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สาระส าคัญ 
ของพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

  ตามที่ ได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นกฎหมายแล้ว นายกรัฐมนตรีจึงได้เสนอพระราชก าหนดดังกล่าวเพ่ือให้ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๑ โดยที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว ทั้งนี้ พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 
 
 
 

                                        
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
“มาตรา ๑๗๒  ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย 

สาธารณะ ความมั่ นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติ สาธารณะ พระมหากษัตริย์ จะทรงตราพระราชก าหนด 
ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ 

การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน  
ที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ 

ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา 
โดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้มี
การเรียกประชุมรัฐสภาสมยัวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอ่นุมัติพระราชก าหนดโดยเรว็ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือ 
สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรให้พระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไป  
ในระหว่างที่ใช้พระราชก าหนดนั้น 

หากพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดและ
พระราชก าหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับ
ต่อไปนับแต่วันท่ีการไม่อนุมัติพระราชก าหนดนั้นมีผล 

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎร
ยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้น 
มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป 

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ 
ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชก าหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยันการอนุมัติพระราชก าหนด  
จะต้องกระท าในโอกาสแรกท่ีมีการประชุมสภานั้น ๆ” 
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  หลักการ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราดอกเบี้ยที่มิได้ก าหนดโดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมาย 
อันชัดแจ้งจากอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นอัตราร้อยละสามต่อปี โดยอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลง  
หรือเพิ่มขึ้นได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗) 
  (๒) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยผิดนัดจากอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นอัตราที่ก าหนด
ตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองตอ่ปี (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๒๒๔) 
  (๓) ก าหนดฐานการค านวณดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ในหนี้ที่เจ้าหนี้ก าหนดให้ลูกหนี้ 
ผ่อนช าระเป็นงวด (เพ่ิมมาตรา ๒๒๔/๑) 

  เหตุผล 
 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราดอกเบี้ยที่มิได้ก าหนด
โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่ ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานโดยมิได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจ ท าให้ลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อนจาก 
ภาระดอกเบี้ยเกินสมควร สมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและก าหนดวิธีการในการปรับเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจ พร้อมทั้งก าหนดวิธีการค านวณ
ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ให้เหมาะสม ประกอบกับการระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวาง ท าให้ประชาชนจ านวนมากมีภาระ
หนี้สินเพ่ิมขึ้น อัตราดอกเบี้ยตามที่ก าหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงเป็นภาระอย่างมากต่อลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิ สาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมรวมทั้งประชาชนทั่วไปและก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะท าให้ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
สมควรที่รัฐจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์
ดังกล่าวโดยเร่งด่วน จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เพ่ือประโยชน์ 
ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

 พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีเนื้อหารวมจ านวน ๙ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
 ๑. พระราชก าหนดนี้ใหใ้ช้บังคบัตัง้แตว่นัที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (มาตรา ๒) 
 ๒. แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราดอกเบี้ยที่มิได้ก าหนดโดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง 
โดยปรับจากอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี และภายหลังจากนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว 
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อาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็น 
พระราชกฤษฎีกา รวมทั้งก าหนดให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวทุก ๓ ปี  
(มาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗) 
 ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดโดยปรับจากอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
เป็นอัตราที่ก าหนดตามมาตรา ๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ (ปัจจุบัน คือ ร้อยละ ๓) บวกด้วย
อัตราเพ่ิมร้อยละ ๒ ต่อปี ปัจจุบันจึงเท่ากับร้อยละ ๕ ต่อปี อย่างไรก็ตาม ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้
สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น (มาตรา ๔ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๒๔) 
 ๔. การค านวณดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในกรณีลูกหนี้มีหน้าที่ผ่อนช าระหนี้ เงิน
เป็นงวด เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระหนี้ในงวดใด เจ้าหนี้อาจเรียกดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้เฉพาะ
จากต้นเงินของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดนั้นเท่านั้น พร้อมทั้งก าหนดให้ข้อตกลงใดขัดกับหลักการค านวณ
ดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดดังกล่าว ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ (มาตรา ๕ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๒๒๔/๑) 
 ๕. บทเฉพาะกาล  
  ๕.๑ ก าหนดให้บทบัญญัติตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยที่ถึงก าหนดเวลาช าระตั้งแต่วันที่ 
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ย ในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่ 
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ (มาตรา ๖)  
  ๕.๒ ก าหนดให้บทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงก าหนดเวลาช าระตั้งแต่วันที่ 
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ (มาตรา ๗)  
  ๕.๓. ก าหนดให้บทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔/๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ซึ่งเพ่ิมโดยพระราชก าหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดในงวดที่ถึงก าหนดเวลาช าระตั้งแต่วันที่ 
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ (มาตรา ๘) 
 ๖. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชก าหนดนี้  
(มาตรา ๙) 
 
 
 

___________________________ 
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บทวิเคราะห์ 
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการตราพระราชก าหนด 
  พระราชก าหนดเป็นกฎหมายที่มีสถานะในระดับเดยีวกับพระราชบัญญัต ิซึ่งรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒๓ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการตราพระราชก าหนดว่า “จะต้องเป็น
กรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรั ฐมนตรี
เห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้” 
 เมื่อพิจารณาเหตุผลของการตราพระราชก าหนดนี้ สรุปความได้ว่า ในปัจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ยที่มิได้ก าหนดโดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่ก าหนดไว้
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน  
โดยมิได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจ ท าให้ลูกหนี้ ได้รับ 
ความเดือดร้อนจากภาระดอกเบี้ยเกินสมควร สมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและก าหนดวิธีการ  
ในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสภาพเศรษฐกิจ พร้อมทั้ง
ก าหนดวิธีการค านวณดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ให้เหมาะสม ประกอบกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวาง ท าให้ประชาชนจ านวน
มากมีภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น อัตราดอกเบี้ยตามที่ก าหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงเป็นภาระอย่างมากต่อลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งประชาชนทั่วไปและก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะท าให้ลูกหนี้ไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้ สมควรที่รัฐจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชน 
จากสถานการณ์ดังกล่าวโดยเร่งด่วน 
 คณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นรีบด่วน 
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๒ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

๒. ข้อสังเกตเกี่ยวกับพระราชก าหนด 
 การแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราดอกเบี้ยโดยพระราชก าหนดนี้ สามารถบังคับใช้ได้ในกรณี 
ที่มีนิติกรรมหรือสัญญาก าหนดให้มีการคิดดอกเบี้ย แต่ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้ และใช้บังคับได้ในกรณี 
ที่กฎหมายก าหนดให้คิดดอกเบี้ยแต่ไม่ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้  รวมทั้งกรณีไม่มีนิติกรรมหรือสัญญา 
หรือกรณีละเมิดทางแพ่ง แต่หากมีบทกฎหมายก าหนดให้อ านาจในการคิดอัตราดอกเบี้ยไว้ชัดแจ้งแล้ว 
เช่น การก าหนดอัตราดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

                                        
๓ โปรดดเูชิงอรรถท่ี ๑ 



๕ 
 

พระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติอนุมัติแล้ว) 

    

มาตรา ๔๔ ที่บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยค าแนะน าของธนาคารแห่งประเทศไทย  
มีอ านาจก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่สถาบนัการเงิน อาจคิดจากผู้กู้ยืมหรือคิดให้ผู้ให้กูย้ืมให้สูงกวา่ร้อยละ ๑๕ 
ต่อปีได้ ก็ยังคงต้องเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนในกรณีที่คู่สัญญาได้ท าความตกลงกันไว้ในเรื่อง
อัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจนก็ยังคงต้องเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาตามหลักเสรีภาพในการท าสัญญา
ตามปกติ 
  
  

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
๔ พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓ มาตรา ๔ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
“มาตรา ๔ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขภาวะเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของธนาคาร  

แห่งประเทศไทย มีอ านาจก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงิน อาจคิดจากผู้กู้ยืมหรือคิดให้ผู้ให้กู้ยืมให้สูงกว่าร้อยละสิบห้า 
ต่อปีได้ 

ในการก าหนดตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะก าหนดอัตราดอกเบี้ยส าหรับสถาบันการเงินบางประเภท 
หรือทุกประเภทโดยก าหนดเป็นอัตราสูงสุดหรืออัตราที่อ้างอิงได้ในลักษณะอื่นก็ได้ และจะก าหนดเง่ือนไขให้สถาบันการเงิน
ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

การก าหนดตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 


















































