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บทน�ำ
การยืมเงินถือเป็นนิติกรรมสัญญาทางการ
เงิน เป็นสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งที่อยู่ภายใต้หลัก
เจตนาและความประสงค์ของคู่สัญญากฎหมายและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ “การกู้ยืมเงิน” ที่ใช้บังคับอยู่
ในปัจจุบัน ค่อนข้างมีความซับซ้อน เช่น เรื่องความ
สมบูรณ์ของสัญญากู้ การก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ การ
ผิดนัดช�ำระคืน เบี้ยปรับ จึงนับเป็นปัญหาส�ำคัญที่คู่
สัญญาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
อย่างท่องแท้และเพียงพอ
ฝ่ า ยกฎหมายเห็ น ความส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งดั ง
กล่าวเนื่องจากธนาคารเป็นสถาบันทางการเงินที่ท�ำ
ธุรกรรมเรื่องนี้โดยตรง พนักงานธนาคารที่เกี่ยวข้อ
จึงจ�ำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องดังกล่าวพอ
สมควร จึงได้จดั ท�ำสรุปความรูด้ า้ นกฎหมายเกีย่ วกับ
“การกู้ยืมเงิน” เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานเบื้อง
ต้นให้กับพนักงานและผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป
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ยืม
1.1 ความหมายของสัญญายืม
สัญญายืม คือ สัญญาทีค่ สู่ ญ
ั ญาสองฝ่ายตกลง
ว่า ฝ่ายหนึง่ จะส่งมอบทรัพย์สนิ ให้แก่อกี ฝ่ายหนึง่ เพือ่
เอาไปใช้สอย แล้วฝ่ายที่ได้ทรัพย์สินไปใช้นั้นตกลง
จะส่งมอบทรัพย์สินนั้นคืนให้เมื่อถึงก�ำหนด สัญญา
ยืมเป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
การก่อสัญญาจ�ำต้องอาศัยหลักสัญญาโดยทั่วไปมา
ใช้ กล่าวคือ ต้องมีคู่สัญญา และคู่สัญญาต้องมีความ
สามารถสมบูรณ์ตามกฎหมายในการท�ำนิติกรรม
สัญญาต้องมีการแสดงเจตนา มีค�ำเสนอค�ำสนอง
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กล่าวโดยทั่วไปสัญญายืมอาจมีค่าตอบแทนหรือไม่
ก็ได้ ในกรณีการยืมใช้คงรูปนั้นเป็นสัญญาไม่มีค่า
ตอบแทนแต่ในกรณีสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นอาจมี
ค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
1.2 ลักษณะของสัญญายืม มีสาระส�ำคัญ
อยู่ 3 ประการคือ
ก. เป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สิน เรียกว่า
เป็นสัญญาที่มีวัตถุของสัญญาเป็นทรัพย์สินตัวอย่าง
เช่น นาย ก ยืมรถไถนานาย ข ไปใช้ไถนาเช่นนี้ เมื่อ
รถไถนาเป็นทรัพย์สนิ สัญญาระกว่าง นาย ก กับ นาย
ข จึงเป็นสัญญายืม แต่ถ้านาย ก ขอยืมลูกจ้าง นาย
ข ให้ไปช่วยท�ำนา เช่นนี้มิใช้สัญญายืม เพราะคนมิใช้
ทรัพย์สินยืมกันไม่ได้
ข. เป็นสัญญาทีต่ อ้ งมีการส่งมอบทรัพย์สนิ
การส่งมอบเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของสัญญายืมถ้าไม่มี
การส่งมอบสัญญาก็ไม่เกิดขึ้น ถือเป็นเงื่อนไขส�ำคัญ
ที่กฎหมายก�ำหนดไว้เพื่อตีความเจตนาของคู่สัญญา
ว่าประสงค์จะก่อสัญญายืมขึ้นหรือยังการส่งมอบ
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ทรัพย์สินในสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นต้องมีเสมอ
ถ้าไม่ส่งมอบสัญญาก็ยังไม่เกิดขึ้น
ค. เป็ น สั ญ ญาที่ มี ก ารยิ น ยอมให้ ใ ช้ ส อย
ทรัพย์สิน เนื่องจากสัญญายืมมีวัตถุประสงค์ คือ
การส่งมอบทรัพย์สินให้เอาไปใช้สอยได้ ดังนั้น การ
ยินยอมให้ใช้สอยทรัพย์จึงเป็นสาระส�ำคัญประการ
หนึ่งของสัญญายืม
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ประเภทของ
สัญญายืม
2.1. ประเภทของสัญญายืม
สัญญายืมมี 2 ประเภทด้วยกันคือ ยืมใช้คงรูป
และยืมใช้สิ้นเปลือง
2.1.1 สัญญายืมใช้คงรูป
มาตรา 640 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “อันว่ายืมใช้คงรูปนั้น
คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ให้ยืมให้บุคคล
อีกคนหนึง่ เรียกว่า ผูย้ มื ใช้สอยทรัพย์สนิ สิง่ ใดสิง่ หนึง่
ได้เปล่า และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้น เมื่อได้
ใช้สอยเสร็จแล้ว”
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1) สาระส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของ
สัญญายืมใช้คงรูปก็คือ จะต้องเป็นการให้ยืมเปล่า
ไม่มีบ�ำเหน็จการยืมแต่อย่างใด ถ้ามีการให้บ�ำเหน็จ
กันอาจเป็นสัญญาเช่า ตัวอย่างเช่น นาย ก ยืมหนังสือ
นาย ข ถ้ามีการจ่ายเงินยืมที่เป็นสัญญาเช่าหนังสือ
แต่ถ้าไม่มีการจ่ายเงิน ก็เป็นสัญญายืมใช้คงรูป
2) สาระส�ำคัญของสัญญายืมใช้คงรูป
จึงประกอบด้วย
		 (1) คู่สัญญา คือ ผู้ยืมและผู้ให้ยืม
		 (2) ข้อตกลงให้ใช้สอยทรัพย์สิน
		 (3) การใช้ ส อยทรั พ ย์ สิ น นั้ น
เป็นการใช้ได้เปล่า
		 (4) ข้ อ ตกลงว่ า จะคื น ทรั พ ย์ สิ น
เมื่อใช้สอยเสร็จ
		 (5) มีการส่งมอบทรัพย์สนิ ให้แก่กนั
		 (6) ไม่ มี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
ทรัพย์สินให้แก่กัน
องค์ประกอบทั้ง 6 นี้เป็นสาระส�ำคัญ
ของสัญญายืมใช้คงรูป ถ้าขาดข้อหนึ่งข้อใดก็จะไม่
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ท�ำให้สญ
ั ญายืมใช้คงรูปนีเ้ กิดขึน้ ได้ ตัวอย่างเช่น นาย
ก ขอยืมรถจักรยาน นาย ข ไปขี่เล่น โดยตกลงว่าจะ
คืนให้อีก 3 วันข้างหน้า นาย ข ตกลงตามนี้ เช่นนี้
เป็นการก่อสัญญายืมใช้คงรูปขึ้นแล้ว เมื่อเกิดสัญญา
จึงก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายขึ้นมา
3) สิทธิของผู้ยืม เมื่อเกิดสัญญายืม
ใช้คงรูปขึ้นมาแล้ว ผู้ยืมมีสิทธิดังนี้คือ
		 (1) สิทธิใช้สอยทรัพย์สิน
		 (2) สิทธิครอบครองทรัพย์สนิ แทน
เจ้าของ กล่าวคือ เจ้าของทรัพย์สินก็คือผู้ให้ยืมเมื่อ
ผู้ให้ยืมส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ยืม ผู้ยืมจึงมีสิทธิ
ครอบครองแทนเจ้าของ ใช้สทิ ธิในฐานะผูค้ รอบครอง
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ได้ เช่น ปกป้องคุม้ ครองความปลอดภัยของทรัพย์ สิน
ใช้สอย หรือติดตามทวงถามเอากับผู้ที่เอาทรัพย์สิน
นั้นไป เป็นต้น
4) หน้าที่ของผู้ยืม ผู้ยืมมีหน้าที่ที่จะ
ต้องกระท�ำดังต่อไปนี้ คือ
		 ก. หน้าทีท่ จี่ ะต้องเสียค่าใช้จา่ ยใน
การที่จะใช้ทรัพย์สิน
		 ข. หน้าทีท่ จ่ี ะต้องใช้ทรัพย์สนิ ตาม
ที่ตกลงไว้
		 ค. หน้าที่สงวนดูแลทรัพย์สิน
		 ง. หน้าทีท่ จี่ ะต้องส่งคืนทรัพย์สนิ
5) สิทธิของผูใ้ ห้ยมื เมือ่ เกิดสัญญายืม
ใช้คงรูปขึ้นมาแล้ว ผู้ให้ยืมก็เกิดสิทธิต่อผู้ยืมดังนี้
		 ก. สิทธิเรียกทรัพย์สินคืน
		 ข. สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียก
ค่าทดแทน
6) หน้าที่ของผู้ให้ยืม คือ หน้าที่ที่จะ
ต้องส่งมอบทรัพย์สนิ และหน้าทีท่ จี่ ะไม่ไปรบกวนการ
ใช้ทรัพย์สินที่ยืมของผู้ยืม
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หลักเกณฑ์ส�ำคัญของสัญญายืมใช้คง
รูปนั้นอยู่ที่การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินได้แต่มิได้มี
การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ผู้ยืมอยู่ในฐานะ
ผู้ครอบครองแทนเจ้าของ การสงวนดูแลจึงเพียงใช้
ความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนเท่านั้น นอกจากนั้น
ความเสี่ยงภัยในตัวทรัพย์สินยังตกอยู่ที่ผู้ให้ยืมเสมอ
เพราะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ตลอดเวลา
2.2 สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
มาตรา 650 วรรคแรกบัญญัตวิ า่ “อันว่า
ยืมใช้สนิ้ เปลืองนัน้ คือสัญญาซึง่ ผูใ้ ห้ยมื โอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สนิ ชนิดใช้ไปสิน้ ไปนัน้ เป็นปริมาณมีกำ� หนด
ให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็น
ประเภท ชนิ ด และปริ ม าณเช่ น เดี ย วกั น ให้ แ ทน
ทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น”
1) สาระส� ำ คั ญ ของสั ญ ญายื ม ใช้ สิ้ น
เปลือง มีดังนี้ คือ
		 (1) เป็นสัญญาทีอ่ าจมีคา่ ตอบแทน
ได้
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		 (2) เป็ น สั ญ ญาโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
ทรัพย์สิน เนื่องจากทรัพย์สินที่จะยืมใช้สิ้นเปลืองได้
นั้นเป็นทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้ยืมจึงต้อง
เป็นเจ้าของทรัพย์สิน มิฉะนัน้ ก็ไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์
ได้ผยู้ มื ย่อมได้กรรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ทีย่ มื และต้องรับ
ภาระความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินเองทั้งสิ้น
		 (3)		ผู ้ ยื ม ย่ อ มได้ ก รรมสิ ท ธิ์ ใ น
ทรัพย์สินที่ยืม และต้องรับภาระความเสี่ยงภัยใน
ทรัพย์สินเองทั้งสิ้น
		 (4) เป็ น สั ญ ญาที่ มี ก ารส่ ง มอบ
ทรัพย์สิน
2) สิ ท ธิ ข องผู ้ ยื ม ผู ้ ยื ม ย่ อ มมี สิ ท ธิ
เหมือนเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ คือ
		 ก. ใช้สอยทรัพย์สิน
		 ข. จ�ำหน่ายจ่ายโอน
		 ค. ได้ดอกผล
		 ง. ติดตามเอาคืนจากผู้อื่นหรือขัด
ขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้อง
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3) หน้าทีข่ องผูย้ มื ผูย้ มื มีหน้าทีต่ อ้ งเสีย
ค่าฤชาธรรมเนียมในการท�ำสัญญาค่าส่งมอบและคืน
ทรัพย์สินที่ยืม โดยจะต้องส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมไปนั้น
ให้แก่ผู้ยืมในประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกับ
ทีย่ มื ไปด้วย การคืนให้นนั้ ผูย้ มื ต้องคืนให้ผใู้ ห้ยมื ดังนี้
		 ก. กรณีกำ� หนดเวลากันไว้ ก็ตอ้ ง
คืนเมื่อถึงเวลาที่ก�ำหนด
		 ข. กรณีมิได้ก�ำหนดเวลากันไว้
เช่นนีผ้ ใู้ ห้ยมื จะเรียกคืนได้ทนั ที แต่จะต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าภายในเวลาอันควร ซึ่งก�ำหนดไว้ในค�ำบอก
กล่าวนั้นก็ได้
4) สิทธิของผู้ให้ยืม เมื่อผู้ยืมได้รับ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้ยืมนั้น ผู้ยืมมีภาระจ�ำต้อง
ส่งคืนใช้ให้แก่ผู้ให้ยืม ดังนั้น ผู้ให้ยืมจึงมีสิทธิในการ
เรียกให้ส่งคืนตามก�ำหนดที่ตกลงหรือถ้ามิได้ตกลง
เวลาส่งคืนไว้กเ็ มือ่ ผูใ้ ห้ยมื ได้บอกกล่าวแล้ว นอกจาก
นัน้ ผูใ้ ห้ยมื ก็มสี ทิ ธิในดอกเบีย้ หรือค่าตอบแทนตามที่
ตกลงกันไว้
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5) หน้าที่ของผู้ให้ยืม ผู้ให้ยืมมีหน้าที่

ต่อผู้ยืม ดังนี้
		 ก. หน้ า ที่ ส ่ ง มอบทรั พ ย์ โ ดย
เจตนาโอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบเป็นเงื่อนไขของ
สัญญาหากไม่มีการส่งมอบสัญญาก็ไม่เกิดขึ้น การส่ง
มอบอาจท�ำโดยปริยายก็ได้ นอกจากนั้นการส่งมอบ
ต้องเป็นการส่งมอบโดยเจตนาจะให้กรรมสิทธิโ์ อนไป
ยังผูอ้ นื่ ทัง้ นีเ้ พราะการโอนกรรมสิทธิเ์ ป็นสาระส�ำคัญ
ของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
		 ข. หน้าที่รับผิดในเหตุรอนสิทธิ์
หรือช�ำรุดบกพร่อง ถ้ามีข้อตกลงกันให้มีดอกเบี้ย
หรือค่าตอบแทน ถือว่าเป็นสัญญาที่มีค่าตอบแทน
ดังนั้น ผู้ให้ยืมต้องรับผิดในเหตุช�ำรุดบกพร่องหรือ
การโอนสิทธิตอ่ ผูย้ มื เช่น ยืมน�ำ้ มันไปเติมรถโดยมีคา่
ตอบแทน แต่ปรากฏว่าน�้ำมันมีน�้ำผสมอยู่ด้วย เช่นนี้
ผู้ให้ยืมต้องรับผิดต่อผู้ยืมในความเสียหายที่เกิดขึ้น
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การกู้ยืมเงิน
การกู้ยืมเงินเป็นชนิดหนึ่งของการยืมใช้สิ้น
เปลือง ดังนั้นสาระส�ำคัญของสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง
จึงต้องน�ำมาใช้แก่กรณียมื เงินด้วยเช่นกัน มีขอ้ สังเกต
เกีย่ วกับการส่งมอบการกูย้ มื เงินเนือ่ งจากเงินตราเป็น
ทรัพย์สินที่มีความคล่องตัวสูงเปลี่ยนมือได้ง่าย และ
ธรรมเนียมทางธุรกิจการเงินก็มีอยู่มาก ดังนั้นการ
ส่งมอบในกรณีเงินตราจึงมีความกว้าง เช่น การน�ำ
เงินเข้าบัญชีของผู้ยืม
การจ่ายเป็นเช็คหรือตั๋วเงินชนิดอื่น เหล่านี้
ล้วนอยู่ในความหมายการส่งมอบทั้งสิ้น
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3.1 หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน แยกได้ดังนี้คือ
ก. ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ตามมาตรา
653 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติ
ว่า “การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มี
หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง
ลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส�ำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้
บังคับคดีหาได้ไม่” หลักฐานเช่นว่านีจ้ ะเป็นอะไรก็ได้
ขอเพียงต้องมีลายมือชื่อของผู้ที่จะต้องผิดชอบเป็น
ใช้ได้ เช่น จดหมาย ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น นาย ก ยืมเงินนาย ข ไป
3,000 บาท โดยมิได้มีหลักฐานไว้ต่อมานาย ก เขียน
จดหมายไปหาเพือ่ นนาย ข ว่าตนยืมเงินนาย ข 3,000
บาท ในจดหมาย ได้ลงลายมือชื่อนาย ก ไว้ เช่นนี้ก็
เป็นหลักฐานให้ฟ้องร้องได้ เพราะการไม่มีหลักฐาน
นัน้ หาใช่วา่ จะท�ำให้การยืมเป็นโมฆะเพียงแต่ฟอ้ งร้อง
กันฐานกูย้ มื ไม่ได้ การมีหลักฐานเป็นหนังสือกรณีทยี่ มื
เงินนัน้ กฎหมายบังคับเฉพาะเมือ่ มีการยืมกันเกินกว่า
2,000 บาท ขึน้ ไปเท่านัน้ ดังนัน้ ถ้ายืมเงินกันน้อยกว่า
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2,000 บาท ก็ไม่อยูใ่ นบังคับในเรือ่ งหลักฐานฟ้องร้อง
และหลักฐานเช่นว่านีม้ จิ ำ� เป็นว่าจะต้องท�ำในขณะท�ำ
สัญญาจะท�ำกันในภายหลังก็ใช้ได้ อนึง่ การลงลายมือ
ชื่อหรือภาษาที่ใช้ในหลักฐานคงเป็นภาษาอื่นที่มิใช่
ภาษาไทยก็ได้เช่นกัน
ข. มี ก ารคิ ด ดอกเบี้ ย หรื อ ค่ า ตอบแทนได้
สั ญ ญายื ม ใช้ สิ้ น เปลื อ งนั้ น เป็ น สั ญ ญาที่ อ าจมี ค ่ า
ตอบแทนได้ ดังนั้น การยืมเงินจึงคิดค่าตอบแทนได้
ค�ำว่าค่าตอบแทนมีความหมายกว้างกว่าดอกเบี้ย
เพราะดอกเบี้ยนั้นใช้เฉพาะกรณีที่เป็นการยืมเงิน
เท่านั้น เช่น นาย ก ยืมเงิน นาย ข 3,000 บาท คิด
ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ดังนั้นเมื่อครบ 1 ปี ก็ต้อง
คืนเงินให้ 3,450 บาท แต่ถ้ายืมเงิน 3,000 บาท โดย
ตกลงกันว่าเวลาใช้หนี้ต้องน�ำถ่านมามอบให้ด้วย 6
กระสอบ นอกเหนือจากเงิน 3,000 บาท เช่นนี้เรียก
ว่ามีค่าตอบแทน แต่ไม่อยู่ในลักษณะดอกเบี้ยเงินกู้
เพราะมิได้คิดเป็นอัตราส่วนจากต้นเงินยืม
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3.2 ดอกเบี้ย เนื่องจากการกู้ยืมเงินนั้นมีเรื่อง
ดอกเบีย้ เข้ามาเกีย่ วข้อง ดังนัน้ จึงควรท�ำความเข้าใจ
ในเรื่องส�ำคัญ ๆ ดังนี้
ก. อัตราดอกเบี้ย การเรียกดอกเบี้ยเงินยืม
นั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมในเรื่องอัตรา
ดอกเบีย้ ด้วย เช่น พระราชบัญญัตเิ งินให้กขู้ องสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2523 เป็นต้น หากมีการเรียกดอกเบี้ย
เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนดข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ย
นั้นย่อมตกเป็นโมฆะ นอกจากนั้น การคิดดอกเบี้ย
ในดอกเบี้ยที่ค้างช�ำระหรือที่เรียกว่าดอกเบี้ยทบต้น
นั้นก็ต้องห้ามเช่นกัน เว้นแต่ว่าจะค้างช�ำระดอกเบี้ย
เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี จึงจะท�ำให้ทบต้นได้ แต่ต้อง
มีข้อตกลงเช่นว่านี้โดยชัดเจนคือท�ำเป็นหนังสือไว้
หากไม่เป็นหนังสือไว้แม้ตกลงกันไว้ก็ใช้บังคับกันไม่
ได้เพราะเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตามหากมีธรรมเนียม
การค้าที่ท�ำกันอยู่ปกติหรือการคิดดอกเบี้ยทบต้นใน
กรณีบัญชีเดินสะพัดนั้น ผู้ให้ยืมสามารถกระท�ำได้
ซึ่งต้องถือว่าเป็นข้อยกเว้นจากหลักทั่วไปที่ว่าจะคิด
ดอกเบี้ยทบต้นไม่ได้
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ข. การช�ำระดอกเบี้ย การช�ำระดอกเบี้ยนั้น
ต้องแล้วแต่คู่สัญญาตกลงกันว่าจะให้ดอกเบี้ยกัน
อย่างไร หากมิได้ก�ำหนดกันไว้ก็ต้องช�ำระให้เมื่อหนี้
เงินกู้ยืมถึงก�ำหนดช�ำระ เช่น ตกลงว่ากู้เงิน 10,000
บาท ก�ำหนดช�ำระ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10
ต่อปี เมื่อครบก�ำหนด 6 เดือน ก็ต้องช�ำระให้ผู้ให้ยืม
พร้อมกัน อย่างไรก็ตามการหักดอกเบี้ยหรือเรียก
ดอกเบี้ยไว้ก่อนล่วงหน้าก็ย่อมจะกระท�ำได้เช่นกัน
เช่น จากตัวอย่างข้างต้นนี้ผู้ให้ยืมจะเรียกเงินจากผู้
ยืมไว้ก่อน 500 บาท ก็ได้
3.3 การช�ำระหนี้เงินกู้ยืม มีสาระส�ำคัญดังนี้
คือ
ก. ต้องมีหลักฐานการช�ำระหนี้ กล่าวคือ
จะกล่าวอ้างการช�ำระหนี้ให้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานลง
ลายมือชือ่ ผูใ้ ห้ยมื มาแสดงหรือมีการคืนเอกสารการกู้
หรือแทงเพิกถอนเอกสารนัน้ แล้วจึงจะสามารถกล่าว
อ้างการช�ำระหนี้แล้วได้ (มาตรา 653 วรรคสอง)
22

การกู้ยืมเงิน

ข. การรับช�ำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ สิง่ อืน่ หาก
ผูใ้ ห้กยู้ อมรับการช�ำระหนีเ้ งินกูด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อย่างอืน่
การช�ำระหนี้ถือว่าสมบูรณ์เพียงเท่าราคาทรัพย์สินที่
น�ำมาช�ำระหนีแ้ ทนนัน้ โดยคิดราคาในเวลาและสถาน
ทีท่ สี่ ง่ มอบกัน หากมีราคาเกินหนีก้ ต็ อ้ งคืนให้แก่ผยู้ มื
โดยนัยเดียวกันหากผู้ยืมยอมรับการส่งมอบเงินที่ยืม
จากผู้ให้เป็นทรัพย์สินอย่างอื่น ก็ถือว่าการส่งมอบ
สมบูรณ์เพียงราคาทรัพย์สิน ณ สถานที่และเวลาส่ง
มอบ หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นบทบัญญัติเด็ดขาดที่
คูส่ ญ
ั ญามิอาจตกลงเปลีย่ นแปลงได้ หากตกลงไว้แตก
ต่างจากนีย้ อ่ มเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตามหาก ผูใ้ ห้กหู้ รือ
ผู้กู้ไม่ยอมรับการช�ำระโดยทรัพย์สินส่งคืนก็ย่อมจะ
ท�ำได้ และบทมาตรานีก้ ม็ ติ อ้ งใช้บงั คับ (มาตรา 656)
อนึ่ง การช�ำระหนี้ด้วยเช็คนั้น ถือเป็นการ
ช�ำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อย่างอืน่ ตามมาตรา 656 วรรค
สอง (ฎีกาที่ 767/2505) ดังนั้น ผลก็คือผู้ให้ยืมจะไม่
ยินยอมรับเช็คจากผู้ก้ยู ืมก็ได้หากยอมรับผลก็เป็นไป
ตามบทบัญญัติ มาตรา 321 วรรคสาม คือ จะสมบูรณ์
เมื่อขึ้นเงินได้แล้ว
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อายุความ
การยืม
อายุความ เนื่องจากมิได้มีบทบัญญัติพิเศษ
ใด ๆ ไว้เฉพาะจึงต้องใช้อายุความฟ้องร้องตามมาตรา
193/30 คือ 10 ปี ซึ่งเป็นอายุความที่ใช้ในการฟ้อง
ร้องเกี่ยวกับการยืมใช้สิ้นเปลืองทุกประเภท
การระงับสิ้นไปของสัญญายืม
4.1 สัญญายืมใช้คงรูป จะระงับสิ้นไปโดย
กรณีดังต่อไปนี้ คือ
ก. เมื่อส่งคืนทรัพย์ที่ยืมไป เช่น ก ยืม
รถ ข เมื่อ ก น�ำรถมาคืน ข สัญญาก็ระงับ
24

การกู้ยืมเงิน

ข. เมื่อทรัพย์ที่ยืมไปสูญหาย เนื่องจาก
สัญญายืมเป็นสัญญาทีม่ วี ตั ถุเป็นทรัพย์สนิ ดังนัน้ เมือ่
วัตถุของสัญญาสูญสิ้นไป สัญญาก็ระงับลงโดยทันที
ค. เมื่อครบก�ำหนดเวลาที่ระบุไว้ กรณี
ที่ระบุเวลาส่งคืนไว้เมื่อถึงเวลานั้นสัญญาก็ระงับลง
ผู้ยืมมีหน้าที่ต้องส่งคืนทันที
ง. เมือ่ ผูใ้ ห้ยมื บอกเลิกสัญญา การบอก
เลิกสัญญานั้นผู้ให้ยืมกระท�ำได้ตามหลักเกณฑ์ของ
มาตรา 645 กล่าวคือ เมื่อผู้ยืมใช้ทรัพย์สินไม่ถูกต้อง
หรือไม่ดูแลทรัพย์สินให้ดีหรือแม้แต่ไม่มีเหตุใด ๆ
ก็ตามจากสัญญามิได้ระบุเวลาไว้ผู้ให้ยืมจะบอกเลิก
สัญญาเมื่อใดก็ได้
จ. เมื่อผู้ยืมถึงแก่กรรม กรณีนี้หากเป็น
กรณีผู้ให้ยืมถึงแก่กรรมสัญญายืมไม่ระงับ เพราะ
ถือว่าสัญญายืมใช้คงรูปมีขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ยืม
เท่านั้น ดังนั้นหากผู้ยืมตายลงสัญญาจึงระงับไปแต่
ความตายของผูใ้ ห้ยมื ไม่ทำ� ให้สญ
ั ญาระงับ เช่น ตกลง
ยืมกันตลอดอายุของผู้ยืมเช่นนี้หากผู้ให้ยืมตายลง
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ทายาทผู้ให้ยืมยังคงต้องผูกพันกับข้อตกลงนี้ต่อไป
จนกว่าผู้ยืมจะตายลง
4.2 สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง การระงับสิ้น
ไปของสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เดียวกันกับสัญญายืมใช้คงรูปในบางกรณี เช่น เมื่อ
สัญญาถึงก�ำหนด เมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมคืน แต่
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญากันนั้นจะต้องใช้หลัก
เกณฑ์ทั่วไปในเรื่องสัญญามาใช้บังคับ นอกจากนั้น
ความตายของผูใ้ ห้ยมื หรือผูย้ มื ก็ดี ไม่มผี ลท�ำให้สญ
ั ญา
ยืมใช้สิ้นเปลืองระงับลง กฎหมายมิได้บัญญัติให้น�ำ
บทมาตราในเรื่องยืมใช้คงรูปมาใช้บังคับแก่กรณีการ
ยืมใช้สิ้นเปลืองได้ ดังนั้น การระงับของสัญญายืมใช้
สิน้ เปลืองจึงต้องใช้หลักทัว่ ไปในเรือ่ งสัญญาใช้บงั คับ
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ฎี ก าส� ำ คั ญ
เกี่ยวกับ
การกู้ยืมเงิน
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกู้ยืม
เงิน (มาตรา 653-656)
หลั ก ฐานการกู ้ ยื ม เงิ น และการใช้ เ งิ น  
(มาตรา 653)
ฎีกาที่ 2982/2535 หนังสือรับสภาพหนี้ของ
ฝ่ายผู้กู้ ถือว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินแม้ว่าจะ
ไม่ได้เขียนโยงไปถึงเรื่องกู้ยืมเงินก็ตาม เมื่อโจทก์มี
หนังสือรับสภาพหนี้มีใจความว่าจ�ำเลยเป็นหนี้โจทก์
จ�ำนวน 19,000 บาท จ�ำเลยรับจะชดใช้ให้แก่โจทก์
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กับมีลายมือชื่อจ�ำเลยในฐานะลูกหนี้ ถือว่าเป็นหลัก
ฐานแห่งการกู้ยืมแล้ว
ฎี ก าที่ 807/2529 เอกสารที่ โ จทก์ อ ้ า งมี
ข้อความว่า “โปรดมอบเงินจ�ำนวน 15,000 บาท ให้
นายนเรศผู้ถือบัตรนี้ด้วยครับ” อีกฉบับหนึ่งเขียนว่า
“ได้รับเงินจากพี่เล็ก 15,000 บาท แล้ว” เอกสารทั้ง
สองฉบับไม่ใช่หลักฐานการกู้ยืมเงิน
กรณี ที่ ผู ้ กู ้ ล งลายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ แทนการลง
ลายมือชื่อ
ฎีกาที่ 7156/2541 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 9
วรรคสอง บัญญัติว่า พยานที่จะรับรองลายพิมพ์นิ้ว
มือต้องมี 2 คน ปรากฏตามสัญญากู้ยืมเงินมี ผ เป็น
พยานรับรองลายพิมพ์นวิ้ มือของจ�ำเลยเพียงคนเดียว
ส่วนโจทก์ลงลายมือชื่อแต่ในช่องผู้ให้กู้เท่านั้นไม่ได้
ลงลายมือชื่อในช่องพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ แม้
โจทก์จะเป็นผู้เขียนข้อความตามสัญญากู้ยืมเงินโดย
เฉพาะจะได้เขียนข้องความว่า “รอยพิมพ์นวิ้ มือ ” ไว้
ก็ตาม แต่โจทก์มิได้ลงชื่อเป็นพยานรับรองลายพิมพ์
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นิ้วมือของจ�ำเลยด้วย ดังนี้ถ้าไม่ได้ว่าโจทก์ลงชื่อเป็น
พยานรับรองลายพิมพ์นวิ้ มือของจ�ำเลย พยานรับรอง
ลายพิมพ์นิ้วมือของจ�ำเลยจึงมีไม่ถึง 2 คน สัญญากู้
ยืมเงินย่อมจะถือเสมอกับจ�ำเลยลงลายมือชื่อยังไม่
ได้ โจทก์จงึ ฟ้องร้องบังคับคดีแก่จำ� เลยไม่ได้ ต้องห้าม
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653
กรณีที่มีการแก้ไขจ�ำนวนเงินในสัญญากู้ยืม
บางครั้ ง โจทก์ ซึ่ ง เป็ น ฝ่ า ยเจ้ า หนี้ ไ ด้ แ ก้ ไ ข
จ� ำ นวนเงิ น ในสั ญ ญากู ้ ยื ม ก่ อ นแล้ ว จึ ง น� ำ มาฟ้ อ ง
ปัญหาว่าจ�ำเลยซึ่งเป็นฝ่ายผู้กู้จะต้องรับผิดหรือไม่
เพียงใด แยกเป็น 5 กรณี
1. แก้ไขจ�ำนวนเงินในขณะที่เขียนสัญญา
กู้ กรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะเขียนผิด เช่น กู้เพียง
5,000 บาท แต่เขียนผิดเป็น 6,000 บาท จึงแก้ไข
ให้เป็น 5,000 บาท ตามที่กู้จริง ก่อนที่ผู้กู้จะลงชื่อ
ในสั ญ ญากู ้ ศาลฎี ก าวิ นิ จ ฉั ย ว่ า ในกรณี ที่ มี่ ก าร
แก้ไขตัวเลขจ�ำนวนเงินในขณะที่เขียนสัญญากู้ แม้
ผู้กู้จะไม่ได้ลงลายมือชื่อก�ำกับก็ใช้ได้ เพราะถือว่า
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เป็นเจตนากู้ยืมกันครั้งเดียวตามจ�ำนวนที่แก้ไขแล้ว
ลงชื่อไว้ท้ายสัญญาแห่งเดียวก็พอ(ค�ำพิพากษาฎีกา
ที่ 1154/2511)
2. แก้ไขจ�ำนวนเงินในสัญญากู้เดิมเมื่อมี
การกู้ยืมครั้งใหม่ หลังจากท�ำสัญญากู้จนเสร็จสม
บรูณ์แล้วต่อมาผู้กู้ขอกู้เพิ่มเติม คู่กรณีไม่ท�ำสัญญา
ใหม่ แต่ใช้วิธีเปลี่ยนจ�ำนวนเงินกู้ในสัญญาฉบับเก่า
โดยผูก้ ไู้ ม่ได้ลงชือ่ ก�ำกับ ศาลฎีกาวินจิ ฉัยว่าถือว่าการ
กูค้ รัง้ ใหม่ไม่มหี ลังฐานเป็นหนังสือ ผูก้ รู้ บั ผิดเฉพาะแต่
การกูค้ รัง้ แรกเท่านัน้ (ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 326/2507)
3. แก้ไขจ�ำนวนเงินในสัญญากูใ้ ห้สงู ขึน้ โดย
ผู้กู้ไม่ยินยอม เช่น กู้ยืมเงินเพียง 5,000 บาท ผู้ให้
กู้เติม 0 อีก 1 ตัวเป็น 50,000 บาท แล้วน�ำสัญญา
นั้นมาฟ้องศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเอกสารดังกล่าวเป็น
เอกสารปลอม จ�ำเลยไม่ตอ้ งรับผิดตามสัญญากูป้ ลอม
แต่ให้จ�ำเลยผู้กู้รับผิดใช้เงิน 5,000 บาท ตามที่กู้จริง
เพราะก่อนฟ้องการกูเ้ งิน 5,000 บาท มีหลักฐานแห่ง
การกูย้ มื เป็นหนังสือ (ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1860/2523,
3028/2527)
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ฎีกาที่ 407/2552 สัญญากู้ยืมที่จ�ำเลยลง
ลายมือชื่อผู้ให้กู้ยืมเงินโจทก์ 30,000 บาท เป็นหลัก
ฐานการกูย้ มื เป็นหนังสือ ซึง่ จ�ำเลยต้องรับผิด แม้ภาย
หลังโจทก์แก้ไขจ�ำนวนเงินในสัญญากู้ให้สูงขึ้นเป็น
60,000 บาท ก็ไม่ท�ำให้หลักฐานการกู้เงินที่ท�ำไว้แต่
เดิมและมีผลสมบูรณ์ตอ้ งเสียไป จ�ำเลยต้องรับผิดเท่า
ที่กู้ไปจริง
4. สัญญากู้ไม่ได้กรอกจ�ำนวนเงินไว้
 ผู้ให้กู้กรอกจ�ำนวนเงินสูงกว่าที่กู้จริง
บางครั้งผู้กู้ยอมท�ำสัญญากู้ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ไว้ โดยผู้
กู้เพียงแต่ลงชื่อเป็นผู้กู้ในแบบพิมพ์สัญญากู้ซึ่งไม่มี
การกรอกข้อความและจ�ำนวนเงิน เมื่อผู้กู้จะฟ้องคดี
จึงกรอกข้อความระบุจำ� นวนเงินกูส้ งู กว่าทีก่ จู้ ริง ศาล
ฎีกาวินิจฉัยว่าสัญญากู้ฉบับที่น�ำมาฟ้องเป็นสัญญา
ปลอม พิพากษายกฟ้องโดยผู้กู้ไม่ต้องรับผิดเลย(ค�ำ
พิพากษาฎีกาที่4312/2544) แม้ผู้กู้และผู้ค�้ำประกัน
จะยอมรับว่ากู้จริง ตามจ�ำนวนที่แท้จริงก็ตาม
 ผู้ให้กู้กรอกจ�ำนวนเงินตามที่กู้จริง ถ้า
ท�ำสัญญากู้กันโดยผู้กู้ลงชื่อไว้ในแบบพิมพ์สัญญากู้ที่
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ไม่ได้กรอกข้อความ ต่อมาเมื่อผู้กู้ไม่ช�ำระหนี้ ผู้ให้กู้
จึงกรอกข้อความและจ�ำนวนเงินตามความเป็นจริง
ที่ตกลงกัน ดังนี้ สัญญากู้ดังกล่าวใช้บังคับได้
5. กรณีที่กู้ยืมเพียงครั้งเดียวแต่ผู้กู้ลงชื่อไว้
ในสัญญากู้ 2 ฉบับ (ค�ำพิพากษาฎีกาที่730/2508)
จ�ำเลยที่1 กู้เงินโจทก์ 7,000 บาท แต่ท�ำสัญญากู้ให้
โจทก์ไว้ 2 ฉบับ ฉบับแรกระบุจ�ำนวนเงินกู้ 7,000
บาท ฉบับที่สอง 14,000 บาท โดยตกลงกันว่าถ้าไม่
ช�ำระหนี้ให้โจทก์น�ำสัญญากู้ฉบับที่สองมาฟ้อง เมื่อ
จ�ำเลยที่ 1 ไม่ช�ำระหนี้โจทก์จึงน�ำสัญญาฉบับที่สอง
มาฟ้อง ศาลฎีกาวินจิ ฉัยว่าเห็นได้วา่ ประโยชน์ทผี่ กู้ ไู้ ด้
รับมากเกินควร เป็นการทีม่ วี ตั ถุประสงค์ตอ้ งห้ามชัด
แจ้งโดยกฎหมายเป็นโมฆะ จ�ำเลยที่ 1 ผู้กู้คงต้องรับ
ผิดเฉพาะเงิน 7,000 บาท ส่วนจ�ำเลยที่ 2 ผูค้ ำ�้ ประกัน
เงินกู้ 14,0000 บาท มิได้ค�้ำประกันเงินกู้7,000 บาท
จึงหาต้องรับผิดด้วยไม่
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การน�ำสืบการใช้เงิน (มาตรา 653 วรรคสอง)
ฎีกาที่ 230/2542 การที่จ�ำเลยโอนเงินทาง
ธนาคารเข้ า บั ญ ชี ข องโจทก์ ที่ ธ นาคารโจทก์ เ องก็
ยอมรับว่าจ�ำเลยได้โอนเงินเข้าบัญชีของโจทก์จริง จึง
เป็นการช�ำระหนี้อย่างอื่นซึ่งโจทก์ ในฐานะเจ้าหนี้ได้
ยอมรับแล้ว ย่อมท�ำให้หนีก้ ยู้ มื รายพิพาทระงับสิน้ ไป
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 321 วรรคหนึง่ กรณีมใิ ช่เป็นการ
น� ำ สื บ การใช้ เ งิ น โดยไม่ มี ห ลั ก ฐานเป็ น หนั ง สื อ ลง
ลายมือชื่อโจทก์ผู้ให้กู้มาแสดงซึ่งต้องห้ามมิให้น�ำสืบ
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคสอง
ดอกเบี้ย
สัญญากู้ยืมเงินเป็นนิติกรรม 2 ฝ่าย เกิดขึ้น
ด้วยการแสดงเจตนาตรงกันของคู่สัญญา ดังนั้น คู่
สัญญาจะตกลงกันว่าจะคิดดอกเบีย้ ต่อกันหรือไม่กไ็ ด้
ถ้าตกลงว่าจะคิดดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงรวม
ทั้งวิธีการคิดดอกเบี้ยทบต้นไม่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654
และ มาตรา 655 ข้อตกลงนั้นก็ใช้บังคับได้ ผู้กู้มีหน้า
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ทีต่ อ้ งเสียดอกเบีย้ ตามทีต่ กลงไว้ ในเรือ่ งดอกเบีย้ นีม้ ี
ปัญหาที่สมควรพิจารณาอยู่ 4 กรณี คือ
1. ดอกเบี้ยที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย
จากค�ำพิพากษาศาลฎีกาที1่ 178/2519,1
759/2545,8396/2538
 ถ้าคู่สัญญาไม่ได้ตกลงให้คิดดอกเบี้ย
หรือตกลงให้คิดดอกเบี้ย แต่ข้อตกลงนั้นใช้ไม่ได้ ผู้กู้
ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แต่เมื่อผู้กู้ผิดนัดช�ำระหนี้จะต้อง
เสียดอกเบี้ยเพราะเหตุผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี ตาม
มาตรา 224 วรรคหนึ่งตอนต้น
 ถ้าคูส
่ญ
ั ญาตกลงกันว่าคิดดอกเบีย้ แต่
ไม่ได้ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ผู้กู้จะต้องเสียดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันกู้ ตามมาตรา 7 และเมื่อ
ผิดนัดก็ต้องเสียดอกเบี้ยตามอัตราเดิม ตามมาตรา
224 วรรคหนึ่งตอนต้น
 การที่ จ ะถื อ ว่ า ผู ้ กู ้ ผิ ด นั ด เมื่ อ ไรต้ อ ง
พิจารณามาตรา 204 ถ้าข้อเท็จจริงฟังได้วา่ ผิดนัดแต่
ไม่แน่ชดั ว่าผิดนัดตัง้ แต่เมือ่ ไรจะให้คดิ ดอกเบีย้ นับแต่
วันฟ้อง
34

การกู้ยืมเงิน

ผูใ้ ห้กมู้ สี ทิ ธิคดิ ดอกเบีย้ ระหว่างผิดนัด
เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีได้ เมื่อกรณีต้องตามมาตรา
224วรรคหนึ่งตอนท้าย
2. ดอกเบี้ ย เกิ น อั ต ราที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
มาตรา 654
 ดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายก�ำหนด
เป็นโมฆะทัง้ หมด แต่เงินต้นสมบรูณ(์ ค�ำพิพากษาฎีกา
ที่966/2534)
 ผูใ้ ห้กค
ู้ ดิ อัตราดอกเบีย้ ล่วงหน้าแล้วน�ำ
ไปรวมกับต้นเงินในสัญญากู้เป็นการฝ่าฝืนต่อ พรบ.
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 5
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654
ดอกเบี้ยที่รวมไว้ตกเป็นโมฆะ แต่หนี้ต้นเงินที่แท้จริง
และข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือนยัง
คงสมบรูณ์(ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1913/2537)
 ผู ้ ช� ำ ระดอกเบี้ ย ที่ เ กิ น ที่ เ กิ น อั ต ราที่
กฎหมายก�ำหนดไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้ เป็นเรื่อง
ที่ช�ำระด้วยความสมัครใจโดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มี
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ความผูกพันที่จะต้องช�ำระ จึงไม่มีสิทธิเรียกคืน (ค�ำ
พิพากษาฎีกาที่ 1759/2545)
 ผูใ้ ห้กย
ู้ งั มีสทิ ธิเรียกดอกเบีย้ เพราะเหตุ
ผิดนัด สัญญากูท้ มี่ ขี อ้ ตกลงเรือ่ งดอกเบีย้ เกินร้อยละ
15 ต่อปี เฉพาะข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยเป็นโมฆะ เจ้า
หนี้ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยนับแต่วันกู้ แต่เจ้าหนี้มีสิทธิ
เรียกดอกเบี้ยในระหว่างเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัดได้
3. ดอกเบี้ยในกรณีผู้ให้กู้เป็นสถาบันการ
เงิน
 ที่ว่าสัญญากู้ยืมเงินที่ตกลงกันก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปี ข้อตกลงเรื่อง
ดอกเบีย้ เป็นโมฆะนัน้ ไม่ใช้ในกรณีทธี่ นาคารพาณิชย์
หรื อ สถาบั น การเงิ น อื่ น ให้ กู ้ ยื ม ตาม พ.ร.บ.การ
ธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 มาตรา 14,
พรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.
2523, มาตรา 4, มาตรา6
 จ า ก ค� ำ พิ พ า ก ษ า ศ า ล ฎี ก า ที่
1381/2533, 3553/2539, 4365/2539 สรุปได้ว่า
สัญญากูม้ ขี อ้ ตกลงว่า ธนาคารมีสทิ ธิขนึ้ อัตราดอกเบีย้
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ได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ตอ้ งแจ้ง
ให้ผู้กู้ทราบ ถ้าไม่แจ้งธนาคารไม่มีสิทธิขึ้นดอกเบี้ย
ปัจจุบนั ธนาคารก�ำหนดข้อสัญญาใหม่เป็นว่าธนาคาร
มีสทิ ธิขนึ้ อัตราดอกเบีย้ ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบ
ข้อตกลงนี้ใช้บังคับได้
 เมื่อเลิกสัญญาแล้ว ผู้ให้กู้ไม่มีสิทธิ
ปรับอัตราดอกเบี้ย
 การเพิ่ ม อั ต ราดอกเบี้ ย เป็ น เบี้ ย ปรั บ
ตาม ปพพ มาตรา379,และมาตรา 383 ศาลมีอำ� นาจ
ลดลงได้ แต่จะลดลงต�ำ่ กว่าหรือเทียบเท่ากับดอกเบีย้
ขณะไม่ผิดนัดไม่ได้
4. ดอกเบี้ยทบต้น มาตรา 655
ผู้กู้ต้องค้างดอกเบี้ยช�ำระไม่น้อยกว่า 1 ปี
ก่อน คู่สัญญากู่ยืมจึงมาตกลงกันให้เอาดอกเบี้ยทบ
ต้นได้ แต่ศาลฎีกาวินจิ ฉัยว่าท�ำสัญญากันตัง้ แต่ขณะ
กู้ยืมก็ได้ว่า ถ้ามีดอกเบี้ยค้างช�ำระไม่น้อยกว่า 1 ปี
แล้วให้เอามาทบต้นได้ ไม่จ�ำเป็นจะต้องมาตกลงกัน
ภายหลัง ข้อส�ำคัญดอกเบี้ยที่จะน�ำมาทบต้นจะต้อง
ค้างช�ำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ผู ้ กู ้ แ ละผู ้ ใ ห้ กู ้ ย อมรั บ ของอื่ น แทนเงิ น ที่ กู  ้
(มาตรา 656)
ฎีกาที่ 298/2517 การที่จ�ำเลยโอนสวนยาง
พิพาทให้โจทก์เป็นการเอาที่พิพาทช�ำระหนี้เงินที่
สามีจ�ำเลยกู้ยืมไปจากโจทก์โดยจ�ำนองที่พิพาทไว้
เป็นประกัน และโจทก์ยอมรับเอาที่พิพาทแทนการ
ช�ำระหนี้เงินกู้นั้น มีผลให้หนี้เงินกู้ที่มีการจ�ำนองเป็น
ประกันระงับสิ้นไป ท�ำให้สัญญาจ�ำนองระงับสิ้นไป
ด้วยตาม ป.พ.พ. มาตรา 321, 744 ข้อตกลงระหว่าง
โจทก์จ�ำเลยไม่เป็นโมฆะ
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