
การรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(แก้ไขเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย) 
   

 
ตวัอย่างการใช้บังคับอัตราดอกเบี้ยในกฎหมายตามร่างมาตรา ๗ และร่างมาตรา ๒๒๔ และวิธีการ
คำนวณอัตราดอกดอกเบี้ยผิดนัดในหนี้ที่เจ้าหนี้กำหนดให้ลูกหนี้ผ่อนชำระเป็นงวดตามร่างมาตรา 
๒๒๔/๑ 
 

๑. มาตรา ๗  อัตราดอกเบี้ยในกรณีทีน่ิติกรรมหรือกฎหมายมิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง  

บทบัญญัติปัจจุบัน 

มาตรา ๗  ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ โดยนิติกรรม 
หรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี 

 
ร่างบทบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๗  ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมิได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรม
หรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด แต่ไม่เกินร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปี 

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยคำนวณเฉลี่ย
จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภทสิบสองเดือนของธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ 
ใหญ่ที่สุดจำนวนห้าแห่งในระยะเวลาระหว่างวันที่หนึ่งมกราคมถึงสามสิบมิถุนายน และระยะเวลา
ระหว่างวันที่หนึ่งกรกฎาคมถึงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมของทุกปี โดยให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ไม่ช้ากว่าวันที่สิบกรกฎาคมสำหรับงวดแรก และวันที่สิบมกราคมสำหรับงวดหลัง บวกด้วยอัตราเพ่ิม
ร้อยละหนึ่ งต่อปี  อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้ใช้สำหรับการคิดดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ งสำหรับ 
รอบระยะเวลาหกเดือนหลังจากวันที่ใช้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว 
 

กรณีที่ ๑  อัตราดอกเบี้ยในกรณีทีน่ิติกรรมมิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง 
ตัวอย่าง นาย ก. ตกลงกู้เงินจากนาย ข. ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓  

มีกำหนดชำระคืนในวันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยในสัญญากำหนดให้ เสียดอกเบี้ยแก่กัน  
แต่ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้  

จำนวนดอกเบี้ยที ่นาย ก. ต้องเสียให้นาย ข. ตามบทบัญญัตปิัจจุบัน  
หากนาย ก. ชำระหนี้ให้นาย ข. ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามกำหนดระยะเวลา 

ในสัญญา นาย ข. อาจเรียกดอกเบี้ยจากนาย ข. ได้ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี หรือปีละ ๗,๕๐๐ บาท 
รวมจำนวนดอกเบี้ยทั้งส้ิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

จำนวนดอกเบี้ยที ่นาย ก. ต้องเสียให้นาย ข. ตามรา่งบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ร่างมาตรา ๗ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศอัตราดอกเบี้ย 

ทุกรอบระยะเวลา ๖ เดือน โดยคำนวณเฉลี่ยจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท ๑๒ เดือน 



๒ 
 

 

ของธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดจำนวน ๕ แห่งในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนก่อนหน้า
บวกด้วยอัตราเพ่ิมร้อยละ ๑ ต่อปี  ในตัวอย่างนี้  หากพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับในวันที่   
๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท ๑๒ เดือนในช่วงระยะเวลา  
๖ เดือนก่อนหน้า อยู่ที่ร้อยละ ๐.๔๙ ต่อปี เมื่อบวกด้วยอัตราเพ่ิมร้อยละ ๑ ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ซี่งมีผลใช้บังคับระหว่างวันที่   
๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จะเท่ากับร้อยละ ๑.๔๙ ต่อปี และหากอัตราเฉลี่ย
ของดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภท ๑๒ เดือนในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนต่อมา อยู่ที่ร้อยละ  
๐.๕๐ ต่อปี เมื่อบวกด้วยอัตราเพ่ิมร้อยละ ๑ ต่อปี อัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันที่  
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซี่งมีผลใช้บังคับระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  
จะเท่ากับร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี 

จำนวนดอกเบี้ยตามสัญญาที่นาย ก. จะต้องเสียให้นาย ข. จะเป็นดังนี้ 
๑) อัตราดอกเบี้ยระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๑ ปี)  

ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เท่ากับ ๗,๕๐๐ บาท 
๒) อัตราดอกเบี้ยระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที ่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๘๑ วัน) 

ร้อยละ ๑.๔๙ ต่อปี เท่ากับ ๗๓๙ บาท 
๓) อัตราดอกเบี้ยระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (๑๘๔ วัน) 

ร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี เท่ากับ ๗๕๖ บาท 
๔) รวมจำนวนดอกเบี้ยทั้งสิ้น ๘,๙๙๕ บาท 
 
กรณีที่ ๒ อัตราดอกเบี้ยในกรณีทีก่ฎหมายมิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง 
ตัวอย่าง บริษัท  ก. กำหนดให้ นาย ข. ผู้ ถือหุ้ น  ส่ งใช้ เงินค่าหุ้ น ตามเรียกจำนวน  

๑๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ หากนาย ข. มิได้ส่งใช้เงินค่าหุ้นในวันที่กำหนด นาย ข. 
จะต้องเสียดอกเบี้ยในเงินค่าหุ้นดังกล่าวนับแต่วันที่บริษัท ก. กำหนดให้ส่งใช้จนถึงวันที่ได้ส่งใช้เสร็จ 
ตามความในมาตรา ๑๑๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

จำนวนดอกเบี้ยท่ี นาย ข. ต้องส่งใช้ให้บริษัท ก. ตามบทบัญญัตปิัจจุบัน  
หากนาย ข. ส่งใช้ เงินค่าหุ้นให้บริษัท ก. ครบถ้วน ในวันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  

นาย ข. จะต้องส่งใช้เงินค่าหุ้นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี  
เมื่อนาย ข. ส่งใช้เงินค่าหุ้นล่าช้าไป ๖๑ วัน จึงต้องเสียดอกเบี้ยในเงินค่าหุ้นดังกล่าวรวมจำนวน 
๑,๒๕๓ บาท 

จำนวนดอกเบี้ยท่ี นาย ข. ต้องส่งใช้ให้บริษัท ก. ตามร่างบทบัญญัติท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
หากอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เท่ากับ

ร้อยละ ๑.๔๙ ต่อปี เมื่อนาย ข. ส่งใช้เงินค่าหุ้นให้บริษัท ก. ครบถ้วน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
นาย ข. จะต้องส่งใช้เงินค่าหุ้นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๔๙ ต่อปี 
เมื่อนาย ข. ส่งใช้เงินค่าหุ้นล่าช้าไป ๖๑ วัน จึงต้องเสียดอกเบี้ยในเงินค่าหุ้นดังกล่าวรวมจำนวน  
๒๔๙ บาท 
 
 
 



๓ 
 

 

๒. มาตรา ๒๒๔  อัตราดอกเบี้ยผิดนัด 

บทบัญญัติปัจจุบัน 

มาตรา ๒๒๔  หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่ง 
ต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอ่ืนอันชอบด้วยกฎหมาย  
ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น 

ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด 
การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอ่ืนนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้ 

 
ร่างบทบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๒๒๔  หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยกำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพ่ิมร้อยละสามต่อปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี  ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอ่ืน 
อันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบีย้ต่อไปตามนั้น  

หา้มมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด 
การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอ่ืนนอกจากนั้น ให้พิสูจน์ได ้

 
กรณีที่ ๑ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดจากการทำนิติกรรม 
ตัวอย่าง นาย ก. ตกลงกู้เงินจากนาย ข. ๑๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓  

กำหนดเวลาชำระคืนในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี  
แต่ไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดไว้ในสัญญา 

จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดที ่นาย ก. ต้องเสียให้นาย ข. ตามบทบัญญัตปิัจจุบัน  
หากนาย ก. ชำระหนี้ให้นาย ข. ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นาย ข. อาจเรียกดอกเบี้ย 

ผิดนัดจากนาย ก. ไดใ้นอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี รวมจำนวนดอกเบี้ยผิดนัดทั้งส้ิน ๗,๕๐๐ บาท 

จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดที ่นาย ก. ต้องเสียให้นาย ข. ตามรา่งบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หากอัตราดอกเบี้ยตามมาตรา ๗ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๖๕ เท่ากับร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี อัตราดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๖๕  
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จะเท่ากับร้อยละ ๔.๕๐ ต่อปี (ร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี บวกด้วยอัตราเพ่ิม 
อีกร้อยละ ๓ ต่อปี) และหากอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ เท่ากับร้อยละ ๑.๕๕ ต่อปี อัตราดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะเท่ากับร้อยละ ๔.๕๕ ต่อปี (ร้อยละ ๑.๕๕ ต่อปี บวกด้วยอัตราเพ่ิม
อีกร้อยละ ๓ ต่อปี) เมื่อนาย ก. ชำระหนี้ให้นาย ข. ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นาย ข. อาจเรียก
ดอกเบีย้ผิดนัดจากนาย ก. ไดใ้นอัตราดังนี้ 

๑) อัตราดอกเบี้ยผิดนัดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖  
(๑๘๑ วัน) ร้อยละ ๔.๕๐ ต่อปี เท่ากับ ๒,๒๓๒ บาท 

๒) อัตราดอกเบี้ยผิดนัดระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
(๑๘๔ วัน) ร้อยละ ๔.๕๕ ต่อปี เท่ากับ ๒,๒๙๔ บาท 

๓) รวมจำนวนดอกเบี้ยผิดนัดทัง้สิน้ ๔,๕๒๖ บาท 



๔ 
 

 

กรณีที่ ๒ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดจากการทำละเมิด 
ตัวอย่าง นาย ก. ขับรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ที่นาย ข. เป็นผู้ขับขี่ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ ส่งผลให้นาย ข. ได้รับบาดเจ็บและรถจักรยานยนต์เสียหาย นาย ข. จึงยื่นฟ้องฟ้องคดีต่อศาล 
และศาลมีคำพิพาษาในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ นาย ก. ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับนาย ข. 
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ปี ซึ่งมาตรา ๒๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ 
ในกรณีหนี้อันเกิดจากมูลละเมิด ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่เวลาที่ทำละเมิด 

จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดที ่นาย ก. ต้องเสียให้นาย ข. ตามบทบัญญัตปิัจจุบัน  
หากนาย ก. ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาให้กับนาย ข. ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

นาย ก. จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้นาย ข. ๑๐๐,๐๐๐ บาท บวกด้วยดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา 
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ซ่ึงนับจากวันทีมี่การทำละเมิดถึงวันที่มีการใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นระยะเวลา ๑ ปี 
นาย ก. จึงต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดให้นาย ข. เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ บาท 

จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดที ่นาย ก. ต้องเสียให้นาย ข. ตามรา่งบทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หากอัตราดอกเบี้ยผิดนัดระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เท่ากับร้อยละ ๔.๕๐ ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เท่ากับร้อยละ ๔.๖๐ ต่อปี และนาย ก. ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษา 
ให้นาย ข. ในวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  นาย ก. จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้นาย ข. 
๑๐๐,๐๐๐ บาท บวกด้วยดอกเบี้ยผิดนัด ดังนี้ 

๑) อัตราดอกเบี้ยระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
(๑๘๔ วัน) ร้อยละ ๔.๕๐ ต่อปี เท่ากับ ๒,๒๖๘ บาท 

๒) อัตราดอกเบี้ยผิดนัดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๕ (๑๘๑ วัน) ร้อยละ ๔.๖๐ ต่อปี เท่ากับ ๒,๒๘๑ บาท 

๓) รวมจำนวนดอกเบี้ยผิดนัดทั้งสิ้น ๔,๕๔๙ บาท 
 

๓. มาตรา ๒๒๔/๑ การคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดในหนี้ที่เจ้าหนี้กำหนดให้ลูกหนี้ผ่อนชำระเป็นงวด 

รา่งบทบัญญัติเพิ่มเติม 

มาตรา ๒๒๔/๑  ถ้าลูกหนี้มีหน้าที่ผ่อนชำระหนี้เงินเป็นงวด และลูกหนี้ผิดนัด 
ไม่ชำระหนี้ในงวดใด เจ้าหนี้อาจเรียกดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้เฉพาะจากเงินต้นของงวด 
ที่ลูกหนี้ผิดนัดนั้น 

ข้อตกลงใดขัดกับความในวรรคหนึ่ง ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ 

ตัวอย่าง นาย ก. ตกลงกู้เงินจากนาย ข. ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท มีกำหนดชำระคืนในระยะเวลา 
๑ ปี โดยผ่อนชำระเป็น ๑๒ งวด งวดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และกำหนดดอกเบี้ยตามสัญญาในอัตรา
รอ้ยละ ๘ ต่อปี และหากมีการผิดนัดชำระหนี้ให้เสียดอกเบี้ยผิดนัดเพ่ิมอีกร้อยละ ๔ ต่อปี นอกจากนี้
มีข้อกำหนดในสัญญาว่าหากนาย ก. ผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดของงวดนั้น
จากฐานเงินต้นที่ยังค้างชำระทั้งหมด นาย ก. ผ่อนชำระเงินกู้งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ ตามกำหนดเวลา 
แต่เมื่อถึงงวดที่ ๕ นาย ก. ไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้ จึงตกเป็นผู้ผิดนัด 

 
 



๕ 
 

 

จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดที ่นาย ก. ต้องเสียให้นาย ข. ตามกฎหมายปจัจุบัน 
โดยที่ในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติกำหนดวิธีการการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดในหนี้ที่เจ้าหนี้

กำหนดให้ลูกหนี้ผ่อนชำระเป็นงวด จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดนี่นาย ก. ต้องเสียให้นาย ข. จึงเป็นไปตาม
สัญญาที่ตกลงกัน เมื่อนาย ก. ผิดนัดชำระหนี้งวดที่ ๕ นาย ก. จึงต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพ่ิม 
อีกร้อยละ ๔ ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพ่ิมนี้จะคิดจากฐานเงินต้นที่ นาย ก. ยังค้างชำระ
ทั้งหมด คือ ร้อยละ ๔ ของยอด ๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับ ๒,๖๓๐ บาท (๘๐๐,๐๐๐ x (๔%)  
x ๓๐/๓๖๕) ซึ่งเมื่อรวมกับดอกเบี้ยตามสัญญาเดือนละ ๘,๐๐๐ บาทแล้ว นาย ก. จะต้องเสีย
ดอกเบี้ยในงวดที่ ๕ รวมทั้งส้ิน ๑๐,๖๓๐ บาท 

จำนวนดอกเบี้ยผิดนัดที ่นาย ก. ต้องเสียให้นาย ข. ตามรา่งบทบัญญัติเพิ่มเติม 
โดยที่ร่างมาตรา ๒๒๔/๑ กำหนดให้ข้อตกลงใด ๆ ที่กำหนดให้เจ้าหนี้อาจคิดดอกเบี้ย 

ในระหว่างเวลาผิดนัดได้จากฐานอ่ืนใดนอกเหนือจากฐานเงินต้นของงวดที่ลูกหนี้ผิดนัดนั้นเป็นโมฆะ  
ข้อกำหนดในสัญญาระหว่างนาย ก. กับนาย ข. ที่ให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดจากฐานเงินต้นที่ยังค้างชำระ
ทั้งหมด จึงมีผลเป็นโมฆะ และนาย ข. จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดได้จากฐานเงินต้นของงวดที่นาย ก.  
ผิดนัดชำระหนี้แล้วเท่านั้น  ด้วยเหตุนี้ เมื่อนาย ก. ผิดนัดชำระหนี้งวดที่  ๕ นาย ก. จึงต้องเสีย
ดอกเบี้ยผิดนัดส่วนเพ่ิมอีกร้อยละ ๔ ต่อปี เฉพาะจากฐานเงินต้นของงวดที่ผิดนัดแล้วนั้น คือ  
ร้อยละ ๔ ของยอดเงินต้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่นาย ก. ค้างชำระในงวดที่ ๕ ซึ่งเท่ากับ ๓๒๙ บาท 
(๑๐๐,๐๐๐ x (๔%) x ๓๐/๓๖๕) ซึ่งเมื่อรวมกับดอกเบี้ยตามสัญญาเดือนละ ๘,๐๐๐ บาทแล้ว  
นาย ก. จะต้องเสียดอกเบีย้ในงวดที่ ๕ รวมทั้งส้ิน ๘,๓๒๙ บาท 

ทั้งนี้ การที่นาย ก. อาจคิดดอกเบี้ยผิดนัดได้เฉพาะจากเงินต้นของงวดที่ นาย ข. ผิดนัด 
ตามความในร่างมาตรา ๒๒๔/๑ นั้น ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของนาย ก. จะร้องขอต่อศาล 
ให้บังคับให้นาย ข. ชำระหนี้ในจำนวนหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งสิ้น ตามความในมาตรา ๒๐๔ ประกอบกับ
มาตรา ๒๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
    


