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คานา
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะ
ทาให้เกิดข้อพิพาทระหว่างบุคคล นิติบุคคล สถาบันทางการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันทางการเงิน (Non-Bank) พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากสัญญากู้ยืมเงินโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินในระบบสถาบันทางการเงิน
หรือการกู้ยืมเงินจากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับที่มิใช่สถาบันทางการเงิน
(Non-Bank) เนื่องจากการกู้ยืมเงินรูปแบบดังกล่าวมีหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง การคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานผู้ใช้
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกากับดูแลผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเงินในระบบ แต่ปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากสัญญากู้ยืมเงินปรากฏในรูปแบบของการประกอบกิจการกู้ยืมเงินนอกระบบ
เนื่องจากไม่มหี น่วยงานของรัฐเป็นผูใ้ ช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกากับดูแลผูป้ ระกอบ
กิจการกู้ยืมเงินนอกระบบ จึงมีกลุ่มนายทุนที่มุ่งหวังผลประโยชน์จากการกู้ยืมเงินเกินสมควร
และมีพฤติการณ์การทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรง หรือที่เรียกว่า “แก๊งค์หมวกกันน็อค” มีการใช้
ช่องว่างจากความไม่รู้ข้อกฎหมายของประชาชน และภาวะจายอมจากการไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบ ซึ่งสามารถแยกสรุปประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัญญากู้ยืมเงิน
ได้เป็น 2 กรณี ได้แก่
1. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัญญากู้ยืมเงิน มีลักษณะเป็นการฉ้อฉลหรือเอารัดเอาเปรียบ
ลูกหนี้ เช่น การลงลายมือชื่อของผู้กู้ลงในเอกสารเปล่า การปลอมหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
ทั้งฉบับหรือบางส่วน การให้กู้ยืมเงินโดยคานวณผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย
ที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด การรวมอัตราดอกเบี้ยที่เกินอัตรากว่าที่กฎหมายกาหนด
เข้ากับเงินต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย เป็นต้น
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน มีลักษณะเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงิน หรือมีพฤติการณ์ในการติดตามทวงหนี้ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
และไม่เป็นธรรม เช่น การส่งมอบเงินที่กู้ยืมไม่ตรงสัญญากู้ยืมเงิน ลูกหนี้ชาระหนี้ครบตามจานวน

แห่งการกูย้ ืมเงินแล้ว แต่เจ้าหนี้ไม่เวนคืนเอกสารและแทงเพิกถอนในเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน
การติดตามทวงหนี้โดยมีลักษณะเป็นการข่มขู่ มีการใช้ความรุนแรงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ทาให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ เป็นต้น
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น กองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
จึงจัดทาคาแนะนาเบื้องต้นสาหรับการทาสัญญากู้ยืมเงิน และตัวอย่างแบบสัญญากู้ยืมเงิน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือเชิงข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการทาสัญญากู้ยืมเงิน อย่างไรก็ดี
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัญญากู้ยืมเงินมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย และการตกลงทาสัญญา
กู้ยืมเงินอยู่ภายใต้หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาของคู่สัญญาเป็นสาคัญ ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินฉบับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ท่านผู้อ่าน
พึงตระหนักถึงข้อจากัดดังกล่าวในการใช้คาแนะนาเบื้องต้นสาหรับการทาสัญญากู้ยืมเงิน
และตัวอย่างแบบสัญญากู้ยืมเงินด้วย
การจัดทาคาแนะนาเบื้องต้นสาหรับการทาสัญญากู้ยืมเงิน และตัวอย่างแบบสัญญา
กู้ยืมเงินนี้ กองกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดทาเพื่อเผยแพร่เป็นครั้งแรก
จึงอาจมีเนื้อหาที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งจะได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป
และยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากท่านผู้อ่านเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุง
ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นสาหรับการทาสัญญากู้ยืมเงินและตัวอย่างแบบสัญญากู้ยืมเงินนีส้ มบูรณ์
ยิ่งขึ้นต่อไป
กองกฎหมาย
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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ตอนที่ 1
ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

สัญญากู้ยืมเงิน เป็นสัญญาทางแพ่งประเภทหนึ่งที่มีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ไว้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีคู่กรณีสองฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้กู้” ตกลง
กู้ยืมเงินจากอีกฝ่ายเรียกว่า “ผู้ให้ก”ู้ โดยโอนกรรมสิทธิ์ในเงินนั้นให้แก่ผู้กู้ และผู้กู้ตกลง
จะชดใช้เงินที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันให้แก่ผู้ให้กู้ สาหรับการตอบแทนการให้กู้ยืมเงินหรือเรียกว่า
“ดอกเบี้ย” นั้น ไม่ใช่สาระสาคัญของการกู้ยืมเงิน ผู้กู้และผู้ให้กู้อาจตกลงกันคิดดอกเบี้ย
หรือไม่ก็ได้ แต่หากมีการคิดดอกเบี้ยต่อกันต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย
ลักษณะทั่วไปของสัญญากู้ยืมเงิน เนื่องจากผู้ให้กู้ได้โอนกรรมสิทธิ์ในเงินที่กู้ยืม
ให้แก่ผู้กู้และผู้กู้เองก็ตกลงจะชดใช้เงินที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันให้แก่ผู้ให้กู้ ซึ่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 บัญญัติว่า
“อันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น คือ สัญญาซึ่งผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิด
ใช้ไปสิ้นไปนั้นเป็นปริมาณมีกาหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท
ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น
สัญญานี้ย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อมีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม”

-2จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สัญญากู้ยืมเงินสามารถแยกองค์ประกอบที่สาคัญ
ได้ 4 ประการ ได้แก่
1. คู่สัญญา
คู่สัญญาในสัญญากู้ยืมเงินสามารถแบ่งได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ผู้กู้ ฝ่ายหนึ่ง และ
ผู้ให้กู้ อีกฝ่ายหนึ่ง โดยแต่ละฝ่ายเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียว บุคคลหลายคน นิติบุคคล หรือ
อาจเป็นการมอบอานาจให้มีการกู้ยืมก็ได้ ตัวอย่างเช่น นายแดงตกลงกู้ยืมเงินจากนายดา
จานวน 10,000 บาท โดยนายแดงตกลงว่าจะคืนเงินจานวนดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่
วันที่มีการกู้ยืมเงิน ซึ่งนายดาได้ส่งมอบเงินที่กู้ยืมให้แก่นายแดงเรียบร้อยแล้ว หรือนายแดง
มอบอานาจให้นายเขียวดาเนินการกู้ยืมเงินจากดา เป็นต้น
2. เงินทีก่ ยู้ ืม
สัญญากู้ยืมเงินเป็นการโอนไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในเงินที่กู้ยืม ผู้กู้ไม่จาต้องคืนเงิน
เป็นเงินส่วนที่ยืมไป แต่เอาเงินจากที่ใดมาคืนก็ได้ ขอให้เป็นเงินที่มีจานวนเท่ากับเงินที่ยืม
ก็ใช้ได้ อย่างไรก็ดี เงินที่กู้ยืมอาจเปลี่ยนเป็นสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ หากการกู้ยืม
เงินนั้น ๆ ผู้กู้ยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นไว้แทนจากผู้ให้กู้ ซึ่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 656 บัญญัติว่า
“ถ้าทาสัญญากู้ยืมเงินกัน และผู้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของ หรือทรัพย์สินอย่างอื่น
แทนจานวนเงินนั้นไซร้ ท่านให้คิดเป็นหนี้เงิน ค้างชาระโดยจานวนเท่ากับราคาท้องตลาด
แห่งสิ่งของ หรือทรัพย์สิน นั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ
ถ้าทาสัญญากู้ยืมเงินกันและผูใ้ ห้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือ ทรัพย์สินอย่างอื่น
เป็นการชาระหนี้แทนเงินที่กู้ยืมไซร้ หนี้อันระงับไป เพราะการชาระเช่นนั้นท่านให้คิดเป็น
จานวนเท่ากับราคาท้องตลาด แห่งสิ่งของ หรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและ ณ สถานที่ส่งมอบ
ความตกลงกันอย่างใด ๆ ขัดกับข้อความดั่งกล่าวมานี้ท่านว่าเป็นโมฆะ”

-33. สัญญากู้ยืมเงินจะบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบเงินที่ยืม
สัญญากู้ยืมเงินจะบริบูรณ์ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่ยืม ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 วรรคสอง ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการส่งมอบเงินที่ยืม
ให้แก่ฝ่ายผู้กู้ หากสัญญากู้ยืมเงินที่ผู้ให้กู้ไม่มีการส่งมอบเงินให้แก่ผู้กู้ แม้มีการทาสัญญา
ระหว่างกันเอาไว้เป็นหนังสือหรือลายลักษณ์อักษร สัญญาฉบับนั้นก็ไม่สมบูรณ์ ผู้กู้สามารถ
ยกข้อต่อสู้เรื่องการไม่มีการส่งมอบเงินที่ยืมมาปฏิเสธความรับผิดตามสัญญากู้ยืมเงินได้
การส่งมอบเงินที่ยืมอาจแบ่งได้ 2 วิธีการ ได้แก่
(1) การส่งมอบเงินให้แก่กัน คือ การส่งมอบเงินโดยวิธีการส่งมอบถึงมือผู้กู้
โดยตรงหรือผ่านตัวแทนผู้รับมอบอานาจของผู้กู้
(2) การส่งมอบเงินโดยการแปลงหนี้อย่างอื่นหรือประเภทอื่นมาเป็นหนี้
เงินกู้ คือ จะไม่มีการส่งมอบเงินให้แก่กัน เนื่องจากเป็นการที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
แปลงหนี้เดิมที่มีอยู่ระหว่างกันมาเป็นหนี้เงินกู้ โดยมูลหนี้เดิมจะเป็นหนี้อะไรก็ได้ เช่น
หนี้ซื้อขาย หนี้เช่าซื้อ หรือแม้แต่หนี้ละเมิด เป็นต้น
4. สัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญาไม่มีแบบ
สัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญาไม่มีแบบ กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องทาตามแบบ
แห่งนิติกรรม แต่ในสัญญากู้ยืมเงินบางกรณีกฎหมายต้องการหลักฐานเป็นหนังสือ เพื่อเป็น
หลักฐานแห่งการฟ้องร้องบังคับคดี ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653
วรรคแรก บัญญัติว่า
“การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสาคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่”
จากบทบัญญัติดังกล่าว มีข้อสังเกตดังนี้
(1) การกู้ยืมเงินที่ต้องการหลักฐานเป็นหนังสือในการฟ้องร้องบังคับคดีนั้น
ต้องเป็นการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไป ดังนั้น การกู้ยืมเงินเพียง 2,000 บาท พอดี
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(2) หลักฐานเป็นหนังสือ เป็นเพียงหนังสือที่กฎหมายบังคับให้ต้องมี มิฉะนั้น
จะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้เท่านั้น
(3) หลักฐานเป็นหนังสือ ไม่จาเป็นต้องมีในขณะกู้ยืมกัน แม้จะมีหลักฐาน
เป็นหนังสือภายหลัง แต่ก่อนฟ้องบังคับคดีก็เป็นอันใช้ได้

ตอนที่ 2
โครงสร้างของสัญญากู้ยืมเงิน

โครงสร้างของสัญญากู้ยืมเงิน สามารถแบ่งออกได้ 3 ส่วน คือ
1. ส่วนนา ได้แก่ ข้อกาหนดของชื่อสัญญา สถานที่ทาสัญญา วันทาสัญญา ชื่อ
และที่อยู่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
2. ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่ระบุถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงกัน เช่น
วัตถุประสงค์ของสัญญา ดอกเบี้ย การชาระหนี้ การผิดนัดชาระหนี้ การบอกกล่าวทวงถาม
เป็นต้น
3. ส่วนลงท้ายของสัญญา เป็นส่วนที่แสดงถึงการรับรู้และเข้าใจของคู่สัญญา
ถึงข้อสัญญาต่าง ๆ ว่าถูกต้องตรงกับเจตนาของคูส่ ัญญาทุกฝ่าย การลงลายมือชื่อของคู่สัญญา
หรือตราประทับของคู่สัญญา และการลงลายมือชื่อของพยาน
โดยรายละเอียดของโครงสร้างสัญญาแต่ละส่วน มีดังต่อไปนี้
1. ส่วนนา
ส่วนนาของสัญญาเป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของชื่อสัญญา สถานที่ทาสัญญา
วันทาสัญญา ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา ดังนี้
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ชื่อสัญญาเป็นส่วนที่มคี วามสาคัญที่จะต้องพิจารณาในเบื้องต้น และมีผล
ต่อการตีความสัญญาแต่ละฉบับ โดยบ่งถึงเจตนาในการทาสัญญา เนื้อหาโดยรวม ลักษณะ
ของสัญญา และวัตถุประสงค์ในการทาสัญญา ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสัญญาในแต่ละ
ประเภท ดังนั้น ในการกาหนดชื่อสัญญาจะต้องมีความชัดเจน กะทัดรัด และตรงตามเนื้อหา
ของสัญญานั้น
ข้อสังเกต เรื่องการตีความสัญญาจากชื่อสัญญา แม้ว่าโดยหลักแล้ว
กรณีปรากฏว่าใช้ชื่อสัญญาอย่างหนึ่ง แต่ข้อความในสัญญาไม่สอดคล้องตรงกันแล้ว หากมี
กรณีเกิดข้อสงสัยการตีความ หรือบังคับใช้ให้เป็นไปตามสัญญาต้องพิจารณาจากสาระสาคัญ
ของสัญญาหรือเนื้อความในสัญญาเป็นหลักก็ตาม แต่การกาหนดชื่อของสัญญาไม่ตรงกับ
เนื้อความหรือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของสัญญา อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อความสะดวกในการอ้างอิง รวมถึงการกาหนดเนื้อหาของสัญญาแต่ละประเภท
ที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาให้คลาดเคลื่อนไปจากวัตถุที่ประสงค์อย่างแท้จริง
1.2 สถานที่ทาสัญญาหรือสถานที่ลงนามในสัญญา
สถานที่ทาสัญญาหรือสถานที่ลงนามในสัญญา โดยหลักแล้วเป็นการแสดง
ให้เห็นว่าสัญญานั้นเกิดขึ้นทีใ่ ด ซึ่งสถานที่ทาสัญญาที่กาหนดนี้จะมีผลในทางกฎหมายเมื่อเกิด
ข้อพิพาทขึ้นว่าอยู่ในเขตอานาจของศาลใดในการพิจารณาคดี อีกทั้งยังมีความสาคัญในแง่
การใช้กฎหมายในกรณีเป็นเรื่องกฎหมายขัดกันหรือกรณีเรื่องการติดอากรแสตมป์อีกด้วย
ข้อสังเกต เรื่องการไม่ระบุสถานที่ทาสัญญาไม่มีผลทาให้สัญญาที่ทาขึ้น
เสียไปทั้งฉบับ แต่อาจมีผลในประเด็นเกี่ยวกับเขตอานาจศาลที่จะพิจารณาคดีได้โดยตรง
เนื่องจากสถานที่ทาสัญญาเป็นข้อกาหนดตกลงระหว่างคู่สัญญาว่ากรณีเกิดข้อพิพาทและ
มีการฟ้องร้องที่จะต้องบังคับกันตามสัญญา นอกเหนือจากภูมิลาเนาของจาเลยแล้ว คู่สัญญา
จะต้องยื่นฟ้องต่อศาลใด ซึ่งโดยหลักแล้วบุคคลย่อมมีสิทธิเสนอคาฟ้องต่อศาลที่จาเลยมี
ภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลก็ได้ ตามประมวลกฎหมาย
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คดีเกิดขึ้น คู่สัญญาย่อมมีสิทธิเสนอคาฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอานาจเหนือท้องที่ทาสัญญา
อันเป็นท้องที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นได้ด้วย
1.3 วันที่ทาสัญญา
การระบุวันที่ทาสัญญามีความสาคัญในผลทางกฎหมายหลายประการ
ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นมีนิติสัมพันธ์ระหว่างกัน การนับระยะเวลาผูกพันตามสัญญา หรือ
การบังคับของสัญญา โดยปกติวันที่ทาสัญญาจะเป็นวันที่มีการลงนามในสัญญานั้นเพื่อมี
ผลบังคับ วันที่ทาสัญญาจึงเป็นวันที่เริ่มต้นนับระยะเวลาต่าง ๆ ที่กาหนดในเนื้อหาของสัญญา
ให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติต่อกัน
ข้อสังเกต เรื่องการไม่ระบุวันที่ทาสัญญาจะไม่ทาให้สัญญาที่ทาขึ้น
เสียไปทั้งฉบับแต่อย่างใด แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายตามมาได้ เช่น จะถือว่าสัญญา
กู้ยืมเงินนั้นเริ่มต้นหรือสิ้นสุดลงเมื่อใด หรือทานองเดียวกันอาจมีประเด็นว่าอายุค วามจะ
เริ่มต้นหรือสิ้นสุดลงเมื่อใด อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้
สัญญา ควรระบุวันที่ทาสัญญาแต่ละฉบับให้ชัดเจนทุกครั้ง
1.4 ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา
โดยทั่วไปแล้วชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญาจะปรากฏอยู่ในวรรคแรกหรือ
ส่วนต้นของสัญญา ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะต้องระบุชื่อและที่อยู่ตามกฎหมายของผูม้ ีอานาจลงนาม
ในสัญญา รวมถึงระบุสถานะที่จะใช้เรียกขานคู่สัญญาแต่ละฝ่าย เพื่อให้ทราบถึงสถานะ
ของคู่สัญญาว่าอยู่ในสถานะใดในสัญญา คือ ผู้กู้หรือผู้ให้กู้ ซึ่งจะระบุสถานะเอาไว้ท้ายชื่อ
และที่ที่อยู่ของคู่สัญญาฝ่ายนั้นเพื่อใช้เรียกขานคู่สัญญาและเป็นการบ่งบอกสิทธิและหน้าที่
ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้อย่างชัดเจน ซึ่งในการทาสัญญา คู่สัญญาผู้เข้าทาสัญญาจะต้อง
เป็นบุคคลตามกฎหมายโดยอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งบุคคลที่จะเป็น
คู่สัญญาในการทาสัญญาฉบับหนึ่ง ๆ จะต้องเป็นผู้มีอานาจกระทาการและมีความสามารถ
ในการทานิติกรรมตามกฎหมายด้วย กล่าวคือ หากคู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดา บุคคลนั้น
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นิติบุคคล ผู้ที่เข้าเป็นคู่สัญญาและมีอานาจลงนามในสัญญาได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคลตามกฎหมายด้วย ในการระบุชื่อคู่สญ
ั ญาถือเป็นองค์ประกอบที่เป็น
สาระสาคัญประการหนึ่งของสัญญาและเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากเป็นการระบุบุคคล
ผู้เข้าทาสัญญาและสร้างนิติสัมพันธ์ให้ผลของสัญญาที่ทาขึ้นนั้นตกอยู่แก่ตนเอง กล่ าวคือ
เป็นการระบุส่วนที่เป็นสาระสาคัญเพื่อทราบว่าคู่สัญญาเป็นใคร เป็นสัญญาที่ทาขึ้นกาหนด
นิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใดบ้าง หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการบังคับตามสัญญา คู่กรณีอีก
ฝ่ายหนึ่งจะใช้สิทธิเรียกร้องโดยยื่นฟ้องคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต่อศาลให้ปฏิบัติตามสัญญาได้
อย่างถูกต้อง ทานองเดียวกันกับสถานที่ในการติดต่อและรับส่งคาบอกกล่าวต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นคาบอกกล่าวกรณีผิดนัดชาระหนี้หรือผิดสัญญา รวมทั้งเป็นสิ่งที่วินิจฉัยถึงเขตอานาจ
ของศาลเมื่อเกิดข้อพิพาทกรณีที่ต้องฟ้องคดีต่อศาลที่จาเลยมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตอานาจ
ศาลอีกด้วย
ข้อสังเกต เรื่องชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญาในกรณีที่คู่สัญญาเป็นบุคคล
ธรรมดาจะต้องมีการระบุชื่อนามสกุล ฐานะของคู่สัญญา อายุ เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
และที่อยู่ของคู่สัญญาให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะของคู่สัญญา
เป็นบุคคลตามทะเบียนราษฎรจริง รวมถึงความสามารถในการทาสัญญาตามกฎหมาย และ
ภูมิลาเนาของคู่สัญญา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการส่งคาบอกกล่าว การส่งหมายบังคับคดี
หรือบ่งบอกถึงเขตอานาจศาลในกรณีที่ต้องฟ้องคดีที่ภู มิลาเนาของคู่สัญญาด้วย แต่หาก
คู่สัญญาเป็นนิติบุคคล ผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องเป็นบุคคลที่มีอานาจกระทาการแทน
นิติบุคคลนั้นตามกฎหมาย ซึ่งอาจตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้ง
หุ้นส่วนบริษัท หรือข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น สัญญาที่ทาขึ้นจะต้องมีการระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัท หรือข้อบังคับของบริษัทลงไว้
ในสัญญาที่ทาขึ้นด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและเนื่องจากไม่มีข้อจากัดว่าในการทา
สัญญาหรือการลงนามในสัญญา บุคคลซึ่งจะเข้าทาสัญญาต้องกระทานั้นด้วยตนเอง จึงอาจมี
การมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการหรือลงนามในสัญญาแทนตัวการซึ่งเป็นคู่สัญญาที่
แท้จริงได้ ดังนั้นหากมีกรณีที่คู่สัญญาทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลโดยผู้มีอานาจ
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ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่รับมอบอานาจให้กระทาการให้ถูกต้องและชัดเจน รวมถึง
ต้องระบุอ้างอิงหนังสือมอบอานาจให้กระทาการไว้ในสัญญาด้วย คู่สัญญาต้องตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้มอบอานาจ ตัวผู้รับมอบอานาจ ขอบเขตในการมอบอานาจให้
กระทาการแทน การติดอากรแสตมป์ เป็นต้น

2. ส่วนเนื้อหา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคแรก กาหนดให้
การกู้ยืมเงินเกินกว่าสองพันบาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ เป็นเพียงหนังสือที่กฎหมาย
บังคับให้ต้องมี มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้เท่านั้น ซึ่งไม่มีคานิยามหรือความหมาย
ในลักษณะเคร่งครัด เพียงแต่ให้ความสาคัญกับการทาสัญญากู้ยืมเงินในรูปแบบลายลักษณ์
อักษรและมีข้อความหรือถ้อยคาแสดงให้เห็นว่ามีการกู้ยืมเงินกันก็เพียงพอ ซึ่งส่วนเนื้อหา
เป็นส่วนที่ระบุถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงกัน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของสัญญา
ดอกเบี้ย การชาระหนี้ การผิดนัดชาระหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ของสัญญา
เนื่องจากสัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญาทางแพ่งประเภทหนึ่ง วัตถุประสงค์
ของการทาสัญญากู้ยืมเงินจึงต้องภายใต้บังคับแห่งหลักการแสดงเจตนาตามประมวลกฎหมาย
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ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งด้วยกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อันจะมีผลทาให้นิติกรรมหรือสัญญานั้นเป็นโมฆะ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ซึ่งการพิจารณาต้องดูจากเจตนาหรือ
วัตถุประสงค์ของคูส่ ัญญาว่า มีกฎหมายห้ามไว้หรือไม่ เป็นการพ้นวิสัยหรือไม่ หรือเป็นการขัด
ต่อความสงเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ ตัวอย่างเช่น นายแดงตกลงทา
สัญญากู้ยืมเงินจากนายดา โดยนายดาทราบอยู่แล้วว่านายแดงจะนาเงินดังกล่าวไปลงทุน
เกี่ยวกับการรับพนันทายผลฟุตบอลโลก ซึ่งเป็นการต้องห้ามชัดแจ้งด้วยกฎหมาย เป็นต้น
ข้อสังเกต หากในขณะที่มีการกู้ยืมเงินหรือขณะทาสัญญากู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้
ไม่ทราบเจตนาหรือวัตถุประสงค์ของผู้กู้ว่าจะนาเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ในเรื่องขัดต่อกฎหมาย
สัญญากู้ย่อมสมบูรณ์ ผู้กู้จะยกข้อกล่าวอ้างในการนาเงินไปใช้ขัดต่อกฎหมายขึ้นต่อสู้ไม่ต้อง
รับผิดไม่ได้
2.2 ดอกเบี้ย
การตอบแทนการให้กู้ยืมเงินที่เรียกว่า “ดอกเบี้ย” ไม่ใช่สาระสาคัญ
ของการกู้ยืมเงิน ผู้กู้และผู้ให้กู้อาจตกลงกันคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ แต่หากมีการคิดดอกเบี้ย
ต่อกันต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย การกาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน
และการฟ้องร้องเรียกค่าดอกเบี้ยคืนจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย ซึ่งปัญหา
เกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคล
ธรรมดา เนื่องจากการไม่รู้ กฎหมายหรือรู้แต่เกิดการพลั้งเผลอ รวมถึงอาจเป็นการจงใจ
ในการระบุอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
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2.2.1 อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่าง
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทั่วไปนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654
กาหนดห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากาหนดดอกเบี้ยเกิน
กว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันทางการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงินแต่อยู่ภายใต้การกากับ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้เกินกว่าอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี
ตัวอย่างเช่น สัญญาบัตรเครดิต ผู้ให้บริการสามารถเรียกดอกเบี้ย ค่าปรับ
ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ รวมกันแล้วไม่เกินอัตราร้อยละสิบแปดถึงยี่สิบต่อปี สัญญา
สินเชื่อเงินสด รวมกันแล้วไม่เกินอัตราร้อยละยี่สิบแปดต่อปี ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนดหลักเกณฑ์ไว้
อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย แบ่งพิจารณาได้ดังนี้
2.2.1.1 ไม่มีข้อตกลงเรื่องให้คิดดอกเบี้ย คือ กรณีที่มีการกู้ยืม
เงินกัน แต่คู่สัญญาไม่ได้ระบุหรือไม่มีข้อตกลงเรื่องการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันไว้ในสัญญา
กู้ยืมเงิน ตัวอย่างเช่น นายแดงตกลงกู้ยืมเงินจากนายดาจานวน 10,000 บาท โดยนายดา
ตกลงที่จะไม่คิดดอกเบี้ยกับนายแดง กรณีการกู้ยืมเงินดังกล่าวจึงไม่มีการกาหนดเรื่องการคิด
ดอกเบี้ยไว้ในสัญญา เป็นต้น
ข้อสังเกต ผู้ให้กู้ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในระหว่างที่สัญญามีผล
นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญาไปจนวันครบกาหนดชาระคืน แต่จะสามารถเรียกดอกเบี้ยจากผู้กู้
ได้หากผู้กู้ผิดนัดชาระคืน โดยมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากการผิดนัดชาระคืนได้ในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ครบกาหนดชาระและผู้กู้ไม่ชาระเงินคืน ซึ่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 บัญญัติว่า
“หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่ง
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ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น
ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด
การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกนั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้”
จากตัวอย่างข้างต้น สัญญากู้ยืมเงินระหว่างนายแดงและนายดา
ระบุว่า นายแดงจะต้องชาระเงินกูจ้ านวน 10,000 บาท ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560
ต่อมาเมื่อครบกาหนดเวลานายแดงผิดนัดไม่นาเงินมาชาระคืน ดังนี้ นายดามีสิทธิเรียกดอกเบี้ย
ฐานผิดนัดในอัตราร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2560 เป็นต้นไปจนกว่า
จะมีการชาระหนี้คืนจนครบ
2.2.1.2 ข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ย แต่ไม่ได้กาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้
คือ กรณีของการกู้ยืมเงินทีค่ ู่สญ
ั ญามีข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยระหว่างกัน แต่ไม่มีกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยไว้ในสัญญา ตัวอย่างเช่น นายแดงตกลงกู้ยืมเงินจากนายดาจานวน 10,000 บาท
โดยนายแดงกับนายดาตกลงที่จะคิดและยินยอมเสียดอกเบี้ยระหว่างกัน แต่ไม่ได้ระบุหรือ
กาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัญญา
ข้อสังเกต ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในระหว่างที่สัญญามีผล
นับแต่วันที่ทาสัญญาไปจนถึงวันที่มกี ารชาระเงินคืนจนครบ โดยคิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 บัญญัติว่า
“ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้กาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้
โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี”
จากตัวอย่างข้างต้น นายดามีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากนายแดงได้
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากเงินต้นจานวน 10,000 บาท นับแต่วันทาสัญญาเป็นต้นไป
จนกว่านายแดงจะนาเงินมาชาระคืนจนครบ โดยไม่ต้องคานึงว่านายแดงจะผิดนัดชาระหนี้
หรือไม่ เพราะแม้จะผิดนัดชาระ นายแดงก็ต้องรับผิดในค่าดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี
เช่นเดียวกัน
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บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทั่วไปสามารถเรียกได้เพียงไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีเท่านั้น หากมี
การคิดเกินกว่าอัตรานี้ ถือว่าเป็นการคิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกาหนดและขัดต่อกฎหมาย
มีผลทาให้ดอกเบี้ยที่เรียกกันเป็นโมฆะ เสียไปทั้งหมด แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 654 บัญญัติว่า
“ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละสิบห้าต่อปี ถ้าในสัญญากาหนด
ดอกเบี้ยเกินกว่านั้น ก็ให้ลดลงมาเป็นร้อยละสิบห้าต่อปี”
แต่การเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี กฎหมายกาหนดให้
ผู้เรียกมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
พ.ศ. 2560 ดังนี้ การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจึงเป็นการกระทาที่ขัดต่อกฎหมาย เป็นความผิด
และมีโทษทางอาญา ข้อกาหนดเกี่ยวกับดอกเบี้ยจึงตกเป็นโมฆะเสียไปทั้งหมด ไม่ใช่ลดลงมา
เป็นอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 654 ตัวอย่างเช่น นายแดงตกลง
กู้ยืมเงินจากนายดาจานวน 10,000 บาท โดยตกลงดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละสองต่อเดือน
(ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละยี่สิบสี่ต่อปี) ดังนี้ ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยจึงเป็นโมฆะเท่ากับเป็น
การกู้ยืมเงินที่ไม่มีข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยระหว่ างกัน นายดาจะมาอ้างว่ามีสิทธิลดอัตรา
ดอกเบี้ยลงมาและเรียกได้ในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีไม่ได้
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ให้กู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรากว่าร้อยละสิบห้าต่อปี
แต่เป็นการคานวณรวมไว้กับหนี้เงินต้น แล้วระบุลงไปในสัญญากู้ยืมหรือมีการหักดอกเบี้ย
ออกจากเงินต้น แต่ระบุเงินต้นเต็มในสัญญา จะมีผลทาให้ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยเป็นโมฆะ
เท่ากับเป็นการกู้ยืมเงินที่ไม่มีข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยระหว่างกัน ตัวอย่างเช่น นายแดงตกลง
กู้ยืมเงินจากนายดาจานวน 10,000 บาท โดยตกลงดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละสองต่อเดือน
มีกาหนดชาระคืนภายในหนึ่งปี (สามารถคานวณค่าดอกเบี้ยได้ปีละ 2,400 บาท) นายดา
ได้ระบุจานวนเงินกู้ลงในสัญญาว่า นายแดงทาสัญญากู้ยืมเงินไปจานวน 12,400 บาท
ซึ่งในความเป็นจริงนายแดงได้รับเงินไปเพียง 10,000 บาทเท่านั้น หรือในทางกลับกัน
นายดาได้ส่งมอบเงินกู้ให้แก่นายแดงเพียง 7,600 บาท เพราะนาค่าดอกเบี้ยไปหักออก

-14จากเงินต้นตามสัญญาก่อน ดังนี้ ถือได้ว่าเป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกาหนด
ข้อตกลงในส่วนที่เป็นเรื่องดอกเบี้ยจึงเป็นโมฆะ
ข้อสังเกต แม้การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจะขัดต่อกฎหมายและทาให้
การเรียกดอกเบี้ยเป็นโมฆะ แต่จะไม่กระทบถึงมูลหนี้ในส่วนเงินต้น เพราะสามารถแยก
ความสมบูรณ์ออกจากกันได้ กล่าวคือ ผู้กู้ยังคงต้องมีความรับผิดชาระหนี้เงินต้นคืนแก่ผู้ให้กู้
การคิดดอกเบี้ยเกินอัตราหรือขัดต่อกฎหมาย ซึ่งมีผลเท่ากับว่าไม่มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ย
ระหว่างกันไว้ ผู้ให้กู้จึงไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในระหว่างที่สญ
ั ญามีผลนับตั้งแต่วันที่ทาสัญญา
ไปจนถึงวันครบกาหนดชาระคืน แต่ผู้ให้กู้จะสามารถเรียกดอกเบี้ยจากผู้กู้ได้หากผู้กู้ผิดนัด
ชาระคืน โดยมีสิทธิคิดเพียงอัตราร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกาหนดชาระและผู้กู้
ไม่ชาระเงินคืน หรือนับตั้งแต่วันผิดนัดนัดชาระคืนเป็นต้นไป ตัวอย่างเช่น นายแดงตกลง
กู้ยืมเงินจากนายดาจานวน 10,000 บาท โดยตกลงดอกเบี้ยอัตราร้อยละสองต่อเดือน
มีกาหนดชาระเงินคืนภายใน ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 ข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละสองต่อเดือนเป็นโมฆะ นายดาไม่อาจเรียกให้นายแดงชาระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทา
สัญญาได้ แต่หากนายแดงผิดนัดไม่ชาระเงินคืนภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 นายดามี
สิทธิเรียกร้องให้นายแดงคืนเงินต้นจานวน 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดกึ่ง
ต่อปี นับแต่วันที่ 2 กันยายน 2560 ไปจนกว่าจะครบ
อย่างไรก็ดี การคิดดอกเบี้ยเกินอัตราหรือขัดต่อกฎหมายเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 4 ประกอบประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 มีผลให้ดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะ จึงถือไม่ได้ว่าผู้กชู้ าระหนี้โดยจงใจ
ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือเป็นการกระทาอันใดตามอาเภอใจเสมือนหนึ่งว่าเพื่อชาระหนี้
โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันตามกฎหมายที่ต้องชาระอันจะเป็นเหตุให้ผู้กไู้ ม่มีสิทธิได้รับ
ทรัพย์นั้นคืน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407 เมื่อดอกเบี้ยของผู้ให้กู้
เป็นโมฆะเท่ากับสัญญากู้ยืมมิได้มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้ ผู้ให้กู้ไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ย
ก่อนผิดนัด และไม่อาจนาเงินที่ผู้กชู้ าระแก่ผู้ให้กู้มาแล้วไปหักออกจากดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้ไม่มีสิทธิ
คิดได้ จึงต้องนาเงินที่ผู้กชู้ าระหนี้ไปชาระต้นเงินทั้งหมด

-152.2.3 ดอกเบี้ยทบต้น หมายถึง การนาดอกเบี้ยที่ค้างชาระอยู่มาบวก
รวมเข้ากับยอดหนี้เงินต้น จากนั้นจึงคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินที่บวกได้ใหม่ดังกล่าวในฐาน
ที่เป็นเงินต้น ตัวอย่างเช่น นายแดงตกลงกู้ยืมเงินจากนายดาจานวน 10,000 บาท มีกาหนด
เวลาหนึ่งปี ตกลงดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ครบกาหนดเวลากู้จะคิดเป็นค่าดอกเบี้ย
1,500 บาท หากสัญญากู้ไม่มีข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยทบต้น การคิดดอกเบี้ยในปีถัดไป
จะต้องคิดจากเงินต้น 10,000 บาท แต่หากมีข้อตกลงเป็นหนังสือระหว่างคู่สัญญาให้คิด
ดอกเบี้ยทบต้นได้ เช่นนี้ การคิดดอกเบี้ยในปีถัดไปก็ให้นาเงินต้น 10,000 บาท บวกกับ
ดอกเบี้ยค้างชาระ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท เป็นฐานเงินต้นใหม่ ในการ
คานวณดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ดังนั้น ในปีที่สองจะคิดเป็นค่าดอกเบี้ย 2,250 บาท
จะเห็นได้ว่า การคิดดอกเบี้ยทบต้น มีผลทาให้ผู้ให้กู้ได้รับผลประโยชน์จากการให้กู้ยืมเงิน
มากกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบปกติธรรมดา แต่สิทธิในการคิดจะต้องมีข้อตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่
ขณะทาสัญญา เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 655 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า
“ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชาระ แต่ทว่าเมื่อดอกเบี้ย
ค้างชาระไม่น้อยกว่าปีหนึ่ง คู่สัญญากู้ยืมจะตกลงกันให้เอาดอกเบี้ยนั้นทบเข้ากับต้นเงิน
แล้วให้คิดดอกเบี้ยในจานวนเงินที่ทบเข้ากันนั้นก็ได้ แต่การตกลงเช่นนั้นต้องทาเป็นหนังสือ”
หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยทบต้น สามารถแบ่งได้ดังนี้
2.2.3.1 การตกลงต้องทาเป็นหนังสือ
2.2.3.2 จะนาดอกเบี้ยที่ค้างชาระน้อยกว่าหนึ่งปีมาทบเข้ากับ
เงินต้นแล้วคิดดอกเบี้ยไม่ได้
2.2.3.3 การคิดดอกเบี้ยทบต้นโดยไม่มีข้อตกลงเป็นหนังสือ
ถือว่าดอกเบี้ยทั้งหมดตกเป็นโมฆะ แต่จะไม่กระทบกับสัญญาส่วนที่สมบูรณ์ คือ หนี้เงินต้น
และผู้ให้กู้ก็ยังมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในฐานลูกหนี้ผิดนัดได้ในอัตราร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี
2.2.3.4 ถ้าผู้กู้ชาระดอกเบี้ยทบต้นให้ผู้ให้กู้ไปแล้ว ผู้กู้ไม่มีสิทธิ
เรียกเงินดอกเบี้ยคืน เพราะเป็นการชาระหนี้ตามอาเภอใจหรือสมัครใจ

-162.3 การชาระหนี้
การชาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมคืนแก่ผู้ให้กู้ ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของ
การกู้ยืมเงิน ลักษณะของการใช้เงินสามารถแบ่งพิจารณาได้ 3 ลักษณะ คือ
2.3.1 การชาระหนี้คืนด้วยเงิน หมายถึง การใช้เงินหรือการชาระหนี้
เงินกู้ยืมด้วยการนาเงินไปชาระ ซึ่งการกู้ยืมเงินที่ใหลักฐานเป็นหนังสือนั้น มีบทบัญญัติ
กฎหมายบังคับไว้เป็นพิเศษว่า ผู้กู้จะนาสืบการใช้เงินได้เฉพาะเท่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 653
วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น กล่าวคือ ในการกู้ยืมเงินที่มีหลักฐาน
เป็นหนังสือจะนาสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อ
ผู้ให้กู้มาแสดง หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้มีการแทง
เพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว หากผู้กู้ไม่มีหลักฐานดังกล่าวข้างต้นก็ไม่มีสิทธิจะนาพยานบุคคล
เข้าสืบเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการชาระหนี้เงินต้นแล้ว เพราะขัดต่อสิ่งที่กฎหมายกาหนด เมื่อไม่มี
หลักฐานการใช้เงินมาแสดง ผู้กู้ต้องแพ้คดีและต้องชาระเงินต้นคืนให้แก่ผู้ให้กู้ตามที่มีการ
ฟ้องร้องคดีกันอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างมากที่ผู้กู้ควรจะใส่ใจและใช้ความ
ระมัดระวังในขณะที่มีการนาเงินไปชาระหนี้คืน กล่าวคือ ผู้กู้ควรต้องขอให้ผู้ให้กู้ออกหลักฐาน
เป็นหนังสือแสดงการรับชาระหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน หรือต้องขอคืนต้นฉบับสัญญากู้ หรือ
ขอให้ผู้กู้แทงเพิกถอนสัญญากู้ที่เก็บไว้ หากผู้ให้กู้ปฏิเสธไม่ยอมออกหรือทาหลักฐานดังกล่าว
ผู้กู้ก็ไม่ควรยอมที่จะชาระเงินคืน
2.3.2 การชาระหนี้คืนด้วยวิธีอื่น หมายถึง การชาระหนี้กู้ยืมในส่วน
ของเงินต้นด้วยวิธีการอย่างอื่น นอกจากการนาเงินไปชาระ ได้แก่ การโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร การมอบบัตรเอทีเอ็มให้แก่ผู้ให้กู้นาไปเบิกถอน การออกเช็คเพื่อชาระหนี้ และ
การโอนทรัพย์สินตีราคาใช้หนี้ เป็นต้น การชาระหนี้ด้วยวิธีอื่นนี้ ไม่อยู่ในบังคับตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง กล่าวคือ ผู้กู้มีสิทธิจะนาสืบการชาระหนี้ได้
แม้จะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืม หรือ ไม่มีเอกสาร
อันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือไม่มีการแทงเพิกถอนลงในเอกสารก็ตาม

-172.3.3 การชาระดอกเบี้ย เนื่องจากการชาระเงินที่ต้องมีหลักฐานเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้กู้มาแสดง หรือมีการเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม
หรือแทงเพิกถอนในเอกสาร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง
หมายถึง การนาสืบถึงการชาระเงินต้นเท่านั้น ไม่รวมถึงการชาระดอกเบี้ยด้วย ดังนี้ การนาสืบ
ถึงการชาระดอกเบี้ยผู้กู้มีสิทธินาพยานบุคคลหรือพยานเอกสารอื่น ๆ มาสืบถึงจานวนดอกเบี้ย
ที่ชาระไปแล้วได้
2.4 การผิดนัดชาระหนี้
การชาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินถือเป็นองค์ประกอบและวัตถุประสงค์
ที่สาคัญอย่างหนึ่งของการกู้ยืมเงิน และยังถือเป็นหน้าที่หลักของผูก้ ู้อีกด้วย หากผู้กู้ไม่คืนเงิน
หรือไม่ชาระหนี้คืนย่อมตกเป็นผู้ผิดนัด แต่การจะพิจารณาว่าผู้กู้ผิดนัดแล้วหรือไม่นั้น ต้องดูว่า
ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชาระหนี้หรือคืนเงิน ณ เวลาใด ซึ่งต้องอาศัยข้อตกลงที่กาหนดไว้ในสัญญา
เป็นหลัก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
2.4.1 สัญญากู้มีกาหนดเวลาชาระคืน หมายถึง ผู้กู้และผู้ให้กู้ตกลงกัน
ไว้ในสัญญากู้ชัดเจนว่าผู้กู้จะต้องชาระเงินคืน ณ วันเดือนปีที่เท่าใด หรือภายในวันเดือนปี
ที่เท่าใด หรือมีกาหนดเวลาคืนเงินกี่วัน กี่เดือน หรือกี่ปี ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2560 นายแดงตกลงกู้ยืมเงินจากนายดาจานวน 10,000 บาท ตกลงดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ
สิบห้าต่อปี มีกาหนดชาระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดังนี้
เมื่อครบกาหนดในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 แล้ว นายแดงไม่นาเงินมาชาระคืน ถือได้ว่า
นายแดงผิดนัดชาระหนี้ทันที นายดาไม่จาต้องบอกกล่าว ทวงถาม หรือแจ้งเตือนให้ชาระหนี้อีก
โดยถือว่านายแดงเริ่มผิดนัดในวันที่ 1 กันยายน 2561 และถือเป็นวันเริ่มต้นที่นายดาสามารถ
ใช้สิทธิเรียกร้องในการนาคดีมาฟ้องบังคับให้มีการชาระเงินคืน อันเป็นวันเริ่มต้นนับอายุความ
การฟ้องคดี
2.4.2 สัญญากู้ไม่มีกาหนดเวลาชาระคืน หมายถึง ผู้กู้และผู้ให้กู้ไม่ได้
ตกลงกันไว้ในสัญญากู้ว่า ผู้กู้จะต้องชาระเงินคืน ณ วันเดือนปีที่เท่าใด หรือภายในวันเดือน

-18ปีที่เท่าใด ซึ่งจะมีผลทาให้ไม่อาจทราบได้ว่าผู้กู้จะต้องคืนเงินยืมเมื่อใด ดังนั้น กฎหมาย
จึงกาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้กู้ในการที่จะต้องบอกกล่าวทวงถามแก่ผู้กู้ให้คื นเงินภายใน
เวลาอันสมควร โดยต้องกาหนดระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้ผู้กู้ปฏิบัติการชาระภายใน
เวลาดังกล่าว ซึ่งเมื่อครบกาหนดแล้วหากผู้กู้ไม่ชาระ จึงจะถือว่าเป็นผู้ผิดนัดนับตั้งแต่วันนั้น
เป็นต้นไป ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นายแดงตกลงกู้ยืมเงินจากนายดา
จานวน 10,000 บาท ตกลงดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละสิบห้าต่อปี แต่ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับ
กาหนดเวลาชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเอาไว้ ดังนี้ นายดามีสิทธิเรียกร้องให้นายแดงคืนเงิน
ที่ยืมไปได้ทันทีด้วยการบอกกล่าวทวงถามไปยังนายแดง และกาหนดระยะเวลาพอสมควร
ให้คืนเงินภายในเวลานั้น หากครบกาหนดแล้วไม่มีการชาระคืน ถือว่านายแดงผิดนัดชาระหนี้
และถือเป็นวันเริ่มต้นที่นายดาสามารถใช้สิทธิเรียกร้องในการนาคดีมาฟ้องบังคับให้มีการ
ชาระเงินคืน อันเป็นวันเริ่มต้นนับอายุความการฟ้องคดี เป็นต้น นอกจากนี้ ในกรณีที่สัญญา
กู้ยืมเงินไม่ได้กาหนดเวลาชาระหนี้ไว้ ผู้ให้กู้ก็อาจใช้การยื่นฟ้องคดีต่อศาลเป็นการบอกกล่าว
ทวงถามได้เพื่อเรียกร้องให้ชาระหนี้คืน และถือว่าผู้กู้ผิดนัดในวันที่มีการฟ้องคดีนั่นเอง

3. ส่วนลงท้ายของสัญญา
ส่วนลงท้ายของสัญญาเป็นส่วนที่แสดงถึงการรับรู้และเข้าใจของคู่สัญญาถึง
ข้อสัญญาต่าง ๆ ว่าถูกต้องตรงกับเจตนาของคู่สัญญาทุกฝ่าย การลงลายมือชื่อของคู่สัญญา
หรือตราประทับของคู่สัญญา และการลงลายมือชื่อของพยาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

-193.1 ข้อความส่วนท้ายของสัญญา
เมื่อคู่สัญญาได้กาหนดเนื้อหา ซึ่งมีสาระสาคัญตามที่ได้ตกลงกันแล้ว
ในส่วนท้ายของสัญญาก็จะระบุเป็นการปิดท้ายสัญญาให้ทราบว่า สัญญาที่ได้ทากันนั้นได้
ทาไว้กี่ฉบับ ซึ่งถ้ามีคู่สัญญาสองฝ่าย คู่สัญญาก็จะยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละฉบับ ซึ่งมี
ข้อความถูกต้องตรงกัน พร้อมกันนั้นก็จะระบุข้อความเป็นการยืนยันว่า คู่สัญญาได้ทาสัญญา
ด้วยใจสมัครมิได้ถกู บังคับหลอกลวงและมีเจตนาที่จะผูกพันกันตามกฎหมาย โดยมีข้อความ
ที่แสดงว่า คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาดีแล้วหรือโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
3.2 ลายมือชื่อคู่สัญญา
แม้ว่าในสัญญาจะมีการระบุชื่อคู่สัญญาไว้ในส่วนแรกของสัญญาก็ตาม
แต่ถ้าคู่สัญญามิได้ลงลายมือชื่อในสัญญาด้วยแล้ว สัญญานั้นจะไม่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย
เพราะตามหลักเหตุผลเพียงแต่มีข้อความของสัญญาเท่านั้น ผู้หนึ่งผู้ใดย่อมเขียนหรือทาขึ้นเองได้
โดยที่ผู้ถูกอ้างว่าเป็นคู่สัญญาอาจไม่มีส่วนรู้เห็นหรือตกลงด้วย ดังนั้น การลงลายมือชื่อในสัญญา
จึงเป็นส่วนที่สาคัญมาก เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่า คู่สัญญาซึ่งได้ตกลงทาสัญญากันแล้วนั้น
ผูกพันกันตามกฎหมายทุกประการ
3.3 พยานในการทาสัญญา
แม้กฎหมายจะมิได้บังคับให้การทาสัญญาโดยทั่วไปจะต้องมีพยานในการ
ทาสัญญาก็ตาม แต่การมีพยานรับรูแ้ ละรับรองการทาสัญญา ก็จะทาให้มีความน่าเชื่อถือและ
คู่สัญญาจะมีความระมัดระวังในการปฏิบัติตามสัญญามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในกรณีที่มี
ข้อความโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่ายก็อาจให้พยานมายืนยันความถูกต้องได้
ซึ่งเป็นการป้องกันการบิดพลิ้วหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ สาหรับพยานนั้นในทางปฏิบัติ
มักนิยมให้มีพยานในสัญญาเพียงสองคน

-204. ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมายทานองเดียวกันที่ต้องพึงระมัดระวัง
4.1 ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดจากการผิดสัญญาของ
ผู้ให้กู้
4.2 ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากับผู้กู้ หรือเรียกร้องให้ผู้กู้ชาระหนี้
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนกาหนดเวลาในสัญญา โดยผู้กู้มิได้ผิดนัดชาระหนี้ หรือผิดสัญญา
หรือผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสาคัญข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา
4.3 ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้เลิกสัญญากับผู้กู้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวเป็น
หนังสือไปยังผู้กู้
4.4 ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้เปลี่ยนแปลงค่าอัตราค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สัญญากู้ยืมเงิน

ตอนที่ 3
ตัวอย่างแบบสัญญากู้ยืมเงิน

หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นเมื่อวันที่ .......... เดือน ................................. พ.ศ. ................
ณ เลขที่ ................ หมู่บ้าน/อาคาร ....................... ตรอก/ซอย ....................... ถนน ....................
ตาบล/แขวง ................................ อาเภอ/เขต ................................ จังหวัด ...................................
ระหว่างข้าพเจ้า ........................................................................ อายุ .............. ปี
สัญชาติ ............... เลขประจาตัวประชาชน .......................................... ออกโดย ............................
วันที่ออกบัตร .............................. วันบัตรหมดอายุ ................................ อยู่บ้านเลขที่ ..................
หมู่บ้าน/อาคาร .................................... ตรอก/ซอย ................................. ถนน .............................
ตาบล/แขวง ................................ อาเภอ/เขต ................................ จังหวัด ...................................
ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผูใ้ ห้กู้” ฝ่ายหนึ่ง
กับข้าพเจ้า ................................................................................ อายุ .............. ปี
สัญชาติ .............. เลขประจาตัวประชาชน ........................................ ออกโดย ...........................
วันที่ออกบัตร .............................. วันบัตรหมดอายุ ............................... อยู่บ้านเลขที่ ...................
หมู่บ้าน/อาคาร ................................... ตรอก/ซอย .................................. ถนน .............................
ตาบล/แขวง ................................ อาเภอ/เขต ................................ จังหวัด ...................................
ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญากัน โดยมีข้อความสาคัญดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจานวน .......................................... บาท
(.....................................................) โดยผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินที่กู้ยืมด้วยวิธีการดังนี้

 ผู้ให้กู้ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ................................................
ชื่อบัญชี ................................................ สาขา .................................... ประเภท .............................
เลขที่ ...................................... จานวน ................................ บาท (.................................................)
ลงชื่อ ............................................... ผู้กู้

ลงชื่อ .............................................. ผู้ให้กู้

-2-

 ผูใ้ ห้กู้ได้ส่งมอบเช็คของธนาคาร...............................................................
สาขา ...................................... เช็คเลขที่ ..................................... ลงวันที่ .......................................
จานวน ...................................... บาท (........................................................)

 ผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินให้แก่ผู้กู้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สานักงานยุติธรรมจังหวัด
(ผู้กู้และเจ้าหน้าทีส่ านักงานยุติธรรมจังหวัดลงชื่อกากับความข้อนี้)
ด้วยวิธีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมดังกล่าวข้างต้น ผู้กู้ได้รับเงินดังกล่าวเรียบร้อย
แล้วตั้งแต่เวลาทาสัญญาฉบับนี้
ข้อ 2 ผู้กู้ตกลงชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ ........ ต่อปี จนถึงวันที่
ชาระหนี้เสร็จสิ้น
ข้อ 3 ผู้กู้ตกลงยินยอมชาระหนี้เงินกูย้ ืมให้แก่ผู้ให้กู้ด้วยวิธีการดังนี้

 ชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในวันที่ ........... เดือน .............................
พ.ศ. ..............

 ชาระเงินต้นภายในวันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ..............
ส่วนดอกเบี้ยชาระเป็นรายเดือน ๆ ละ ......................... บาท (........................................................)
ภายในวันที่ ............ ของทุก ๆ เดือน

 ผ่อนชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละ ...................... บาท
(........................................................) โดยจะชาระภายในวันที่ .................. ของทุก ๆ เดือน เริ่มชาระ
งวดแรกในวันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ..............
ทั้งนี้ เมื่อผูใ้ ห้กู้ได้รับชาระหนี้งวดหนึ่งงวดใดด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้กู้
จะออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กู้ไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับทันที
ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้กู้ชาระเงินต้นคืนทั้งหมดให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนเวลาที่กาหนดไว้ใน
สัญญานี้ การคิดดอกเบี้ยให้คิดเพียงวันที่ชาระต้นเงินกันเท่านั้น
ลงชื่อ ............................................... ผู้กู้

ลงชื่อ .............................................. ผู้ให้กู้

-3ข้อ 5 ผู้ให้กู้จะไม่มีการคิดเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม หรือประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก
ดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ หรือโดยวิธีการใด ๆ จากผู้กู้ เพื่อชาระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้กู้จะชาระหนี้เงินต้นและหรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรืองวดหนึ่งงวดใด แต่ผู้ให้กู้ปฏิเสธการรับชาระหนี้เงิน ต้นและหรือดอกเบี้ยโดยปราศจากมูลเหตุ
อันจะอ้างกฎหมายได้ ผู้กู้สามารถชาระหนี้ดังกล่าวโดยการวางทรัพย์ ณ สานักงานวางทรัพย์ และ
ผู้กู้จะบอกกล่าวการชาระหนี้โดยการวางทรัพย์ให้ผู้ให้กู้ทราบโดยพลัน
ข้อ 7 เพื่อเป็นประกันการชาระหนี้

 ผู้กู้ได้มอบ ...............................................................................................
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว ผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายนามาจานาให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ โดยยินยอม
ให้ผู้ให้กู้เป็นผู้ดูแลรักษาหรือบุคคลอื่นที่ผู้ให้กู้มอบหมายเป็นผู้ดูแลรักษา และหากผู้กู้ผิดสัญญา ผู้กู้
ยินยอมให้ผู้ให้กู้บังคับจานาเอาแก่ทรัพย์สินดังกล่าวได้ทันที โดยไม่จาต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ผู้ให้กู้ต้องรับผิดในความเสียหายเมื่อทรัพย์สินซึ่งจานานั้น สูญหาย บุบสลาย
ชารุดบกพร่อง วินาศภัย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่จานาอันอยู่ในความครอบครอง
ดูแลรักษาของผู้ให้กู้หรือบุคคลอื่นใดซึ่งผู้ให้กู้ได้มอบหมายให้ดูแลรักษาแทน หากความเสียหายนั้น
เกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจากผู้ให้กู้หรือบุคคลอื่นใดซึ่งผู้ให้กู้ได้มอบหมาย
ให้ดูแลรักษาแทน

 ผูก้ ู้ขอให้ ................................................................ เป็นผู้ค้าประกันสัญญานี้
ต่อผู้ให้กู้ โดยทาหนังสือค้าประกันต่างหากให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เป็นประกัน
ข้อ 8 การจาหน่ายหรือการโอนสิทธิเรียกร้องในสัญญาของผู้ให้กู้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ให้กู้จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งงวด
ของการชาระหนี้เงินต้น หรือดอกเบี้ย หรือจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้มิเช่นนั้นจะยก
เป็นข้อต่อสู้ผู้กู้มิได้
ลงชื่อ ............................................... ผู้กู้

ลงชื่อ .............................................. ผู้ให้กู้

-4ข้อ 9 การส่งคาบอกกล่าวซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้ต้องแจ้ง
หรือต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือ ให้ส่งทางส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ระบุในสัญญา
หรือที่อยู่ที่ผู้กู้และผู้ให้กู้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือหลังสุด
การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่ระบุในสัญญานี้ ให้แจ้งแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบภายในกาหนด 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่
ข้อ 10 หากผู้กู้ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้กู้ยินยอมรับผิดในความเสียหายของบรรดา
ที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับจากการผิดสัญญาของผู้กู้ รวมถึงการบังคับหนี้จนครบเต็มจานวนหนี้และดอกเบี้ย
ข้อ 11 ในสัญญาฉบับนี้ ไม่มีข้อความที่มีลักษณะหรือมีความหมายทานองเดียวกัน
ดังต่อไปนี้
11.1 ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจากัดความรับผิดจากการผิด
สัญญาของผู้ให้กู้
11.2 ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากับผู้กู้ หรือเรียกร้อง
ให้ผู้กู้ชาระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก่อนกาหนดเวลาในสัญญา โดยผู้กู้มิได้ผิดนัดชาระหนี้ หรือ
ผิดสัญญา หรือผิดเงื่อนไขอันเป็นสาระสาคัญข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา
11.3 ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้เลิกสัญญากับผู้กู้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว
เป็นหนังสือไปยังผู้กู้
11.4 ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ให้กู้เปลี่ยนแปลงค่าอัตราค่าบริการต่าง ๆ
เกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน
ข้อ 12 เมื่อผู้กู้ได้ชาระหนี้เงินกู้ให้แก่ผู้ให้กู้เสร็จสิ้นตามสัญญาแล้ว ผู้ให้กู้จะ
เวนคืนหรือแทงเพิกถอนลงในสัญญากู้ยืมเงินให้แก่ผู้กู้
ข้อ 13 ผู้กู้และผู้ให้กู้ตกลงให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาแห่งสัญญากู้ยืมเงิน
ต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ ............................................... ผู้กู้

ลงชื่อ .............................................. ผู้ให้กู้

-5ข้อ 14 หากผู้กหู้ รือผู้ให้กู้ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาฝ่ายนั้นยินยอมรับผิด
ในความเสียหายของบรรดาที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งพึงได้รับจากการผิดสัญญา
ข้อ 15 ผู้ให้กู้จะส่งมอบสาเนาหรือคู่ฉบับสัญญากู้ยืมเงินให้แก่ผู้กู้ไว้เป็นหลักฐาน
หนึ่งฉบับทันทีที่ผู้กู้ลงนามในสัญญา
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยตลอดดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ

ลงชื่อ ............................................... ผู้กู้
(………………………….……………)

ลงชื่อ .............................................. ผู้ให้กู้
(………………………….……………)

ลงชื่อ ............................................... พยาน
(………………………….……………)

ลงชื่อ .............................................. พยาน
(………………………….……………)

ลงชื่อ ...............................................
(………………………….……………)
เจ้าหน้าที่สานักงานยุติธรรมจังหวัด

คาเตือนสาหรับคู่สัญญา
1. ก่อนที่จะลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน คู่สัญญาควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียด
ของสัญญาให้เข้าใจชัดเจน หากคู่สัญญามีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สานักงานยุติธรรมจังหวัด
2. สัญญากู้ยืมเงินต้องปิดอากรแสตมป์จานวนหนึ่งบาทของจานวนเงินต้นทุก ๆ
สองพันบาท หรือเศษของสองพันบาท

