
 

   หมัดเด็ดลูกหนี้สวนกลับเจาหน้ี 

  

  ผมทนายเดชา กิตติวิทยานันท ขอเสนอหมัดเด็ดในการสวนกลับเจาหนี ้ หรือ
ยกขึ้นมาสูกบัเจาหนี้ ใครอยากจะเอาไปใชก็เชิญ เพ่ือปกปองสิทธิของลูกหน้ีโดยชอบดวย
กฎหมาย แตอยาลืมวาเปนหน้ีตองใชหน้ีคือ ตรรกท่ีตองทราบไวกอน ผมไมเห็นดวยกับ
การทวงหน้ีที่ผิดกฎหมาย และการเอาเปรียบลูกหน้ี แตผมก็ไมเห็นดวยท่ีลูกหนี้จะโกง
เจาหนี้ คุณตองจําคําน้ีไวดวย หมัดเด็ดท่ีจะใชสวนกลับเจาหน้ีมีดังตอไปน้ี 

 

               1.      เจาหนี้เอาหนี้เดิมหรือดอกเบี้ยมารวมเขาดวยกันเปนหน้ีใหม 

-      สัญญากูสมบูรณตามกฎหมาย และถือวาลูกหนี้ไดรับชําระหนี้จาก
ลูกหนี้แลว แตสวนท่ีเปนดอกเบี้ยเกินอัตราและสวนท่ีมีการคิด
ดอกเบี้ยท่ีมีการทบตน ตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนโมฆะ ตาม 
ป.พ.พ.มาตรา 113 , 654 , 655   

  

สวนเงินตนยังคงสมบูรณอยู  ลูกหนี้ยังคงตองรับผิดในตนเงิน (ฎีกา
ที่ 2004/2523 ,ฎีกาท่ี 2917/2523, ฎีกาท่ี 3236/2533, ฎีกาที่ 
2657/2534) ยกเวนวาไมสามารถแยกดอกเบี้ยท่ีเปนโมฆะออกจากตน
เงินได ถาแยกไมไดศาลยกฟอง (ฎีกา 2147/2535)  

  

2.      ถาเจาหน้ีทําสัญญากู โดยเอาดอกเบี้ยคิดลวงหนาและเปนดอกเบี้ยท่ีคิดเกิน
อัตราท่ีกฎหมายกําหนด ฝาฝนพระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 



พ.ศ. 2535 ดอกเบี้ยท่ีเกินอัตราตกเปนโมฆะทั้งส้ิน แตเงินตนลูกหน้ีตองมี
หนาท่ีตองชําระใหกับเจาหน้ี(ฎีกา 1913/2537)  

  

3.      ถาเจาหน้ีทําสัญญากูกับลูกหนี ้ 2 ครั้ง แตมีการคํานวณจํานวนดอกเบี้ย
ผิดพลาดไปบางเล็ก ๆ นอย ๆ โดยไมมีการหักยอดเงินที่เคยชําระไปแลว 
สัญญากูยังคงมีผลบังคับใชได ลูกหนีย้ังคงมีหนาท่ีตามกฎหมายจะตองชําระ
หน้ีใหกบัเจาหนี้ตามจํานวนท่ีคางชําระจริง(ฎีกาท่ี 1846/2519)  

  

4.      อายุความท่ีเจาหนี้ตองฟองรองดําเนินคดีกับลูกหนี้ในการเรียกตนเงินคืนให
มีกําหนด 10 ป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 หากเกินกําหนดลูกหนี้มีสิทธิ
ปฏิเสธไมชําระหนี้ได  

  

5.      อายุความที่เจาหนี้ฟองเรียกดอกเบี้ยคางชําระคืนกับลูกหน้ี เปนไปตาม ป.
พ.พ.มาตรา 193/33(1) กฎหมายกําหนดใหตองฟองเรียกดอกเบี้ยภายใน 5 ป 
นับแตวันผิดนัด สวนดอกเบี้ยท่ีลูกหน้ีคางชําระเกิน 5 ป ขาดอายุความ (ฎีกา 
3212/2532) 

  

6.      อายุความที่เจาหนี้สามารถฟองเรียกเงินจากลูกหนีใ้นคดีที่เก่ียวกับการที่
ลูกหนี้ตองผอนเงินคืนเปนงวด ๆ เจาหนี้ตองดําเนินคดีภายใน 5 ป นับแต
วันที่ครบกําหนดท่ีลูกหนี้ตองชําระในแตละงวด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 
193/33(2) (ฎีกา 2075/2540)  

  



7.      เจาหนี้ที่ไมใชสถาบันการเงินถาคิดดอกเบี้ยเกินกวาอัตราท่ีกฎหมายกาํหนด
ไว มีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป 
หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ตาม พ.ร.บ.หามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 

  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 7 ดอกเบี้ยท่ีเจาหนี้เรียกจาก
ลูกหนี้ ถามิไดกําหนดไวในสัญญากู ใหเรียกไดในอัตรารอยละ 7.5 ตอป  ป.
พ.พ.มาตรา 654 เจาหนี้เรียกดอกเบี้ยจากลูกหนี้ไดไมเกินรอยละ 15 ตอป  ถา
เกินกวาน้ันใหลดดอกเบี้ยเหลือเพียงรอยละ 15 ตอป  

  

8.      ลูกหนี้ชําระดอกเบี้ยผิดกฎหมายใหกับเจาหน้ี ถือวาเปนการชําระหน้ีตาม
อําเภอใจ โดยรูอยูแลวาตนไมมีความผูกพันตองชําระ ลูกหนี้ไมมีสิทธิยกขึน้
ตอสูคดีเพ่ือใหหลุดพนจากการรับผิดชําระหนี้ (ฎีกา 1565/2524) และลูกหนี้
จะนําเงินที่ชําระไปแลวไปหักออกจากดอกเบี้ยตามกฎหมายหรือหักจาก
ยอดเงินตนท่ีคางชําระไมได (ฎีกาท่ี 99/2515,4133/2529,99/2531,533/2532)  

  

9.      ดอกเบี้ยท่ีสถาบันการเงินเรียกจากลูกหน้ีได เปนไปตามมาตรา 14 แหง 
พ.ร.บ.ธนาคารพาณิชย 2505  สถาบันการเงินจะตองนําสืบถึงกฎหมาย
ดังกลาวและประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหสถาบนั
การเงินถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกดอก 

  

เบี้ยหรือสวนลดไดไมเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนดไว และ พ.ร.บ.ดอกเบี้ยเงิน
ใหยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 มาตรา 3 (คิดดอกเบี้ยไดสูงกวารอยละ 



15 ตอป), มาตรา 4 วรรค 2 และ 3  สถาบันการเงินจะตองนําสืบในชั้นศาล 
หากไมนําสืบ สถาบันการเงินไมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากลูกหนี้  

  

โดยอาศัยประกาศธนาคารแหงประเทศไทย (ฎีกา 4351/2532) สถาบัน
การเงินคิดดอกเบี้ยเกินกวาอัตราตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
และเกินกวาอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ขัดตอ พ.ร.บ.หามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา พ.ศ. 2475 ดอกเบี้ยท่ีคิดเกินทั้งหมดจึงตกเปนโมฆะ (ฎีกาที่  
956/2541) 

  

10.  สถาบันการเงินมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยแตไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่เคยให
ไวกับลูกหนี ้ เชน ไมเคยแจงใหลูกหนี้ทราบในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย สถาบัน
การเงินไมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในอัตราดังกลาวจากลูกหน้ี(ฎีกาท่ี 4365/2539, 
ฎีกา 7287/2539)  

  

11.   ดอกเบีย้ท่ีสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น จากดอกเบี้ยปกติถือเปนเบี้ยปรับ ตาม ป.
พ.พ.มาตรา 379 ถาสูงเกินควร ศาลสามารถใชดุลยพินิจลดดอกเบี้ยดังกลาว
ลงไดตามสมควร ป.พ.พ. มาตรา 383 วรรค 1 (ฎีกา 3414/2541)  

  

12.  เจาหนี้หามคิดดอกเบี้ยทบตนตาม ป.พ.พ.มาตรา 654 ยกเวนคูสัญญาตกลง
เอาดอกเบี้ยท่ีคางชําระ ถึงแมจะคางชําระไมครบ 1 ป มาทบตน แตการตกลง
เชนนั้นตองทําเปนหนังสือ (ฎีกาท่ี 2518/2530) 

  



13.  สิทธิเรียกรองท่ีขาดอายุความ ลูกหนีม้ีสทิธิปฏิเสธการชําระหนี้ตามสิทธิ
เรียกรองน้ันได ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/10 ดังน้ันถาเจาหนี้ฟองคดีเงินกูเกิน 
10 ป ลูกหนีก้็มีสิทธิปฏิเสธท่ีจะชําระหนี้ 

  

14.  ถาสัญญากูมีขอตกลงท่ีลูกหนี้เสียเปรียบผูใหกูอยางมากและไมเปนธรรมและ
สัญญากูทําหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 ลูกหนีส้ามารถใชสทิธิตาม พ.ร.บ.
ขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 
2541 ขอยกเลิกขอตกลงดังกลาวได  

  

15.  การเปนหนี้ตามสัญญากูหรือบัตรเครดิตหรือบัตรเงินผอนหรือสัญญาเชาซ้ือ
หรือสัญญาคํ้าประกัน เปนมูลหน้ีทางแพง เจาหนี้ไมมีสิทธิดําเนินคดีอาญา
กับลูกหนี ้ 

  

16.  การหักเงินเดือนหลังจากศาลมีคําพิพากษาในกรณีที่ลูกหน้ีคางชําระหนี้ โดย
หลักกรมบังคับคดีจะหักเงินในอัตรารอยละ 30 ของเงินเดือน โบนัสในอัตรา
รอยละ 50 สิทธิของลูกหน้ีสามารถยื่นคํารองตอศาลลดยอดเงินการหักชําระ
ทั้งเงินเดือนและโบนัสเหลือเพียงในอัตรารอยละ 15 ตอป หรือนอยกวาน้ัน 
หากมีพยานหลักฐานแสดงวามีหน้ีสินคางชําระเปนจํานวนมาก และเงินที่
เหลือจากการหักไมเพียงพอในการดํารงชีพของลูกหนี้  

  

17.  การทวงหน้ีโดยใชวีธีการดังตอไปน้ี ถือวาเปนวิธีการท่ีมิชอบดวยกฎหมาย  



-        ดาพอแมหรอืญาติพ่ีนองของลูกหนี้ หรอืโทรศัพทกอกวนไปยัง
บุคคลภายนอกหรือสํานักงานท่ีทําการของลูกหนีห้รือเพ่ือนฝูง หรือ
ผูใหญบานกาํนัน  

  

-        การประจานลูกหน้ี เชน การประกาศออกเสียงตามสายโดยใช
ผูใหญบานหรือกํานันหรอืผูนําชุมชน หรือประจานในตลาด หรือแจง
ใหคนขางบานทราบ  

  

-        พูดจาหยาบคาย ดูหมิ่นหรือหมิน่ประมาท หรือขมขืนใจ หรือขมขู  

  

-        การสงคนมาเฝาบริเวณบานหรือสาํนักงาน หรอืการสะกดรอย  

  

-        โทรศัพทรบกวนตลอดเวลาทั้งวัน ทั้งทางโทรศัพทมือถือและบาน
หรือท่ีทํางาน  

  

-        การสงแฟกซประจานหรือการติดประกาศตามเสาไฟฟา หรือการ
แจกใบปลิวเพ่ือปะจานลูกหนี้  

  

-     หากเจาหนี้หรือบริษัททวงหนี้กระทําการดังท่ีผมกราบเรียนมาขางตน
ใหแจงความดําเนินคดีทางอาญาหรือฟองรองทางแพงหรือรองเรียน
ไปยังธนาคารแหงประเทศไทย หรือ สคบ. หรือคณะกรรมการสิทธิ



มนุษยชนแหงชาติหรือสภาทนายความ หรอืกระทรวงยุติธรรม หรอื
ทนายคลายทุกข  

  

  ผมหวังวาส่ิงท่ีผมกราบเรยีนมาขางตนจะเปนประโยชนตอลูกหน้ีทุกคนไมมากก็
นอย ในการที่จะตอสูเพ่ือปกปองสิทธิของลูกหนี ้ตามครรลองของกฎหมาย เพ่ือปกปอง
ศักด์ิศรีความเปนมนุษยของลูกหนี้ ลกูหนี้ก็เปนมนุษยเหมือนกัน และมีศักด์ิศรี ไมใชใคร
ก็ไดจะมายํ่ายีได ขอใหโชคดี  

          ดวยความจริงใจ  

                                                          อ.เดชา กติติวิทยานันท 

                                        วทิยากรประจํารายการทนายคลายทุกข 

ที่มา :  http://www.decha.com 

 


