มิได้มีลักษณะเป็นส่วนควบของที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายฝากหรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน  

้หนา   ๑๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

80 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เพ่ือเกษตรกรรมนั้น  โดยผู้ซื้อฝากต้องยินยอมให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในผลิตผลเกษตรกรรมเข้าไปในที่ดิน
เพ่ือเก็บหรือขนย้ายภายในระยะเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาไถ่   
โดยมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวทราบ  หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา
ดังกล่าว  ให้ถือว่าสละสิทธิในผลิตผลเกษตรกรรมนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๐ สัญญาขายฝากซึ่งทรัพย์สินที่ขายฝากเป็นที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย  
ที่ได้ท าไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่ครบก าหนดเวลาไถ่ ให้มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไป
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันท าสัญญาขายฝาก  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิของผู้ขายฝากในการครอบครอง  ใช้สอย  และถือเอาซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก
ตามมาตรา  ๑๒  และการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  
และสิทธิของผู้ขายฝากหรือบุคคลอื่นในการได้กรรมสิทธิ์ในผลิตผลเกษตรกรรมรวมทั้งสิทธิเข้าไปในที่ดิน
เพ่ือเก็บหรือขนย้ายผลิตผลเกษตรกรรมตามมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  ถ้าผู้ขายฝากครอบครองทรัพย์สิน 
ที่ขายฝากเพ่ือประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
เพ่ือการดังกล่าวอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ตกเป็นสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ของ 
ผู้ขายฝากหรือบุคคลอื่นดังกล่าว 

(๒) บทบัญญัติแห่งมาตรา  ๑๖  ให้ใช้บังคับกับสัญญาขายฝากที่มีผลบังคับอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  แต่ไม่กระทบต่อภาระที่ผู้ซื้อฝากได้ก่อไว้แล้วโดยชอบในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๓) ให้น าความในมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับกับสัญญาขายฝากที่มีผลบังคับอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และในกรณีที่ก าหนดเวลาไถ่ในสัญญาขายฝากมีหรือเหลือระยะเวลาน้อยกว่า
สามเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ขยายก าหนดเวลาการไถ่ออกไปเป็นเวลาหกเดือนนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๔) บทบัญญัติแห่งมาตรา  ๑๘  ให้ใช้บังคับกับการไถ่ทรัพย์สินที่ท าภายหลังวันที่พระราชบัญญัตนิี้
ใช้บังคับ  แม้สัญญาขายฝากจะได้ท าไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ตาม 

้หนา   ๑๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

มาตรา ๒๑ บรรดาคดีที่มีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ  
ที่อยู่อาศัยซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ศาลนั้นมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาต่อไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใช้บังคบัจนกวา่คดนีัน้
จะถึงที่สุด 

มาตรา ๒๒ ให้กรมที่ดินด าเนินการที่จ าเป็นเพ่ือให้ส านักงานที่ดินจังหวัดและส านักงานที่ดิน
ที่รับจดทะเบียนการขายฝากมีความพร้อมในการรับการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ตามมาตรา  ๑๘   
ก่อนครบก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

81ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

เพ่ือเกษตรกรรมนั้น  โดยผู้ซื้อฝากต้องยินยอมให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในผลิตผลเกษตรกรรมเข้าไปในที่ดิน
เพ่ือเก็บหรือขนย้ายภายในระยะเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาไถ่   
โดยมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวทราบ  หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา
ดังกล่าว  ให้ถือว่าสละสิทธิในผลิตผลเกษตรกรรมนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๒๐ สัญญาขายฝากซึ่งทรัพย์สินที่ขายฝากเป็นที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย  
ที่ได้ท าไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่ครบก าหนดเวลาไถ่ ให้มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไป
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันท าสัญญาขายฝาก  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) สิทธิของผู้ขายฝากในการครอบครอง  ใช้สอย  และถือเอาซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก
ตามมาตรา  ๑๒  และการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  
และสิทธิของผู้ขายฝากหรือบุคคลอื่นในการได้กรรมสิทธิ์ในผลิตผลเกษตรกรรมรวมทั้งสิทธิเข้าไปในที่ดิน
เพ่ือเก็บหรือขนย้ายผลิตผลเกษตรกรรมตามมาตรา  ๑๙  วรรคสาม  ถ้าผู้ขายฝากครอบครองทรัพย์สิน 
ที่ขายฝากเพ่ือประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
เพ่ือการดังกล่าวอยู่แล้วในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ตกเป็นสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ของ  
ผู้ขายฝากหรือบุคคลอื่นดังกล่าว 

(๒) บทบัญญัติแห่งมาตรา  ๑๖  ให้ใช้บังคับกับสัญญาขายฝากที่มีผลบังคับอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  แต่ไม่กระทบต่อภาระที่ผู้ซื้อฝากได้ก่อไว้แล้วโดยชอบในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๓) ให้น าความในมาตรา  ๑๗  มาใช้บังคับกับสัญญาขายฝากที่มีผลบังคับอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และในกรณีที่ก าหนดเวลาไถ่ในสัญญาขายฝากมีหรือเหลือระยะเวลาน้อยกว่า
สามเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ขยายก าหนดเวลาการไถ่ออกไปเป็นเวลาหกเดือนนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๔) บทบัญญัติแห่งมาตรา  ๑๘  ให้ใช้บังคับกับการไถ่ทรัพย์สินที่ท าภายหลังวันที่พระราชบัญญัตนิี้
ใช้บังคับ  แม้สัญญาขายฝากจะได้ท าไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ตาม 

้หนา   ๑๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒

มาตรา ๒๑ บรรดาคดีที่มีข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือ  
ที่อยู่อาศัยซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ศาลนั้นมีอ านาจพิจารณา
พิพากษาต่อไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใช้บังคบัจนกวา่คดนีัน้
จะถึงที่สุด 

มาตรา ๒๒ ให้กรมที่ดินด าเนินการที่จ าเป็นเพ่ือให้ส านักงานที่ดินจังหวัดและส านักงานที่ดิน
ที่รับจดทะเบียนการขายฝากมีความพร้อมในการรับการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่ตามมาตรา  ๑๘   
ก่อนครบก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่บทบัญญัติว่าด้วยขายฝากตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ภายใต้หลักของความศักดิ์สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงเจตนาระหว่างคู่สัญญา  
ซึ่งเป็นเอกชนที่มีสถานะเท่าเทียมกัน  แต่ในการขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนจ านวนมากได้ปรากฏว่าผู้ขายฝากมีอ านาจต่อรองน้อยกว่าผู้ซื้อฝาก  
อันเนื่องมาจากสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน  และผู้ขายฝากอาจได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสีย 
ที่ดินท ากินหรือที่อยู่อาศัย  สมควรก าหนดให้มีการควบคุมสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย   
และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่โดยก าหนดให้ผู้ขายฝากสามารถด าเนินการ
ได้ที่ส านักงานที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก  และให้ข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่อ าเภอมีหน้าที่และอ านาจรับการวางทรัพย์ได้ด้วย  ทั้งนี้  เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างเสริม
ความเป็นธรรมในสังคม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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จำ�นองคืออะไร
 จำานองคือการประกันหนี้ด้วยทรัพย์ ผู้จำานองจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ จะจำานอง 

เป็นประกันหนี้ของตนหรือของผู้อื่นก็ได้

วิธีจำ�นอง
 การจำานองต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น จำานองที่ดินก็จดทะเบียน 

ที่สำานักงานที่ดินซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์ที่จำานอง

 แม้จะมีข้อตกลงห้ามไว้ในสัญญาจำานองว่าห้ามจำานองซ้ำา ผู้จำานองก็ยังนำา 

ทรัพย์สินท่ีได้จำานองไว้แล้วไปจำานองแก่ผู้อ่ืนในระหว่างท่ีสัญญาจำานองฉบับแรกยังมี 

อายุอยู่ได้

ทรัพย์สินที่จำ�นองได้
 อสังห�ริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้านเรือน เรือกสวน ไร่นา ตลอดจนทรัพย์อื่นที่ติด 

 อยู่กับที่ดินเป็นการถาวรด้วย

 สังห�ริมทรัพย์ บางชนิดตามที่กฎหมายกำาหนดซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว เช่น 

 เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพที่ใช้อยู่อาศัย สัตว์พาหนะ หรือเครื่องจักร 

 ที่ติดตั้งอยู่ในโรงงานเป็นต้น

จำ�นอง
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ผลของก�รจำ�นอง
 เจ้าหน้ีผู้รับจำานองมีสิทธิบังคับชำาระหน้ีจากทรัพย์ท่ีจำานองก่อนเจ้าหน้ีอ่ืน 

 (ยกเว้นเจ้าหนี้บุริมสิทธิซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนและไม่ค่อยเกิดขึ้น จึงไม่กล่าวถึง)

 ผู้จำานองยังคงมีสิทธิครอบครองและได้ดอกผลจากทรัพย์ที่จำานอง จนกว่าผู้รับ 

 จำานองจะบอกกล่าวบังคับจำานอง

 การจำานองยังคงอยู่ตลอดไป ผู้รับจำานองสามารถบังคับจำานองไม่ว่าเวลาผ่านไป 

 นานเพียงใดแม้หนี้เงินกู้จะขาดอายุความไปแล้ว (อ�ยุคว�มฟ้องคดีหนี้เงินกู้ 

 มีกำ�หนด 10 ปี) แต่ถ้�หนี้ที่จำ�นองเป็นประกันนั้นข�ดอ�ยุคว�มแล้ว เจ้�หนี ้

 เรียกค่�ดอกเบี้ยที่ค้�งได้เพียง 5 ปี

 ตัวอย่�ง ก จำานองที่ดินและบ้านไว้แก่ ข เพื่อประกันหนี้ของ ค  ก ยังคงมี

สิทธิอยู่ในบ้านหรือนำาบ้านและที่ดินนั้นออกให้เช่า ข ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเช่าที่ดินหรือ

ค่าเช่าบ้าน จนกว่า ข จะได้บอกกล่าวบังคับจำานองแก่ ก โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

 โดยหลักท่ัวไปเจ้าหน้ีสามารถบังคับจำานองเฉพาะทรัพย์ท่ีได้จดทะเบียน 

 จำานองไว้เท่านั้น หากบังคับจำานองแล้วได้เงินไม่พอชำาระหนี้ หนี้นั้นก็เป็นอัน 

 ระงับไป เว้นแต่ได้ตกลงกันไว้เป็นพิเศษว่าหากบังคับจำานองได้เงินไม่พอชำาระหนี ้

 ลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดในหนี้จำานวนที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน (เจ้าหนี้นอกระบบ 

 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้มืออาชีพจะให้ลูกหนี้ทำาข้อตกลงพิเศษเช่นนี้ไว้ทั้งนั้น)

 หากขายทอดตลาดทรัพย์จำานองได้เงินเกินกว่าจำานวนหนี้ ต้องคืนเงินส่วนที่เหลือ 

 ให้แก่ลูกหนี้
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ก�รบังคับจำ�นอง
 เมื่อลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้ เจ้าหนี้จะเข้าครอบครองหรือยึดทรัพย์ที่จำานองเองไม่ได ้

จะต้องดำาเนินการเป็นขั้นตอน คือ เจ้าหนี้ต้องมีจดหมายไปถึงผู้จำานองให้ชำาระหนี้ภายใน 

เวลาที่สมควร โดยกำาหนดเวลาให้ เมื่อครบกำาหนดแล้วผู้จำานองหรือลูกหนี้ยังไม่ชำาระหนี ้

ผู้รับจำานองจะต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับจำานองอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้

 บังคับจำานองโดยวิธีปกติ คือ ขอให้ศาลพิพากษาให้ยึดทรัพย์จำานองออกขาย 

 ทอดตลาด เอาเงินมาใช้หนี้ หรือ

 ขอให้ศาลพิพากษาให้ทรัพย์จำานองหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าหน้ีผู้รับจำานอง 

 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  - ลูกหนี้ไม่จ่ายดอกเบี้ยติดต่อกันถึง 5 ปี

  - ราคาของทรัพย์ที่จำานองน้อยกว่าหนี้ 

  - ลูกหนี้ไม่ได้เอาทรัพย์สินนั้นไปจำานองไว้กับคนอื่น 

 ห�กได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกว่� ห�กลูกหนี้ไม่ชำ�ระหนี้ ให้ผู้รับจำ�นองเข้� 

เป็นเจ้�ของทรัพย์ที่จำ�นองหรือจัดก�รแก่ทรัพย์ที่จำ�นองเป็นประก�รอื่น นอกจ�ก 

ฟ้องบังคับจำ�นองต�มที่กล่�วข้�งต้น ข้อตกลงนั้นใช้บังคับไม่ได้
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คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

88 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
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ข้อสังเกต
 หากในสัญญาไม่ได้เขียนห้ามไว้ ผู้จำานองก็สามารถผ่อนชำาระหนี้จำานองเป็น 

งวดๆ จนกว่าจะครบได้ แต่อย่างไรก็ดีการจำานองดังกล่าวก็ยังไม่สิ้นผล ทรัพย์ทั้งหมด 

ยังติดจำานอง เว้นแต่เจ้าหนี้จะตกลงปลดจำานองให้บางส่วน โดยจะต้องทำาเป็นหนังสือ 

และจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ เช่น จำานองที่ดินและบ้านสองหลังเป็นประกัน เมื่อชำาระ 

หนี้แล้วส่วนหนึ่งเจ้าหนี้อาจจดทะเบียนปลดจำานองที่ดินหรือและบ้านหนึ่งหลังให้ก็ได้

 การมอบโฉนดให้เจ้าหนี้ยึดไว้โดยไม่จดทะเบียนไม่ถือว่าเป็นการจำานอง เจ้าหนี ้

ไม่มีสิทธิบังคับชำาระหนี้จากทรัพย์นั้นก่อนเจ้าหนี้อื่น แต่ลูกหนี้ก็ทวงโฉนดคืนไม่ได้ เจ้าหนี ้

มีสิทธิยึดโฉนดไว้จนกว่าลูกหนี้จะชำาระหนี้
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จำ�นำ�คืออะไร
 จำานำาคือ การส่งมอบสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้) เช่น ทีวี ตู้เย็น พัดลม 

 ไว้ให้เจ้าหนี้เพื่อเป็นประกันการชำาระหนี้

 ผู้จำานำาต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ที่จำานำา จะจำานำาเพื่อประกันหนี้ของตนหรือ 

 ผู้อื่นก็ได้

วิธีจำ�นำ�
 การจำานำาไม่ต้องจดทะเบียน สาระสำาคัญอยู่ที่การส่งมอบทรัพย์สินที่จำานำาให ้

 ผู้รับจำานำา เช่น มอบแหวนเพชร สร้อยคอทองคำา โทรทัศน์ จำานำาไว้แก่เจ้าหนี ้

 เป็นประกัน แม้จะมีการตกลงกันว่าจะนำาทรัพย์มาจำานำา แต่ไม่ได้ส่งมอบ 

 ทรัพย์นั้นให้เจ้าหนี้ ก็ไม่เป็นการจำานำา

 หากผู้ รับจำานำายอมให้ทรัพย์สินท่ีจำานำากลับไปอยู่ในความครอบครอง 

 ของผู้จำานำา ไม่ว่าในกรณีใดๆ การจำานำาก็ระงับ 

 ตัวอย่�ง  ในการกู้ยืมเงิน ก จำานำาแหวนให้ ข ต่อมา ข  ให้ ก ยืมแหวนไปใช้ จำ�นำ� 

ระงับทันท ีหาก ก ไม่ชำาระเงินคืน ข ไม่มีสิทธิบังคับจำานำา นำาแหวนดังกล่าวออกขาย 

ทอดตลาด

 ผู้รับจำานำาไม่มีสิทธินำาทรัพย์ที่จำานำาออกใช้ เว้นแต่ผู้จำานำาจะอนุญาต

จำ�นำ�
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ทรัพย์สินที่จำ�นำ�ได้
 จำานำาได้เฉพาะสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้) เท่านั้น 

 สังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนกรรมสิทธิ์ จะจำานองหรือจำานำาก็ได้ เช่น โค กระบือ 

 ที่ตีตั๋วรูปพรรณแล้วจะใช้วิธีจำานองหรือจำานำาก็ได้

ผลของจำ�นำ�
 ผู้รับจำานำามีสิทธิได้รับชำาระหนี้จากทรัพย์ที่จำานำาก่อนเจ้าหนี้อื่น 

 หากบังคับจำานำาได้เงินไม่พอชำาระหนี้ ลูกหนี้ยังคงต้องชำาระหนี้ส่วนที่ขาดอยู ่

 จนครบ
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ก�รบังคับจำ�นำ�
 เมื่อถึงกำาหนดชำาระหนี้ ผู้รับจำานำาต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ให ้

 ชำาระหนี้ในเวลาอันควร ถ้าไม่ชำาระ ส�ม�รถนำ�ทรัพย์นั้นออกข�ยทอดตล�ด 

 ได้เอง โดยไม่ต้องฟ้องต่อศ�ล แต่ต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จำานำาว่า 

 จะขายทอดตลาดเมื่อไรและที่ใด

 ถ้าไม่สามารถบอกกล่าวได้ เช่น ลูกหนี้ย้ายที่อยู่และไม่ทราบว่าย้ายไปไหน 

 ก็สามารถขายทอดตลาดได้เลย แต่หนี้ต้องค้�งชำ�ระม�เกินกว่� 1 เดือน
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คำ้�ประกันคืออะไร
 คำ้าประกันคือการท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป้นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล  

ไปเป็นประกัน การชำาระหนี้ให้บุคคลอื่นซึ่งเรียกว่าลูกหนี้ โดยหากลูกหนี้ไม่ชำาระหนี้

ผู้คำ้าประกันจะเป็นผู้ใช้หนี้แทน

คำ้�ประกันคืออะไร
 แม้กฎหมายคำา้ประกันจะไม่ได้ระบุว่า “การคำา้ประกันหน้ีรายใดไม่ทำาเป็นหนังสอื

จะตกเป็นโมฆะ” แต่ในกรณีท่ีมีการฟ้องร้องคดกัีนน้ันไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายผูค้ำา้ประกัน

ฟ้องร้องก็ดี หรือจะฟ้องร้องเอาผดิกับผูค้ำา้ประกันก็ดี ตามกฎหมายจะต้องมหีลักฐาน

เป็นหนังสือจึงสามารถดำาเนินคดีกันได ้

ค้ำ�ประกัน
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บุคคลที่ส�ม�รถเป็นผู้คำ้�ประกันได้
 บุคคลท่ีสามารถเป็นผู้คำ้าประกันได้มีท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อาทิ

เช่น ธนาคาร ในกรณีบุคคลธรรมดานั้นต้องเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ตัวลูกหนี้เอง

และมีความสามารถพร้อมที่จะเป็นคู่สัญญาได้ด้วย

ผลของก�รคำ้�ประกัน
  ผู ้คำ้าประกันจะได้รับความคุ ้มครองตามกฎหมายคำ้าประกันคือ  

ในด้านสญัญาเจ้าหน้ีจะกำาหนดให้ผูค้ำา้ประกันต้องรับผดิมากกว่าจำานวนหน้ีประธานไม่ได้ 

การคำ้าประกันน้ันจะต้องมีระยะเวลากำาหนดแน่นอนให้ผู้คำ้าประกันจากความรับผิด 

และจะกำาหนดให้ผู้คำ้าประกันมาร่วมรับผิดกับลูกหน้ีช้ันต้นแบบลูกหน้ีชั้นต้นแบบ 

ลูกหนี้ร่วมไม่ได้

  เมื่อลูกหน้ีผิดนัดไม่ยอมชำาระหน้ี เจ้าหน้ีต้องมีหนังสือบอกกล่าว

ทวงถามไปยังผู้คำ้าประกันภายใน 60 วันเพื่อให้ผู้คำ้าประกันภายใน 60 วันเพื่อให ้

ผู้คำ้าประกันได้ทราบว่าตนอาจจะต้องชำาระหนี้แทนลูกหนี้

  อายุความตามสญัญาคำา้ประกันม ี10 ปีนับแต่วันท่ีลูกหนีชั้น้ต้นผดินัด 

ชำาระหนี้
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 ตวัอย่�งท่ี 1 นาย ก กู้ยืมเงนินาย ข มนีาย ค เป็นผูค้ำา้ประกันการชำาระหน้ี 
นาย ข จะเขียนไว้ในสัญญาคำ้าประกันไม่ได้ว่าหากนาย ก ผิดนัดไม่ยอมชำาระหนี้ 

ให้นาย ค ร่วมรับผดิกับนาย ข แบบลูกหนี้ีร่วม (จะเรียกชำาระจากใครโดยสิน้เชิงก็ได้) 

หรือจะกำาหนดว่าหากว่า นาย ข ผ่อนระยะเวลาการชำาระหนี้ออกไปให้นาย ค  

ร่วมผิดด้วย เช่นนี้ก็ไม่ได้เพราะมีผลเป็นการขยายระยะเวลาทำาให้ผู้คำ้าประกัน 

ต้องรับผิดนานข้ึน ท้ังน้ีไม่ว่าผู้คำ้าประกันจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ซึ่งหากกำาหนด 

ในลักษณะดังกล่าวข้อตกลงย่อมไม่มีผลบังคับได้

 ตัวอย่�งที่ 2 นาย ก กู้ยืมเงินนาย ข มีนาย ค เป็นผู้คำ้าประกันการ
ชำาระหนี้หากต่อมานาย ก ผิดนัดไม่ยอมชำาระหนี้นาย ข นาย ข จะฟ้องให้ผู้คำ้า

ประกันคือ นาย ค ชำาระหนี้โดยทันทีไม่ได้เพราะต้องมีหนังสือทวงถามถามเสียก่อน
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เจ้�หนี้นำ�บัตร ATM ของลูกหนี้ไปกดเงินเกินกว่�ที่หนี้จริง
 การที่ลูกหนี้ยินยอมให้เจ้าหนี้นำาบัตร ATM ไปกดเงินสดออกบัญชีลูกหนี้

ได้เองแต่เจ้าหนี้กลับใช้บัตรกดเงินเกินกว่าจำานวนหน้ีจริงน้ัน ลูกหน้ีย่อมฟ้องคดี 

ต่อศาลเพื่อใช้สิทธิติดตามเรียกเงินคืนจากเจ้าหน้ีได้โดยไม่มีอายุความฟ้องร้อง  

(คำาพิพากษาฎีกาที่ 418/2556)

เจ้�หนี้ทำ�สัญญ�กู้อีกฉบับหนึ่งเพื่อเป็นประกันเงินกู้ต�มสัญญ�ฉบับแรก
 ลูกหน้ีกู้เงินเจ้าหน้ีเพียง 500 บาท แต่เจ้าหน้ีเขียนสัญญากู้ฉบับน้ีแล้ว  

ยังเขียนสัญญากู้อีกฉบับหน่ึงว่าลูกหนี้กู้เงินอีก 20,000 บาท เพื่อเป็นประกัน 

การชำาระหนี้ของลูกหนี้ตามสัญญาฉบับแรก ดังนี้ลูกหนี้ไม่ต้องชำาระหนี้ตามสัญญา

ฉบับหลัง (คำาพิพากษาฎีกาที่ 1656/2513)

ตัวอย่�งคำ�พิพ�กษ�ฎีก�
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กรณีที่หลักฐ�นแห่งก�รกู้ยืมเงินมีก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตกเติม
 1. การแก้ไขในระหว่างทำาสัญญากู้ยืม

 การแก้ไขหลักฐานการกู้ยืมเงินในระหว่างท่ียังทำาเอกสารน้ันไม่เสร็จตาม

ความประสงค์ของคู่กรณี แม้ไม่ลงชื่อกำากับก้เป็นหลักฐานการกู้ยืมท่ีสมบูรณ์  

(คำาพิพากษาฎีกาที่ 1154/2511)

 2. การแก้ไขหลักฐานการกู้ยืมเงินที่สมบูรณ์แล้ว

 ถ้าภายหลังท่ีได้ทำาหลักฐานการกู้ยืมเงนิเสร็จสิน้ไปแล้ว มกีารกู้เงนิเพิม่เตมิ

ไม่ได้ทำาหลักฐานการกู้ยืมเงนิข้ึนใหม่ แต่ได้ไปขีดฆ่าเฉพาะจำานวนเงนิในสญัญากู้เดมิ

แล้วเขียนจำานวนเงินเพิ่มตามจำานวนท่ีกู้ไปท้ังสองคราวรวมกันโดยลูกหน้ีไม่ได้ลง

ลายมือชื่อกำากับ ถือว่ากู้ยืมเงินเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นที่มีหลักฐานฯ ลูกหนี้คงรับผิด

เฉพาะการกู้ยืมเงินครั้งแรกเท่านั้น (คำาพิพากษาฎีกาที่ 326/2507)

 หรือถ้าเจ้าหน้ีแก้ไขจำานวนเงินในสัญญากู้ให้มีจำานวนมากข้ึนภายหลังโดย

ลูกหนี้มิได้รู้เห็นยินยอมด้วย สัญญากู้จึงเป็นเอกสารปลอม ให้เป็นหลักฐานแห่งการ

กู้ยืมไม่ได้ แต่สญัญากู้เดิมยังคงใช้เป็นหลักฐานการกู้ยืมได้ ลูกหน้ีจงึยังคงต้องรับผดิ

ในจำานวนเงินกู้เดิมก่อนแก้ไข (คำาพิพากษาฎีกาท่ี 1149/2552, 761/2509, 

3082/2527)

 แต่ถ้าลูกหน้ีเพียงแต่ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญากู้เงินโดยไม่ได้กรอกจำานวน

เงิน ต่อมาเจ้าหนี้ไปกรอกจำานวนเงินมากกว่าที่กู้จริง โดยลูกหนี้ไม่ยินยอม สัญญา

กู้เป็นเอกสารปลอมใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมไม่ได้ ถือว่าเป็นไม่มีหลักฐานกู้ยืม

เงินเลย ไม่ว่าจำานวนที่กู้กันจริงหรือจำานวนที่เพิ่มขึ้น จึงฟ้องร้องให้ลูกหนี้รับผิดตาม

สัญญานั้นไม่ได้ (คำาพิพากษาฎีกาที่ 1539/2558)



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

101ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ตัวอย่�งคำ�พิพ�กษ�ฎีก�
 ลูกหน้ียอมชำาระดอกเบ้ียเกินอัตราที่กฎหมายกำาหนดไว้แก่เจ้าหน้ี ลูกหน้ี 

เรียกให้คืนเงินดอกเบี้ยได้หรือไม่ และเจ้าหนี้มีสิทธิได้ดอกเบี้ยดังกล่าวหรือไม่

  เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยลูกหนี้ในอัตราร้อยละ ๕ ต่อเดือน และเจ้าหนี้ยังเบิก

ความว่า หลังจากทำาสัญญากู้ลูกหนี้ชำาระดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท 

เป็นเวลา ๓ เดือน รวมเป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท ดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ชำาระไปจึงเกิดจากการ

เรียกดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมายกำาหนด เป็นการฝ่าพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ีย

เกินอัตรา พ.ศ.๒๔๗๕ มาตรา ๓ ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๕๔ 

ข้อตกลงเร่ืองดอกเบ้ียย่อมตกเป็นโมฆะ แม้ไม่มีคู ่ความฝ่ายใดฎีกา แต่เป็น 

ข้อกฎหมายอันเก่ียวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำานาจยกข้ึน

วินิจฉยัได้ ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบด้วย

มาตรา ๒๔๖ และมาตรา ๒๔๗ (เดิม)

  ลูกหนี้ยอมชำาระดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมายกำาหนดไว้แก่เจ้าหน้ีซึ่ง 

ตกเป็นโมฆะ ถือได้ว่าเป็นการชำาระหน้ีฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๑๑ ลูกหนี้หาอาจจะเรียกร้องให้คืนเงินดอกเบี้ยที่ชำาระได้ไม่ 

เจ้าหน้ีในฐานะผู้ให้กู้เป็นฝ่ายเรียกดอกเบ้ียเกินอัตราท่ีกฎหมายกำาหนดไว้จากลูกหนี้  

เมื่อข้อตกลงเร่ืองดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะ และลูกหน้ีไม่อาจเรียกร้องให้คืนเงินดอกเบี้ย 

ท่ีชำาระฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายได้ เจ้าหน้ีก็ย่อมไม่มีสิทธิได้ดอกเบ้ียดังกล่าวด้วย  

ต้องนำาดอกเบ้ียท่ีลูกหนี้ชำาระให้แก่เจ้าหน้ีไปหักเงินต้น ตามหนังสือสัญญากู้เงิน  

(คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๗๖/๒๕๖๐)

 ทำาสัญญาขายท่ีดินอำาพรางการกู้ยืมเงิน สัญญาขายท่ีดินย่อมตกเป็นโมฆะ 

ส่วนโฉนดที่ดินที่มอบให้ ถือว่าเป็นเพียงประกันหนี้เท่านั้น ที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของ 
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ผู้กู้ และต้องเพิกถอนสัญญาซื้อขาย ผู้ให้กู้จะฟ้องขับไล่ไม่ได้

   โจทก์และจำาเลยมีเจตนาทำาสัญญากู้ยืมเงินกันมาตั้งแต่ต้น มิได้มีเจตนา

ท่ีจะทำาสญัญาขายท่ีดนิกันจริง สญัญาขายท่ีดินตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง และเป็นนิติกรรมอำาพรางการกู้ยืมเงินที่จำาเลยกู้

ยืมเงินโจทก์โดยให้ท่ีดินแก่โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกัน และถือได้ว่าสัญญาขายท่ีดินเป็น

นิตกิรรมสญัญากู้ยืมเงนิท่ีทำาเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างโจทก์กับจำาเลยและถูกอำาพราง

ไว้ ต้องบังคบัตามสญัญากู้ยมืเงนิซึง่เป็นนิตกิรรมท่ีถูกอำาพรางไว้ตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๕ วรรคสอง เมื่อสัญญาขายที่ดินพิพาทตกเป็นโมฆะ จึง

ต้องเพกิถอนเป็นผลให้ท่ีดนิพพิาทยังเป็นของจำาเลย โจทก์ไม่มสีทิธท่ีิจะฟ้องขับไล่จำาเลย 

(คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๕/๒๕๖๑)

  ตามฎีกาน้ี วันท่ีในสัญญาจะซื้อจะขายคืนเป็นวันเดียวกับวันท่ีโอน

กรรมสิทธิ์ ในราคารวมที่ดินทั้งสองแปลงเป็นเงิน ๒,๔๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับเงินกู้

พร้อมดอกเบี้ยซึ่งเป็นราคาท่ีให้ซื้อคืน จึงเจือสมกับพยานหลักฐานจำาเลยที่ว่าการจด

ทะเบียนซื้อขายท่ีดินท้ังสองแปลงเป็นเพียงหลักประกันการกู้ยืมเงินไม่มีการซื้อขายกัน

จริง ประกอบกับนับตั้งแต่โจทก์ซื้อท่ีดินท้ังสองแปลงและบ้าน โจทก์ไม่เคยเข้าครอบ

ครองท่ีดินพิพาท คงให้จำาเลยและบริวารอาศัยและประกอบกิจการร้านค้าอยู่ในท่ีดิน

พิพาททั้งสองแปลงตลอดมา  

 ลูกหน้ีกู้ยืมเงินและมีการชำาระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน แต่เจ้าหน้ีให้ทำาสัญญา

ขายฝากที่ดิน สัญญาขายฝากที่ทำาไว้จึงเป็นนิติกรรมอำาพรางการกู้ยืมเงิน

  ดอกเบี้ยที่โจทก์ผ่อนชำาระให้แก่จำาเลยที่ 1 ในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน 

เป็นเงิน 2,100 บาท หรือเท่ากับ 25,200 บาท ต่อปี เมื่อนำาไปรวมกับต้นเงิน 70,000 

บาท เป็นเงิน 95,200 บาท เป็นจำานวนใกล้เคียงกับราคาสินไถ่ 95,000 บาท การที่

โจทก์ชำาระดอกเบี้ยทุกเดือน จึงเป็นการชำาระดอกเบี้ยตามสัญญากู้และแสดงว่าโจทก์
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และจำาเลยที่ 1 มีเจตนาทำาสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่ต้น ไม่มีเจตนาที่จะทำาสัญญาขายฝาก

การนำาโฉนดท่ีดนิมาวางเป็นเพยีงให้จำาเลยท่ี 1 ยึดถือประกันหน้ีเงนิกู้ยืมเท่าน้ัน สญัญา

ขายฝากท่ีทำาไว้จึงเป็นนติิกรรมอำาพรางการกู้ยืมเงนิและตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 

155 วรรคหน่ึง ต้องบังคับตามสญัญากู้ยืมเงนิซึง่เป็นนิติกรรมทีถู่กอำาพรางตาม ป.พ.พ. 

มาตรา 155 วรรคสอง (คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2514/2561)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 

พ.ศ. 2560

สรุปส�ระสำ�คัญของกฎหม�ยที่แก้ไขใหม่
 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ทำาให้พระราชบัญญัติ 

ห้ามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา พ.ศ.๒๔๗๕ ถูกยกเลิกหลังจากบังคับใช้มายาวนาน 

เกือบ ๘๔ ปี  โดยกฎหมายฉบับใหม่มีสาระสำาคัญดังนี้

 ๑. เป็นกฎหมายกลางท่ีบังคับใช้กับการกู้ยืมเงินทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น 

หน้ีนอกระบบหรือหน้ีในระบบสภาบันการเงิน ซึ่งอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ัวไปบัญญัติ

ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๖๕๔ ให้เรียกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้

ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ส่วนการกู้ยืมเงินในระบบสถาบันการเงินได้รับการยกเว้นให้

เรียกดอกเบ้ียมากกว่าได้ตามพระราชบัญญัติดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน 

พ.ศ.๒๕๒๓ หากมีการฝ่าฝืนเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเกินกว่าท่ีกฎหมายกำาหนดจะเป็น 

ความผิดตามกฎหมายฉบับนี้

 ๒. มาตรา ๔ บัญญัติคำาว่า “…อันมีลักษณะเป็นการอำาพรางการกู้ยืมเงิน” 

เป็นการบัญญัติเพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายฉบับเดิมให้ครอบคลุมการปล่อยเงินกู้ท่ีมี

ลักษณะเป็นการอำาพราง เช่น เงินกู้ตามโฆษณาในสังคมออนไลน์ ให้กู้เงินด่วน 

ตามประกาศท่ีติดในท่ีสาธารณะหรือเสาไฟฟ้า หรือการอำาพรางในรูปแบบอ่ืนๆ  

เช่น การขายฝาก การเช่าซื้อ เป็นต้น
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 ๓. อัตราโทษสูงขึ้นจากเดิม “จำาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท” 

เป็น “จำาคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท”   เป็นผลให้คดีอยู่ในอำานาจศาลจังหวัด 

ทำาให้พนักงานสอบสวนมีระยะเวลาในการสอบสวนมากกว่าเดิมและสามารถสอบสวน

ขยายผลได้

 ๔. อัตราโทษตามกฎหมายใหม่ระวางโทษ “จำาคุกไม่เกินสองปี” แต่หากมี 

การกระทำาผิดหลายกรรมต่างกัน ศาลสามารถลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด 

ไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๑ โดยรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำาคุกทั้งสิ้น

ต้องไม่เกินสิบปี 

 ๕. ให้ศาลนำาวิธีการเพื่อความปลอดภัย มาตรา ๓๙ (๓) เรียกประกันทัณฑ ์

บน มาตรา ๓๙ (๕) ห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง มาบังคับใช้ไม่ว่าจะมีคำาขอหรือไม่ 

เพื่อป้องการกระทำาความผิดซำ้า
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พระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกร้องดอกเบี้ยเกินอัตรา

พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
พ.ศ. ๒๕๖๐”
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคบัต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕
 มาตรา ๔ บุคคลใดให้บุคคลอ่ืนกู้ยืมเงนิหรือกระทำาการใด ๆ  อันมลัีกษณะเป็นการอำาพราง
การให้กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสองปี หรือ 
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำาและปรับ
 (๑) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำาหนดไว้
 (๒) กำาหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจำานวนเงินกู้หรือเรื่องอื่น ๆ ไว้ในหลักฐานการกู้ยืม
หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำาหนด หรือ
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 (๓) กำาหนดจะเอาหรือรับเอาซึง่ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากดอกเบีย้ ไม่ว่าจะเป็นเงนิ หรือสิง่ของ
หรือโดยวิธกีารใด ๆ  จนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ท่ีได้รับนัน้มากเกินส่วนอันสมควรตามเงือ่นไขแห่งการกู้ยืมเงนิ
 มาตรา ๕ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิเรียกร้องจากบุคคลอ่ืนโดยรู้ว่าเป็นสิทธิท่ีได้มาจาก 
การกระทำาความผดิตามมาตรา ๔ และใช้สทิธน้ัินหรือพยายามถือเอาประโยชน์แห่งสทิธน้ัิน ต้องระวางโทษ
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔
 มาตรา ๖ เมือ่ศาลพพิากษาว่าจำาเลยมคีวามผดิแต่รอการกำาหนดโทษหรือรอการลงโทษไว้
ไม่ว่าจะมคีำาขอหรือไม่ ศาลอาจนำาวิธกีารเพือ่ความปลอดภยัตามมาตรา ๓๙ (๓) และ (๕) แห่งประมวล
กฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม
 มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
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109ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัตฉิบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญัตห้ิามเรียกดอกเบ้ียเกินอัตรา 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำาให้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เหมาะ
สมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับการให้กู้ยืมเงินท่ีมีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
หรือการเรียกเอาประโยชน์อย่างอ่ืนนอกจากดอกเบีย้ยังเกิดขึน้เป็นจำานวนมาก สมควรปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ภาคผนวก ข.
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

 พระร�ชบัญญัตินี้ใช้บังคับวันที่ 2 กันย�ยน พ.ศ. 2558
 ใครคือผู้ทวงถ�มหนี้ ?
  ผู้ทวงถามหนี้ ได้แก่ ผู้ให้สินเชื่อ ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระ

ของเจ้าหน้ีท่ีประกอบการค้าหรือทำาธุรกิจ ไม่ว่าหน้ีน้ันจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ก็ตาม รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

  สินเชื่อคืออะไร
  สินเชื่อ หมายถึงเฉพาะสินเชื่อที่ให้แก่บัคคลธรรมดา ไม่ว่าโดยการกู้ยืม 

บัตรเครดิต, ให้เช่าซื้อ, ลิสซิ่ง และอื่นๆ

  ใครคือลูกหนี้ ?
  ลูกหนี้ หมายถึงเฉพาะลูกหนี้และผู้คำ้าประกันที่เป็นบุคคลธรรมดา

  ธุรกิจทวงถ�มหนี้คืออะไร ?
  ธุรกิจทวงถามหนี้ คือการรับจ้างทวงหนี้เป็นปกติธุระ แต่ไม่รวมถึงการ

ทวงหนี้ของทนายความแทนตัวความ

  ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถาม

หนี้ต่อนายทะเบียน

  ถ้าผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีเป็นทนายความต้องจดทะเบียนต่อคณะ

กรรมการสภาทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ
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  ผู้ทวงถ�มหนี้จะติดต่อทวงถ�มหนี้กับใครได้บ้�ง ?
  ต้องติดต่อกับลูกหน้ีเท่าน้ัน ถ้าติดต่อกับบุคคลอ่ืนท่ีลูกหน้ีกำาหนด จะ

กระทำาได้เฉพาะเพื่อสอบถามสถานที่ติดต่อของลูกหนี้ โดยผู้ทวงถามหนี้ต้องแจ้งชื่อ - 

นามสกุล แจ้งความเป็นหน้ีแก่ลูกหนี้ หรือคนในครอบครัวของลูกหน้ี และห้ามใช้

สัญลักษณ์ที่สื่อถึงธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้

  ผู้ทวงถ�มหน้ีจะตดิต่อลกูหน้ีได้ช่วงเวล�ใด และตดิต่อได้ท่ีไหนบ้�ง ?
  ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น. และวันหยุดราชการ 

8.00-18.00 น. โดยบุคคลหรือทางไปรษณีย์ ณ สถานที่ที่ลูกหนี้แจ้งไว้

  จำ�นวนครั้งที่ผู้ทวงหนี้ส�ม�รถติดต่อได้
  ติดต่อลูกหนี้ได้จำานวนครั้งตามความเหมาะสม

  วิธีปฏิบัติในก�รทวงถ�มหนี้
  ผู้ทวงถามหนี้ต้องแจ้งชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน จำานวนหนี้ รวมทั้งหลัก

ฐานมอบอำานาจให้ทวงถามหนี้ ในกรณีที่มีการมอบอำานาจให้ทวงถามหนี้

  เมือ่ผูท้วงถามหน้ีขอรับชำาระหน้ีต้องแสดงใบมอบอำานาจและออกหลักฐาน

การชำาระหน้ีให้ลูกหน้ี และไม่ว่าผู้ทวงถามหน้ีได้รับมอบอำานาจให้รับชำาระหน้ีหรือไม่

ก็ตาม หากลูกหนี้ชำาระหนี้โดยสุจริต ย่อมหลุดพ้นจากหนี้

  ห้�มผู้ทวงหนี้ทวงถ�มหนี้โดยวิธีดังต่อไปนี้
  1) ทวงหนี้โดยใช้วิธีข่มขู่ ทำาร้ายร่างกายหรือทรัพย์สิน

  2) ใช้วาจาดูหมิ่นลูกหนี้

  3) การเปิดเผยความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการ

แจ้งต่อบุคคลในครอบครัวของลูกหนี้

  4) ติดต่อกับลูกหนี้โดยแสดงว่าเป็นการทวงถามหนี้ เว้นแต่เป็นการบอก

กล่าวบังคับจำานองโดยการประกาศทางหนังสือพิมพ์

  5) ใช้ข้อความ สัญลักษณ์ ที่มำาให้เข้าใจว่าเป็นการทวงถามหนี้ในการ

ติดต่อเพื่อทวงถามหนี้ เว้นแต่เป็นการทวงถามหนี้เพื่อฟ้องต่อศาล
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  ห้�มผู้ทวงถ�มหน้ีทวงถ�มหน้ีโดยแสดงข้อคว�มอนัเป็นเท็จโดย
  1) ใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ที่ทำาให้เข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือศาล

  2) มข้ีอความว่าเป็นการทวงถามหน้ีโดยทนายความ หรือสำานักงานกฎหมาย

  3) มข้ีอความว่าจะถูกดำาเนินคด ีหรือถูกยึดหรืออายัดทรัพย์

  4) อ้างว่าดำาเนินการให้แก่บริษทัข้อมลูเครดิตหรือรับจ้างจากบริษัทข้อมลู

เครดิต

  ห้�มผู้ทวงถ�มหน้ีเรยีกเกบ็ค่�ธรรมเนียมหรอืค่�ใช้จ่�ยเกนิกว่�
อัตร�ที่คณะกรรมก�รประก�ศกำ�หนด เช่น ค่�ทวงหนี้ ค่�ปรับ หรือเสนอ
ให้ลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รู้ว่�ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้
  ห้�มเจ้�หน้�ที่รัฐประกอบธุรกิจทวงถ�มหนี้ หรือทวงหนี้ที่มิใช่
ของตนเว้นแต่เป็นหน้ีของคนในครอบครัวหรือเป็นกรณีท่ีเจ้�หน้�ท่ีรัฐมี
อำ�น�จในก�รทวงถ�มหนี้
  เมื่อลูกหน้ีถูกทวงถ�มหน้ีโดยผิดกฎหม�ย ควรดำ�เนินก�ร
อย่�งไร ?
  ลูกหนี้มีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการกำากับการทวงถามหนี้

  ถ้�เจ้�หนี้ทวงถ�มหนี้ฝ่�ฝืน พ.ร.บ. นี้ จะได้รับโทษอย่�งไร
   ถ้าบุคคลท่ีจะประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีไม่จดทะเบียนการประกอบ

ธุรกิจทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียน, ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ซึ่งเป็นทนายความไม่ได้

จดทะเบียนต่อคณะกรรมการสภาทนายความ, บุคคลซึ่งเป็นผู้ทวงถามหน้ีติดต่อกับบุ

คลอ่ืนนอกจากลูกหนี ้และไม่ใช่บุคคลท่ีลูกหน้ีระบุไว้ให้ทวงถามหนีไ้ด้หรือแจ้งความเป็น

หน้ีของลูกหน้ีให้แก่บุคคลอ่ืนนอกจากครอบครัวลูกหนีห้รือใช้ข้อความ เคร่ืองหมาย หรือ

ชื่อทางธุรกิจของตนบนหนังสือที่ใช้ในการติดต่อลูกหนี้ ซึ่งทำาให้เข้าใจว่าเป็นการติดต่อ

เพื่อทวงหนี้, ทวงถามหนี้โดยใช้คำาพูดที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้ แจ้งความเป็นหนี้ของลูก

หน้ีให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการทวงถามหน้ีนอกจากบุคคลในครอบครัวลูกหน้ี 
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ติดต่อลูกหนี้ผ่านไปรษณีย์ โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่เห็นว่าเป็นการทวงหนี้อย่างชัดเจน 

เว้นแต่เป็นการบอกกล่าวบังคับจำานองโดยประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือใช้ข้อความ 

สัญลักษณ์หรือช่ือทางธุรกิจของผู้ทวงหนี้หรือทวงหน้ีบนจดหมายในการติดต่อลูกหน้ีที่

ทำาให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อนการทวงหน้ีหรือทวงหน้ีโดยให้ลูกหน้ีออกเช็คทั้งท่ีรู้

ว่าไม่สามารถชำาระหนีไ้ด้ต้องระวางโทษจำาคกุไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ

   ถ้าผู้ทวงถามหน้ีแสดงตนว่าเป็นการทวงหน้ีโดยทนายความหรือ

สำานักงานกฎหมาย หรืออ้างว่าถ้าไม่ชำาระหน้ีจะดำาเนินคดีหรือถูกยึดหรืออายัดทรัพย ์

หรืออ้างว่าทวงหนีใ้ห้แก่บริษทัข้อมลูเครดิต ซึง่เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสาม

ปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำาและปรัย

   บุคคลใดทวงถามหนี้โดยใช้วิธีข่อขู่ ใช้ความรุนแรง หรือทำาร้าย

ร่างกายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ข้อความ ซึ่งเป็นเท็จให้

เข้าใจว่าเป็นการกระทำาของศาล เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องระวางโทษจำาคุก

ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำาและปรับ

   เจ้าหน้าท่ีรัฐผู้ใดประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีหรือทวงถามหน้ีซึ่งไม่ใช่

ของตนหรือไม่ใช่ของบุคคลในครอบครัวของตนและไม่มอีำานาจตามกฎหมาย ต้องระวาง

โทษจำาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำาและปรับ

   บุคคลใดไม่มาให้ข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับ

การทวงถามหน้ีมาให้คณะกรรมการกำากับการทวงถามหน้ี คณะกรรมการกำากับการ

ทวงถามหนีป้ระจำากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกำากับการทวงถามหน้ีประจำาจังหวัด 

หรือคณะอนุกรรมการฯ สั้ง หรือผู้ทวงถามหนี้ กรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานของ

ผู้ทวงถามหน้ีผู้ใด ไม่มาให้ถ้อยคำา ส่งข้อมูล เอกสารหรือสิ่งอ่ืนใดเก่ียวกับกิจการ 

ทรัพย์สิน หนี้สินของผู้ทวงหนี้ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน

สามหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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   ถ้าผู้กระทำาความผิดเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำานาจจัดการ

แทนนิตบุิคคล บุคคลน้ันต้องรับโทษทางอาญาตามทีบ่ญัญัตไิว้ในพระราชบญัญัตน้ีิด้วย

   ถ้าผู้ทวงถามหน้ีมิได้ทวงหน้ีโดยข่มขุ่ ทำาร้ายร่างกายหรือทรัพย์สิน

ของลูกหนี้หรือแสดงข้อความ ใช้สัญญลักษณ์หรือเครื่องหมายอันเป็นเท็จเพื่อแสดงตน

เป็นศาลเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐหรือมใิช่กรณีผูก้ระทำาความผดิในฐานะท่ีเป็นเจ้า

หน้าท่ีของรัฐ คณะกรรมการเปรียบเทียบมอีำานาจเปรียบเทียบปรับได้ และเมือ่ผูต้้องหา

ชำาระค่าปรับคำาเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเป็นอันเลิก
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ภาคผนวก ค.
การวางแผนออมเงินและการบริหารหนี้

1. ว�งแผนออมเงิน
 ความรำ่ารวยและชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงิน มักเริ่มต้นมาจากคำาว่า “ออม” 
เสมอ ใครที่เริ่มเก็บออมได้เร็วกว่าย่อมรวยเร็วกว่า และโปรดรู้ไว้ว่าคุณกำาลังเดินหน้าสู่

ความมั่งคั่ง ขณะเดียวกันก็ยังมีคนอีกนับไม่ถ้วนที่ตัดพ้อว่าอยากออมเต็มที่ แต่กลับมี

อุปสรรครายล้อม เงินเดือนน้อยบ้างหละ ภาระทางบ้านล้นมือ ไหนจะผ่อนบ้านผ่อน

รถต้องสร้างเนื้อสร้างตัว แถมยังต้องให้เงินพ่อแม่ทุกเดือน แล้วแบบนี้จะเอาจากไหน

ไปออม

 ออมได้แน่นอน เพียงเปลี่ยนจากเดิมที่เคยคิดว่า “ใช้จ่ายก่อน... เหลือเท่าไหร่

ค่อยออม” มาเป็น “ออมก่อน... เหลือเท่าไหร่ค่อยใช้” ส่วนจะออมเดือนเท่าไหร่ก็ตาม

ใจ สูตรใครสูตรมันอย่างที่บอกไปแล้วว่าออมเร็ว... รวยเร็ว ออมมาก...รวยมาก หาก

ใครไม่อยากรู้สึกว่าการออมเป็นภาระจนเกินไปลองเริ่มเบาะๆ แค่เดือนละ 10% ของ

รายได้ก่อน ประมาณว่าได้เงินมา 10,000 บาท ก็อย่าพึ่งรีบร้อนใช้ ให้หักไว้เป็นเงิน

ออมก่อน 1,000 บาท จากนั้นค่อยนำาส่วนที่เหลือ 9,000 บาท ไปใช้ตามอัธยาศัย

 แต่หากคุณเป็นคนที่ชอบใช้จ่าย พยายามแก้ไขยังไงก็ไม่หายสักที ลองเปลี่ยน

มาใช้วิธีนี้... ทุกครั้งที่ใช้จ่าย ต้องเก็บเงินเพิ่มเติมให้ได้ 10% ของเงินที่ใช้ไป เช่น ซื้อ

ของ 2,000 บาท ก็ต้องออมเพิ่มขึ้นอีก 200 บาท ด้วยวิธีนี้...ไม่ว่าคุณจะใช้จ่ายมาก

แค่ไหนคุณก็จะได้เงินออมแถมมาครั้งละนิดครั้งละหน่อยเสมอ แม้ช่วงแรกๆ คุณอาจ

จะรู้สึกอึดอัดฝืนใจ หรือไม่ก็แอบข้ีโกงตัวเองบ้างในบางคร้ัง แต่พอลงมือทำาไปสักพัก

คุณจะเริ่มคุ้นเคยกับการออมมากขึ้น บวกกับเห็นเม็ดเงินในบัญชีค่อยๆ เพิ่มขึ้นๆ มา

ถึงตรงน้ี... คุณคงพอเห็นภาพการออมชัดเจนมากขึ้น แต่มีสิ่งหน่ึงท่ีเราอยากแนะนำา

และคุณควรทำาอย่างยิง่ คอื “แยกบัญชเีงินออมออกจ�กบัญชท่ัีวไป” ท่ีคุณใช้บัตรเอทีเอ็ม
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เบิกถอนอยู่เป็นประจำา ซึ่งสาเหตุที่ไม่ควรนำาเงินทั้งหมดมากองรวมไว้ในบัญชีเดียวกัน

ก็เพราะธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน เมื่อมีเงินอยู่ในมือก็มักจะมีเร่ืองให้ใช้จ่ายได้ตลอด

เวลา หากใช้เพลิน ใช้แล้วยังเห็นว่ามีเงินเหลืออยู่ก็จะใช้อีก สุดท้ายก็หมด

 หากคุณไม่อยากให้เงินออมของคุณต้องหมดไป เพียงเพราะความเพลิกเพลิน

หรือประมาทเลินเล่อในการใช้จ่าย ให้คุณแบ่งเงินออมเป็น “4 บัญชี” โดยแยกแต่ละ
บัญชีตามวัตถุประสงค์การออมให้ชัดเชน

 บัญชีแรก “บัญชี S.O.S” หรือเรียกง่ายๆ ว่า ”บัญชีฉุกเฉิน” เงินก้อนนี้เก็บ

ไว้รับมือกับเรื่องราวไม่คาดฝันต่างๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ เจ็บไข้ได้ป่วย ขึ้น

โรงขึน้ศาล หรือตกงานกระทันหัน ทางทีด่คีณุควรมเีงนิก้อนน้ีติดบัญชีไว้บ้างสกั 6 เท่า

ของค่าใช้จ่าย อย่างน้อยหากเข้าตาจน เงินก้อนนี้ก็น่าจะพอเยียวยาชีวิตคุณได้บ้าง

 บัญชท่ีีสอง “บัญชเีงินออม : ระยะสัน้ถงึระยะกล�ง” ถ้าคุณต้ังใจจะเก็บเงนิ

สักก้อนไว้ดาวน์บ้าน ดาวน์รถ ท่องเท่ียว หรือเก็บเงินไว้เป็นสินสอดทองหมั้นเพื่อ

แต่งงานกับคนรัก ก็ควรจะเจียดเงินออมส่วนหนึ่งมาเข้าบัญชีนี้ เพื่อเป็นบันไดให้คุณ

ก้าวเดินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ

 บัญชีที่ส�ม “บัญชีเงินออม : ระยะย�ว” เป็นบัญชีเงินออมเพื่ออนาคตที่คุณ

ควรเก็บไว้ใช้หลังเกษียณ หรือไม่ก็เป็นค่าเล่าเรียนของลูกยามทีเ่ขาเตบิโตเงนิก้อนน้ีต้อง

ใช้ความตั้งใจและวินัยในการออมสูง จึงต้องกันเงินไว้ทุกเดือนอย่างสมำ่าเสมอ ที่สำาคัญ

เมื่อใส่เงินเข้าไปในบัญชีนี้แล้ว “จงลืมมัน” คิดเสียว่าเป็นตายร้ายดี ก็จะไม่ยอมถอน
เงินก้อนนี้ไปใช้เด็ดขาด

 บัญชีที่สี่ “บัญชีเพื่อก�รลงทุน” หากชีวิตนี้คุณเคยแต่ฝากเงินไว้กับธนาคาร

เพียงอย่างเดียวลองเปิดหูเปิดตาให้กว้างไกล แล้วแบ่งเงินมาเข้าบัญชีนี้ดูบ้าง วันละ

นิดวันละหน่อยก็ยังดี เมื่อมีเงินเป็นกอบเป็นกำา ค่อยถอนไปลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ที่มี

โอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อให้เงินทำางาน สร้างเงินให้กับเรา
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 เมือ่คดิจะออม... ก็ต้องออมแบบไม่มเีงือ่นไข ออมแบบมวิีนัย ไม่ผลัดวันประกัน

พรุ่งท่ีสำาคัญต้องหมัน่ “ทำ�บัญชรีบัจ่�ย” เพือ่ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงนิของตนเอง
อย่างสมำ่าเสมอด้วย

2. บริหารหนี้ หนีกับดักทางการเงิน

 “ชีวิตที่ปลอดหนี้” เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงการ

ประคบัประคองตวัไม่ให้เป็นหน้ีในยุคน้ีแสนจะลำาบากยากเย็น เพราะไม่ว่าจะเดินไปทาง

ไหนล้วนเจอแต่หนทางสร้างหน้ีแบบง่ายๆ ได้รอบด้าน ทั้นตีนสะพานลอย บนสถาี

รถไฟฟ้า หน้าห้างสรรพสินค้า หรือแม้กระทั่งทางสายโทรศัพท์ หลายคนจึงรู้จักและ

คุ้นเคยกับหนี้เป็นอย่างดี เพราะเดี๋ยวนี้ ใครๆ ก็พากันกู้ซื้อบ้าน ผ่อนรถ กดเงินสด กู้

เงินด่วน หรือรูดบัตรเครดิตกันทั้งนั้น

 หากจะว่ากันไป... “ก�รเป็นหน้ี” ก็ไม่ใช่เร่ืองคอขาดบาดตายหรือเป็นเร่ืองเสยี
หายไปซะทั้งหมด และหนี้ก็ไม่ได้มีแต่แง่มุมในด้านลบเท่านั้น หากแต่แง่บวกของหนี้ก็

ยังมเีช่นกัน ถ้าเรารู้จักเป็นหน้ีให้ถูกวิธ ีหน้ีก็อาจจะกลายเป็นเคร่ืองมอืสร้างความมัง่ค่ัง 

รำ่ารวยให้กับเราได้

 หนี้ในโลกนี้จึงมีทั้ง “หนี้ดี” และ “หนี้ไม่ดี” ซึ่งกุญแจสำาคัญในการแยกหนี้ดี

และหนี้ไม่ดีออกจากกัน ก็คือ “วัตถุประสงค์ของก�รก่อหนี้” และ “ผลลัพธ์ที่เกิดจ�ก
ก�รก่อหนี้” ของบุคคลนั้น
 แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า... ภาระหนี้ในปัจจุบันของเรานั้น เป็น “หนี้ดี” หรือ 

“หนี้ไม่ดี”

คำ�ตอบง่�ยๆ หมั่นท่องจำ�ไว้ว่�...
 สิ่งที่จะเรียกว่า “หนี้ดี” ได้นั้น จะต้องทำาให้เรามั่งคั่งขึ้น กล่าวคือมีรายได้ 

หรือ ทรัพย์สนิเพิม่ขึน้ และทีส่ำาคญัต้องไม่กระทบต่อสภาพคล่องในการดำารงชีวิตประจำา

วัน หากตกเรื่องความมั่งคั่ง หรือสภาพคล่องข้อใดข้อหนึ่งไปจะถือว่าหนี้นั้นเป็น “หนี้

ไม่ดี” ทันที
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 ตัวอย่�งเช่น
 นายเอกกู้เงินซื้อบ้านเพื่ออาศัย 1 หลัง แม้ว่านายเอกจะต้องจ่ายค่าผ่อนบ้าน

เป็นประจำาทุกเดือน แต่นายเอกก็มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นจากการค่อยๆ สะสมความเป็น

เจ้าของ (เงนิต้นท่ีไปหักหน้ีออกทุกเดอืน) รวมไปถึงมลูค่าบ้านและท่ีดินท่ีสงูขึน้ตามเวลา

อย่างนี้ถือว่าการซื้อบ้านสามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับนายเอกได้

 คำาถามต่อมาจึงอยูท่ี่ว่า... จำานวนเงนิผ่อนรายเดอืนทำาให้นายเอกมปัีญหาสภาพ

คล่องหรือเปล่า? ถ้าซื้อบ้านแล้วไม่มีปัญหาสภาพคล่อง ก็จะถือว่าบ้านหลังนั้นเป็นหนี้

ดี แต่ถ้าส่งบ้านแล้วทำาให้เงินไม่พอใช้ อย่างนี้ก้ถือเป็นหนี้ไม่ดี

 หรือหาก น.ส.บีม กู้เงนิมาเรียนต่อปริญญาโท ด้วยเหตุท่ีว่าการศึกษาต่อทำาให้

คนเรามีวิชาความรู้เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะทำาให้มั่งค่ังได้ในอนาคต ดังน้ันการ

พิจารณาว่าการกู้ยืมเพื่อการศึกษาสร้างหนี้ดีหรือไม่ดี ก็ให้ดูที่ความสามารถในการผ่อน

ชำาระคืนเช่นกัน

 สุดท้ายเป็นตัวอย่างสุดคลาสสิค นั่นคือ การกู้เงินซื้อรถยนต์ หากพิจารณา

จากเกณฑค์วามมัง่คัง่จะพบว่า... การซือ้รถยนต์นัน้ จดัเป็นหนีไ้ม่ดทีนัทเีพราะภายหลงั

จากเราถอยรถออกจากโชว์รมูหรอืเต็นท์ ไม่มีทางเลยที่มูลค่ารถยนต์ของเราจะเพิ่มขึ้นมี

แต่เสื่อมลงเรื่อยๆ

 แต่สำาหรับกรณีของรถยนต์นั้น อาจต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิด เพราะ

แม้ว่ามูลค่าของรถจะไม่มีทางเพิ่มข้ึน แต่หากการซื้อรถทำาให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ของเราลดลง (ค่าใช้จ่ายการผ่อนชำาระ ค่านำ้ามัน และค่าดูแลรักษา น้อยกว่า ค่าเดิน

ทางที่ต้องจ่ายอยู่เดิม) หรือหากการมีรถยนต์ทำาให้เราสามารถรับงานพิเศษที่สร้างราย

ได้ให้มากขึ้นได้เพียงพอที่จะจัดการกับค่าใช้จ่าย และทำาให้เงินเหลือออมมากขึ้น อย่าง

นี้การซื้อรถยนต์ก็สามารถสร้างความมั่งคั่งให้เราได้เช่นกัน
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 จะเห็นว่าแนวคดิเร่ือง “หน้ีด”ี และ “หน้ีไม่ด”ี ค่อนข้างต้องอาศัยการไตร่ตรอง
ที่ลึกซึ้งมากกว่าที่จะใช้เกณฑ์ใดๆ ตัดสินตายตัว เพราะท้ายที่สุดแล้ว... เชื่อว่าคงไม่มี

คำาตอบที่ถูกต้องที่สุดสำาหรับปัญหาทางการเงิน มีเพียงคำาตอบที่เฉพาะเจาะจงสำาหรับ

แต่ละบุคคลเท่าน้ัน ท่ีสำาคัญท่ีสดุคอื เราต้องสามารถพนิิจพเิคราะห์โจทย์ปัญหาทางการ

เงินของเราได้เอง และแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ นั่นต่างหากคือหนทางที่จะทำาให้

เราอยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาทางการเงินได้

 ทางที่ดี... ถ้ายังไม่เป็นหน้ี ก็อย่าพยายามสร้างหนี้ แต่เมื่อหลวมตัวเป็นหนี้ไป

แล้ว ก็พยายามควบคุมหน้ีทุกประเภทอย่างให้เกิน 50% ของรายได้ อย่าลืมว่าในแต่ละ

เดือนคณุยังต้องกินต้องใช้ หากสร้างหน้ีกองพะเนินเอาไว้แล้วคณุจะเอาเงนิท่ีไหนใช้จ่าย

เพื่อดำารงชีวิต

 โดยสรุป “ก�รมหีน้ี” ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีทำาให้คนเราไม่รำา่รวย เพราะ

ในโลกน้ีมท้ัีงหน้ีทีส่ร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ไม่เป็นพษิเป็นภยักับสขุภาพทางการเงนิ (หน้ี

ดี) และหนี้ที่ไม่สร้างสรรค์ แถมบันทอนสุขภาพการเงิน (หนี้ไม่ดี) แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า... 

เราเลือกสร้างหรนี้ประเภทไหนให้กับชีวิตของเราต่างหาก

 มาถึงตรงนี้... ลองสำารวจตัวเองดูสักนิดว่าตอนนี้คุณมีหนี้อยู่หรือไม่? “ถ้�มี” 
จัดเป็นหนี้ประเภทใดมากกว่ากันระหว่างหนี้ดีกับหนี้ไม่ดี ถ้าคำาตอบ คือ ไม่มีหนี้หรือมี

หน้ีด ีก็ต้องขอแสดงความยินดด้ีวย และทำานายได้เลยว่าคุณมสีทิธท่ีิจะมัง่คัง่ได้ในอนาคต

แต่ถ้าคุณมีหน้ีไม่ดีด้วยละกู บอกไว้เลยว่า “คว�มมั่งคั่ง” กับชีวิตของคุณยังคงเป็น

เพียงเส้นขนาน

หนี้นอกระบบ
	 มกัเขยีนสญัญาเอารดัเอาเปรยีบลกูหนีท้ัง้ยอดเงินกู้และดอกเบ้ียท่ีสูงเกินจรงิ
	 หนี้ประเภทนี้จะพบเห็นทั่วไปตามเสาไฟฟ้าหรือตู้โทรศัพท์สาธารณะ	 โดยใช้
ข้อความเชิญชวนท�านองว่า	“วงเงินเต็มก็กู้ได้”	“เงินด่วนทันใจรับเงินทันที”	หรือ	ให้
วงเงินสูงสุดอนุมัติใน	30	นาที
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หนีใ้นระบบ
	 มสีญัญากูย้มืถูกต้อง	และคดิดอกเบีย้ไม่เกินท่ีกฎหมายก�าหนด
	 เจ้าหน้ีประเภทนีม้ทีัง้สถาบนัการเงนิทีเ่ป็นธนาคารหรอืท่ีเรียกตดิปากว่า	“Bank”	
และสถาบนัการเงนิท่ีไม่ใช่ธนาคาร	หรอื	“Non-Bank”	อย่าง	Aeon	หรอื	FirstChoice	
ทีเ่ราคุน้เคย

3. ทำ�อย่�งไรถึงจะหลุดพ้นภ�ระหนี้สิน?
 หลายคนใช้จ่ายเงินจนเกินตัว หยิบยืมเงินในอนาคตมาใช้ โดยไม่ระมัดระวัง

ว่าตะสามารถชำาระคืนเมื่อครบกำาหนดได้หรือไม่ ทำาให้หน้ีสินเร่ิมพอกพูนมากข้ึน จน

กลายเป็นวงจรหนี้สินที่ไม่รู้จักจบสิ้น ใครที่กำาลังตกอยู่ในสภาพนี้ คำาแนะนำาต่อไปนี้อาจ

ช่วยให้คุณพ้นจากการเป็นหนี้ได้

  ลดค่�ใช้จ่�ยที่ไม่จำ�เป็น
  เร่ิมจากการบันทึกในแต่ละวันว่าคุณใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ซึ่งจะทำาให้คุณ

เห็นถึงรายจ่ายที่ไม่จำาเป็น เช่น ค่าเสื้อผ้าที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ ฯลฯ ถ้าคุณลดค่าใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือยต่างๆ เหล่านี้ได้ คุณจะมีเงินเหลือไปชำาระหนี้ได้มากขึ้น

  ชำ�ระหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงๆ ก่อน
  ให้พยายามผ่อนชำาระหน้ีก้อนใหญ่ท่ีสดุให้หมดก่อน เพือ่ลดภาระดอกเบ้ีย

ที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง

  ออมเพื่อลดหนี้
  คณุอาจจะแบ่งเงนิส่วนหน่ึงออกจากรายได้โดยนำาไปฝากธนาคารไว้ และ

เมื่อครบตามจำานวนที่ต้องการแล้วค่อยถอนออกมาเพื่อชำาระหนี้ก้อนนั้น

  เปลี่ยนไปใช้บัตรเดบิต
  วิธีจะช่วยควบคุมการใช้จ่ายของคุณ เพราะคุณสามารถใช้บัตรเดบิตได้ก็

ต่อเมื่อคุณมีเงินอยู่ในบัญชีเท่านั้น โดยคุณสามารถซื้อสินค้าได้ตามต้องการ แต่เงินใน

บัญชีของคุณก็จะถูกตัดออกไปทันที ซึ่งจะทำาให้คุณไม่มีหนี้ค้างชำาระ
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  ข�ยสินทรัพย์ออกไปเพื่อชำ�ระหนี้
  หากทำาตามข้อแนะนำาข้างต้นแล้ว คณุยงัมหีน้ีก้อนโตทีต้่องรับผดิชอบอีก

ก็ถึงเวลาท่ีคณุต้องขายสนิทรัพย์บางอย่างเพือ่นำาเงนิไปชำาระหน้ีท่ีมอียู่ เช่น ท่ีดนิ ทองคำา 

หรือเพชร ฯลฯ อย่ารู้สึกเสียดายเพราะคุณสามารถซื้อใหม่ได้ในวันหน้า

แต่วธีิท่ีดท่ีีสดุในก�รหลดุพ้นจ�กก�รเป็นหน้ีคอื “ก�รใช้ชวีติอย่�งพอเพยีงต�มแนวพระร�ชดำ�ร”ิ
 

 โดยปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ให้กินอยู่ตำ่ากว่าฐานะ ไม่ฟุ้งเฟ้อ และใช้เงิน

อย่างประหยัด แล้วคุณจะพบว่ามีความสุขในการดำาเนินชีวิตมากขึ้น

อย�กปลดหนี้... ทำ�ไงดี
 ถ้าเลือกได้... ใครๆ ก็คงไม่อยาก “มีหนี้” แต่ในเมื่อหลวมตัวไปแล้ว ก็ต้อง

รู้จักบริหารจัดการหนี้ให้ดี พร้อมหาทางสะสางหนี้มีอยู่ให้หมดไป เริ่มง่ายๆ จาก...

  หยุดก่อหนี้เพิ่ม!!!
  หยุดกู้เงินก้อนนั้นมาโปะหนี้ก้อนหนี้ เพราะมีแต่จะทำาให้หนี้ยิ่งเพิ่ม

  สรุปหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่
  เพื่อให้รู้ว่ามีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่? แต่ละเดือนต้องจ่ายเท่าไหร่? หนี้ก้อน

ไหนเสียดอกเบี้ยเยอะสุด?

  เจรจ�ต่อรองกับเจ้�หนี้
  เพือ่ขอลดจำานวนเงนิผ่อนต่อเดือน ดอกเบีย้ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม หรือ 

ขอข้อเสนอพิเศษอื่นๆ
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  ชำ�ระคืนหนี้อย่�งฉล�ด
  เลือกจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงสุดให้หมดก่อน เช่น หนี้นอกระบบ หนี้บัตร

เครดิต ฯลฯ และทันทีที่หมดหนี้ก้อนแรกให้รีบปลดก้อนต่อไปทันที

  ห�ที่ปรึกษ�
  อย่าเก็บปัญหาท้ังหมดไว้คนเดียว ต้องพดูคยุกับคนในครอบครัว รวมท้ัง

ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญหรือนักกฎหมาย เพื่อหาทางรับมือกับปัญหาและ

เตรียมแนวทางแก้ไข

  สิ่งสำาคัญที่ขาดไม่ได้ในการปลดหนี้ คือ ต้อง “มีวินัยและปรับนิสัยใช้
จ่�ย” เพราะหากคุณยังมีนิสัย จับจ่ายเพลินมือแบบเดิมๆ เห็นทีจะพ้นกับดักหนี้ได้ยาก

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดหุ้น (TSI)

www.tsi-thailand.org
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สรุปบรรยายธรรมเทศนา เรื่อง

 “ความสุขบนวิถีพอเพียง”

โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

เวลา ๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

จัดโดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน

ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

  กระทรวงยุติธรรม

 พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต ได้กล่าวถึงปัญหาหนี้นอกระบบ

ว่าในการแก้ไขปัญหาน้ันจะต้องช่วยกันท้ังต้นน้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา พอมาถึงเรื่อง

ของการใช้กฎหมายในการช่วยเหลือก็อยู่ทีป่ลายน้ำาไปแล้ว ต้นน้ำา คือ การรู้จักออม 

รู้จักใช้ชีวิตให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของตน กลางน้ำาคือ ตอนที่ทำา

นิติกรรมสัญญาต่างๆ ต้องมีความรู้ไม่ให้เสียเปรียบ ส่วนปลายน้ำา คือการขอความ

ช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะในด้านการเงิน หรือด้านกฎหมาย ขอยกตัวอย่าง

หนึ่งปัจจัยสำาคัญแห่งการเจริญของไต้หวัน ซึ่งถือว่ามีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า

ประเทศไทยมาก จัดว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับฮ่องกง สิงค์โปร์ เกาหลีใต้ แต่วิถีชีวิต

ของคนที่นั่นค่อนข้างจะเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย หรูหรา สาเหตุหนึ่งมาจากความคิดของ

คนไต้หวัน เรียกว่าความคิดของคนเสงี่ยมเจียมตัวประการหนึ่ง และมีความรู้สึก

พอเพียงอีกประการหนึ่ง

ภาคผนวก ง.
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 เสงี่ยมเจียมตัว คือ เมื่อคนไต้หวันมีเงินเยอะ เขาจะมีความคิดว่าเงินเหล่านี้

ต้องอดออม ต้องลงทุน ต้องเก็บไว้ใช้ในยามลำาบาก นั่นเป็นเพราะไต้หวันเป็นดินแดน

ที่มีคู่แข่งที่เป็นมหาอำานาจทางเศรษฐกิจคือ จีน เนื่องจากไต้หวันไม่มีเครดิตในระดับโลก

ไม่สามารถกู้เงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ จึงมีความสงบเสงี่ยม

เจียมตัวต้องพึ่งพาตนเอง เช่น กรณีเกิดปัญหาวิกฤติต้มยำากุ้ง ประเทศไทยเป็นต้นเหตุ

ให้ค่าเงินบาททั่วเอเชียได้รับผลกระทบ ยกเว้นไต้หวันที่ไม่ได้รับผลกระทบ เพราะไต้หวัน

ไม่ได้กู้เงินจาก IMF และไต้หวันมีการออม มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศ เศรษฐกิจ

ของประเทศจึงดี ที่สำาคัญมีนโยบายป้องกันที่ต้นเหตุ หรือต้นน้ำา

 แต่ประเทศไทยมาแก้ปัญหาที่ปลายน้ำา คือให้ IMF มาช่วยค้ำาประกันหนี้เรา

กู้ต่างประเทศมาด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ๒๕ บาท ต่อดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาแต่ตอน

ใช้หนี้ค่าเงินแพงขึ้นถึง ๔๕ – ๕๐ บาทต่อดอลลาร์ฯ หนี้กลับท่วมหัว คนทั้งประเทศ

ทำางานฟรีเพื่อใช้หนี้เป็นเวลากว่า ๑๐ ปี แล้วเอาเงินของลูกหลานในอนาคตมาใช้ในวันนี้ 

ลูกหลานเกิดมาก็ต้องมาใช้หนี้แทนต่อไปในระดับประเทศเป็นอย่างไร ในระดับครอบครัว

ก็เป็นอย่างนั้น เราเอาเงินของลูกหลานมาใช้ยังไม่พอ ยังใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น

ป่าไม้ แม่น้ำาลำาธาร ของลูกหลานที่เขาควรจะอยู่อย่างมีความสุข เรากลับไปทำาลาย

และใช้อย่างไม่รู้คุณค่า

 นั่นคือการอยู่อย่างไม่เสงี่ยมเจียมตัว ไม่คิดถึงภัยที่จะตามมา วันหนึ่ง IMFก็ต้อง

เข้ามาช่วยประเทศของเรา ตัวเราเองก็เช่นกันวันหนึ่งก็ต้องขอให้กระทรวงยุติธรรม หรือ

องค์กรต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ เพราะตอนที่เราอยู่ตอนต้นน้ำา เราไม่ได้ทำาแบบไต้หวัน 

เราถือว่าเราเป็นเศรษฐีแบบประเทศสิงค์โปร์ ฮ่องกง เพราะคิดว่ายังไงก็ต้องมีคนมาช่วย 

จนลืมนึกถึงลูกหลานของเราท่ีจะเติบโตในวันข้างหน้าเราควรมีความยุติธรรมต่อลูกหลาน

ส่งต่อสิ่งดีๆให้เขา นั่นคือวิถีชีวิตที่งดงามรวมถึงการไม่เป็นหนี้ ถ้าเรารักและห่วงใย เราจะ

ทำาอะไรไว้ให้ลูกหลานบ้างนี่คือต้นทางสร้างความเข้มแข็ง



คู่มือประชาชนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

125ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

 วันนี้เรายอมลำาบาก ถ้ามันพลาดไปบ้างก็แก้ไข แต่บทเรียนอันเจ็บปวดนี้จะ

ต้องไม่ซ้ำารุ่นต่อๆ ไป เพราะ “คนฉล�ดเรียนรู้จ�กคว�มผิดพล�ดในอดีต แต่จะ

ฉล�ดกว่�ถ้�เรียนรู้จ�กคว�มผิดพล�ดของคนอื่น” ฉะนั้นเมื่อมีตัวอย่างให้เห็นในสิ่ง

ผิดพลาดต่างๆ จากคนอื่น เราก็ต้องไม่ทำาเหมือนคนอื่น ดังพุทธสุภาษิต “วิน�สก�เล 

วิปะรีตะพุทธิ” คือ เวลาจะพินาศ ความรู้ มักวิปริต คือ เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นผิด

เป็นชอบ สุดท้ายก็ต้องนั่งเสียใจในสิ่งที่ตนเองกระทำา

 ถ้าเราไม่ควบคุมความอยาก ไม่ควบคุมตัณหา ตัณหาก็พาไป จึงไม่มีความ

รู้จักพอ พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า “นัตถิตัณห�สม� นะที” แม่น้ำาที่จะเท่ากับตัณหานั้น

ไม่มี แม่น้ำายังมีวันเต็มฝั่ง แต่ตัณหามันโถมเข้ามาก็ไม่เคยเต็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เราอยู่ในยุคบริโภคนิยม ทำาให้เด็กมีความอยากไม่รู้จบ ไม่มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต 

ฉะนั้นเราควรต้องสอนให้เด็กรู้จักหาเอง เก็บเงินซื้อเอง เมื่ออยากได้สิ่งของต่างๆ เช่น

อยากได้โทรศัพท์ ก็ต้องทำางานหาเงินซื้อเอง ความสุขในครอบครัวเป็นสิ่งสำาคัญความสุข

ไม่ได้มีองค์ประกอบแค่เงินทอง แต่มีหลายองค์ประกอบ เช่น พ่อ แม่ ลูก ได้อยู่พร้อม

หน้ากันในครอบครัว บางครอบครัว มีบ้าน มีรถ มีสิ่งอำานวยความสะดวกมากมาย 

แต่พ่อกลับคิดทุกวันว่าจะเอาเงินจากที่ไหนไปใช้หนี้ที่กู้มาซื้อของ เวลาเจ้าหนี้มาทวงถาม

ข่มขู่ หรือด่าทอ ยิ่งทำาให้รู้สึกอับอายและคงไม่มีความสุขในชีวิต 

 ความสุขอยู่ท่ีความสามารถเป็นนายเหนือชีวิตของเราได้ คนเราแค่พอมี พอกิน 

พอใช้ ชีวิตก็มีความสุข ดังสุภาษิตว่า “นกน้อยทำ�รังแต่พอตัว” 

 ดังโคลงโลกนิติ (กวี : สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระย�เดช�ดิศร 

(จ�รึกวัดโพธิ์))

        “ถึงจนทนสู้กัด   กินเกลือ

   อย่�เที่ยวแล่เนื้อเถือ   พวกพ้อง

   อดอย�กเยี่ยงอย่�งเสือ   สงวนศักดิ์

   โซก็เส�ะใส่ท้อง    จับเนื้อกินเอง”
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 คนเราควรมีศักดิ์ศรี เพราะศักดิ์ศรีให้ความสุขเราได้ คนเราไม่ได้มีความสุข

ตรงที่ไปขอเขากินเพียงอย่างเดียว กินอร่อยแต่ไม่มีศักดิ์ศรี บางทีพอมี พอกิน ไม่ขอ

ใครกิน ถึงจะไม่อร่อย แต่กลับมีความสุขยิ่งกว่า ดังหลักธรรมที่ว่า “อัตถิสุข” คือ 

การมีทรัพย์พอประมาณก็มีความสุขไม่ต้องดิ้นรนกู้ยืมเงินคนอื่น เพราะการกู้ที่ไม่เกิด

รายได้อย่าไปกู้ แต่ถ้ากู้เพื่อมาลงทุน เพื่อเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพก็กู้ได้ แต่กู้

พอประมาณกับความสามารถของตัวเอง  

 ในการดำาเนินชีวิตของคนเราย่อมมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา หลักของการ

จัดการความเสี่ยงมี ๔ อย่าง

 ๑. การเล่ียงความเส่ียง คือ เม่ือกลัวว่าการกู้ยืมเงินจะถูกเจ้าหน้ีโกง ก็อย่าไปกู้ 

 ๒.  การลดความเสี่ยง คือ ถ้าจะกู้ก็กู้แต่น้อย  

 ๓.  การรับความเส่ียง คือ คิดเสมอว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด มีปัญหาเราแก้ได้

 ๔.  การกระจายความเสี่ยง คือ ต้องมีคนค้ำาประกัน หรือให้บริษัทประกัน

มาช่วยประกันความเสี่ยง

 คนสมัยนี้มีความสุขน้อยกว่าคนรุ่นก่อนๆ ทั้งที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า เพราะ

เรามักจะเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่น คิดว่าเขาดีกว่าเรา มีรายได้มากกว่าเรา มีบ้านหลัง

ใหญ่กว่าเรา อย่าลืมว่านกน้อยควรทำารังแต่พอตัว สิ่งสำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การช่วยเหลือ

ดูแลกัน อันเป็นวิธีเฉลี่ยความทุกข์จากผู้ตกยาก และระบายความทุกข์จากเรา จำาไว้ว่า

คนเราไม่ควรหยิ่งทะนง เราไม่ได้ยิ่งใหญ่และแข็งแรงตลอดเวลา ชีวิตย่อมมีขึ้นมีลง 

นักกายกรรมที่เล่นกายกรรมอยู่บนที่สูง พลาดตกลงมาแล้วไม่ตายก็เพราะมีตาข่ายรองรับ 

ท่านควรสร้างตาข่ายนิรภัย (safety net) ไว้มีเพื่อนแท้ไว้ดูแลกันในยามยาก ไม่ใช่เพื่อน

กินที่มาแค่เวลาเราได้ดีมีสุข มีพ่อ แม่ก็ต้องรู้จักดูแล ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า “ปูชโก ลภเต

ปชูำ วนฺทโก ปฎิวนฺทนำ” ผู้บูชาเขาย่อมได้รับการบูชาตอบ ผู้ไหว้เขา ย่อมได้รับการไหว้ตอบ

วันนี้ท่านช่วยผู้อื่น วันหนึ่งท่านมีปัญหา เขาก็มาช่วยท่าน
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พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

 ข้อคิดอีกเรื่องหนึ่งที่จะขอฝากไว้ พยัญชนะไทยมีทั้งหมด ๔๔ ตัว ใน ๔๔ ตัว

ดังกล่าวนั้นมีตัวชั่ว ๓ ตัว คือ “ล, ก, ล” นั่นคือ “โลภ โกรธ หลง” และตัวดี ๓ ตัว

คือ “พ,  ห,  ช”

 “พ” คือ “พอ” ความสันโดษ รู้จักพอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได้ เพื่อไม่ให้ตกเป็น

ทาสของใคร ดังพุทธสุภาษิต “สนฺตุฏฺฐีปรมำ ธนำ” ความรู้จักพอ เป็นยอดทรัพย์ ในหลวง

ตรัสว่า พอเพียงคือ “พอมี พอกิน” ซึ่งพระองค์ท่านเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง

 “ห” คือ “ให้” เมื่อได้มาก็ต้องรู้จักให้ เมื่อยามสุขก็ต้องรู้จักแบ่งปันสุข เมื่อยาม

ทุกข์เราย่อมได้รับความช่วยเหลือดังพุทธสุภาษิต “ททม�โน ปิโย โหติ” ผู้ให้ย่อม

เป็นท่ีรัก

 “ช” คือ “ช่างเถอะ” รู้จักปล่อยวาง ช่างเขาสามตัวนี้เป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทำาให้ชีวติ

มีความสุข สิ่งใดที่มากระตุ้นกิเลส ทำาให้เราต้องเป็นหนี้เป็นสิน ต้องใช้ “พ”พอใจกับสิ่งที่

เรามเีราเป็น เพือ่ไมเ่ป็นทาสของใคร รู้จักรักสนัโดษ “ห” เมือ่ได้รับมาก็ต้องรู้จักให้กลับคืน 

และสุดท้าย “ช” รู้จักปล่อยวาง ช่างเขา คนเราเกิดมาอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำากิน 

อย่าหมิน่เงนิน้อย อย่าคอยวาสนา ทำางานจริงขยันขันแขง็ก็จะไมต้่องเป็นหนีเ้ป็นสนิ ไมต้่อง

มีหนี้นอกระบบ เราก็จะมีความสุขด้วยรู้จักพอ รู้จักให้ รู้จักปล่อยวาง
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ภาคผนวก จ.

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

กองทุนยุติธรรมคืออะไร ?

 กองทุนยุติธรรมมีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการช่วยเหลือประชาชนในการดำาเนินคดี การขอปล่อย

ตัวชั่วคราว การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ประช�ชนจะขอคว�มช่วยเหลือเกี่ยวกับค่�ใช้จ่�ยใดได้บ้�ง ในเรื่องคดีคว�ม ?

ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินคดี

หลักเกณฑ์ของกองทุนยุติธรรมในก�รพิจ�รณ�ให้คว�มช่วยเหลือเรื่องค่�ใช้จ่�ยในก�ร

ดำ�เนินคดี และก�รถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

 (1) พฤติกรรมและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

 (2) ฐานะทางการเงินของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

 (3) โอกาสท่ีผูจ้ะไดรั้บความช่วยเหลือจะได้รับการช่วยเหลือหรือบรรเทาความ

เสียหายตามกฎหมายอื่น

ผู้ท่ีขอรับคว�มช่วยเหลือจ�กก�รถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ส�ม�รถขอรับเงินช่วยเหลือ

ได้ในกรณีใดบ้�ง ? 

 (1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย

และจิตใจ

 (2) เมื่อผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย

 (3) ค่าขาดรายได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ

 (4) เงินช่วยเหลืออื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

พระร�ชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
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หลักเกณฑ์ของกองทุนยุติธรรมในก�รพิจ�รณ�ให้คว�มช่วยเหลือเรื่องค่�ใช้จ่�ยในก�ร

ขอปล่อยผู้ต้องห�หรือจำ�เลยชั่วคร�ว

 ผู้ต้องหาหรือจำาเลยจะหลบหนี้ จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือจะไปก่อ

เหตุร้ายอย่างอื่นหรือไม่

คำ�ขอที่ยื่นไว้ต�มระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่�ด้วยกองทุนยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๓ และ

ยังอยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ� ให้ถือว่�เป็นก�รยื่นคำ�ขอต�มพระร�ชบัญญัตินี้

วิธีก�รขอรับคว�มช่วยเหลือ
 แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม โดย

ระบุรายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดีและความต้องการให้ชัดเจน

   สำาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำาตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

  สำาเนาทะเบียนบ้าน

  สำาเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

  หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวกับคดี

  แจ้งความประสงค์ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

สถ�นที่ขอรับคว�มช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม
สำานักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

๙๙/๑๔ หมู ่๔ ช้ัน ๒๒ อาคารซฟิท์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี

กลุ่มงานช่วยเหลือประชาชน โทร. ๐-๒๕๐๒-๖๓๑๘

๐-๒๕๐๒-๖๒๔๖, ๐-๒๕๐๒-๖๗๕๑, ๐-๒๕๐๒-๖๗๕๒

Fax ๐-๒๕๐๒-๖๙๐๕

e-mail: legalaid.jfo@gmail.com
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สำ�นักง�นยุติธรรมจังหวัดท่ัวประเทศ

จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
ก

กระบี่ 0 7562 4551-2 0 7562 4551-2
กาญจนบุรี 0 3451 0342 0 3451 0341

กาฬสินธุ์ 0 4381 6403 0 4381 6404

กำาแพงเพชร 0 5571 3940-1, 0 5570 5208 0 5571 3940

ข
ขอนแก่น 0 4324 3707 0 4324 6771

จ

จันทบุรี 0 3930 2480 0 3930 2479

ฉ

ฉะเชิงเทรา 0 3851 4375 0 3851 4375

ช

ชลบุรี 0 3846 7793-4 0 3846 7795

ชัยนาท 0 5641 1928, 0 5641 1873 0 5641 2103

ชัยภูมิ 0 4481 3452 0 4481 3453

ชุมพร 0 7751 2164 0 7751 2165

เชียงราย 0 5315 0190 0 5317 7339

เชียงใหม่ 0 5323 1157-8 0 5323 1158

เชียงใหม่ (สาขาฝาง) 0 5338 2148 0 5338 2162

ต

ตรัง 0 7521 4562 0 7521 4773

ตราด 0 3952 4031 0 3952 4033

ตาก 0 5551 7391, 0 5551 3765 0 5551 6996

ตาก (สาขาแม่สอด) 0 5553 4387 0 5553 4218
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จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
น
นครนายก 0 3731 5002 0 3731 5053
นครปฐม 0 3421 3169 0 3420 7343

นครพนม 0 4251 1823 0 4251 1832

นครราชสีมา 0 4424 6950 0 4424 6950

นครศรีธรรมราช 0 7534 4633 0 7535 6139

นครสวรรค์ 0 5637 1920 0 5637 1921

นนทบุรี 0 2589 0481 0 2589 0481

นราธิวาส 0 7353 1234 0 7353 1234

น่าน 0 5477 5820 0 5477 5820

บ
บุรีรัมย์
บึงกาฬ

0 4460 2309
0 4249 2514

0 4460 2308
0 4249 2513

ป
ปทุมธานี 0 2581 3990-1 0 2581 3990

ประจวบคีรีขันธ์ 0 3260 1326 0 3260 1258

ปราจีนบุรี 0 3721 2088 0 3721 2088

ปัตตานี 0 7333 4031-2 0 7333 4031-2

พ
พระนครศรีอยุธยา 0 3570 8387-8 0 3570 8388

พะเยา 0 5444 9706 0 5444 9705

พังงา 0 7648 1820 0 7648 1819

พัทลุง 0 7461 6241 0 7461 7239

พิจิตร 0 5661 5743 0 5661 5708

พิษณุโลก 0 5525-3420 0 5525 3421

เพชรบุรี 0 3240 2590 0 3240 2591

เพชรบูรณ์ 0 5672 6458-9 0 5672 6459

แพร่ 0 5452 2528 0 5452 1866
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จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
ภ

ภูเก็ต 0 7621 5850, 0 7621 5975 0 7621 5850
ม

มหาสารคาม 0 4372 2077 0 4372 2077

มุกดาหาร 0 4261 4401 0 4261 4402

แม่ฮ่องสอน 0 5361 2080, 0 5361 3626 0 5361 2077

ย

ยโสธร 0 4571 1214 0 4571 1215

ยะลา 0 7322 2624, 0 7336 1229 0 7322 2624

ยะลา (สาขาเบตง) 0 7323 5004 0 7323 5004

ร

ร้อยเอ็ด 0 4351 3233 0 4351 3244

ระนอง 0 7782 5446 0 7782 5445

ระยอง 0 8369 4616 0 8369 4696

ราชบุรี 0 3232 2647 0 3232 2648

ล

ลพบุรี 0 3678 2207 0 3678 2206

เลย 0 4281 4737 0 4281 4742

ลำาปาง 0 5422 7768 0 5422 7768

ลำาพูน 0 5309 3455 0 5309 3455

ศ

ศรีสะเกษ 0 4564 3657-8 0 4564 3658

ส

สกลนคร 0 4271 3400 0 4271 2037

สงขลา 0 7430 7240 0 7430 7241

สตูล 0 7472 3032 0 7472 3167

สมุทรปราการ 027077811 ต่อ 15 027077811 ต่อ 16
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จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร

สมุทรสงคราม 0 3471 8420-1 0 3471 8421

สมุทรสาคร 0 3442 5236 0 3442 6236

สระแก้ว 0 3742 5320 0 3742 5321

สระบุรี 0 3621 3158 0 3621 3159

สิงห์บุรี 0 3652 3755-6 0 3652 3755-6

สุโขทัย 0 5561 3483 0 5561 3484

สุพรรณบุรี 0 3552 4126 0 3552 4127

สุราษฎร์ธานี 0 7728 5173-4 0 7728 5173-4

สุราษฎร์ธานี
(สาขาเกาะสมุย)

0 7741 8544 0 7741 8544

สุรินทร์ 0 4404 0914-5 0 4404 0914

สุรินทร์ 
(สาขารัตนบุรี)

0 4459 9266 0 4459 9266

ห

หนองคาย 0 4241 3774-6 0 4241 3775

หนองบัวลำาภู 0 4237 8405 0 4237 8404

อ

อ่างทอง 0 3561 5787-8 0 3561 5787

อำานาจเจริญ 0 4552 3172 0 4552 3171

อุดรธานี 0 4224 9345 0 4224 9345

อุตรดิตถ์ 0 5583 0832 0 5583 0833

อุทัยธานี 0 5657 1336 0 5651 3805

อุบลราชธานี 0 4524 1708 0 4524 1708
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1. นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค 

2. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

3. พันตำารวจเอกทวี สอดส่อง

4. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ  

ที่ปรึกษา

1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ปรีชา พานิชวงศ์ 

2. นายศรีอัมพร ศาลิคุปต์ 

3. นายวันชัย ธีราทรง 

4. นางช่อฟ้า เกิดศิริ 

5. นายจรูญ โชครุ่งวรานนท์ 

6. นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ 

7. นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ 

8. นายนรินทร ตั้งศรีไพโรจน์ 

9. นายนันทศักดิ์ พูลสุข 

10. นายอนุพร อรุณรัตน์ 

11. นายปริวุฒิ บุตรดี 

  

วิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิ
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พันตำารวจโทวิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ
   กรมสอบสวนคดีพิเศษ

พันตำารวจตรีณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภค
   และสิ่งแวดล้อม 
   กรมสอบสวนคดีพิเศษ

นางสาวจันทร์จิรา เฉลิมวุฒิศักดิ์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำานาญการ
   กรมสอบสวนคดีพิเศษ

นิติกร ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

คณะทำ�ง�นปรับปรุงคู่มือ  ครั้งที่ 7



บันทึก



บันทึก





คู่มือประชาชน
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ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
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88 หมู่ที่ 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรม ไปรษณีย์ไทย ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02 575 3344 โทรสาร 02 575 3355

facebook : https://www.facebook.com/page/ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

E-mail : ladvi@moj.go.th
พิมพ์ครั้งที่ 7
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