
 

 

 

  

คู่มือเจ้าหนี้ 

อภิวัฒน์ บัวลอย 

ทนายความ 
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ค ำน ำ 

สวสัดีครับ เจา้หน้ีทุกท่าน ขอบคุณท่ีดาวนโ์หลดหนงัสือเล่มน้ีนะครับ ขอแนะน าตวัก่อนเลย ผมทนาย

อภิวฒัน์ บวัลอย เป็นทนายความ ผมมีความตั้งใจจะสร้างองคค์วามรู้ใหก้บัสงัคม โดยเฉพาะกรณีการกูย้มืเงิน 

เป็นเป็นปัญหากนัเยอะมาก เพราะดว้ยความเช่ือใจกนั หรือเพราะความเกรงใจกนักไ็ม่อาจทราบได ้แต่เม่ือใหย้มื

เงินกนัไปแลว้  เม่ือถึงก าหนดจ าระกด็นัมาไม่จ่ายซะงั้น 

ผมมองวา่ถา้เราใหค้วามรู้กบัเจา้หน้ีไวก่้อน เม่ือถึงเวลาแลว้จะไดท้ราบวา่จะตอ้งจดัการอยา่งไร เพราะ

กวา่จะใหห้ยบิยมืเงินกนัไดน้ั้นผมเช่ือเหลือเกินวา่ ลูกหน้ีกบัเจา้หน้ีนั้นตอ้งเคยมีความสมัพนัธ์ท่ีดีดว้ยกนัมาก่อน 

หากตกลงกนัไดเ้สียตั้งแต่ทีแรกแลว้ จะท าใหบ้วัไม่ใหช้ ้า น ้าไม่ใหขุ้่น  

ผมเองเคยไปนัง่ฟังการพิจารณาคดีท่ีศาลแขวงเชียงใหม่ ก่อนท่ีจะถึงคิวคดี ดา้นหลงัมา้นัง่ผม มี

สุภาพสตรีสองท่าน อายสุกัส่ีสิบทั้งคู่ คุยกนัสนิทสนมหวัเราะคิกคกั นึกวา่เป็นเพื่อนกนั แตพอศาลเรียกใหโ้จทก์

ยนืข้ึน ผูห้ญิงคนหน่ึงกย็นื พอเรียกใหจ้ าเลย ยนืข้ึนบา้งอีกคนหน่ึงกย็นื ท่ีคุยกนัสนิทสนมนัน่คือโจทกก์บัจ าเลย

คดีเก่ียวกบัผดิสญัญากูย้มืเงิน ผลจะเป็นอยา่งไรล่ะคบั โจทกก์แ็ถลงศาลวา่ตกลงกนัได ้ขอใหศ้าลมีค าพิพากษา

ตามสัญญาประณีประณอมยอมความ 

หากมีค าถามใดท่ีสงสยัท่ีผมไม่ไดเ้ขียนลงในหนงัสือน้ีนผูอ่้านทุกท่านสามารถติดต่อผมไดต้ลอดเวลา 

 

เชียงใหม่ 

๑ ก.พ. ๒๕๖๔ 

ทนายอภิวฒัน ์บวัลอย 

Aphiwat.law@hotmail.com 
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สารบัญ 

บทที่ ๑ เจ้ำหนีค้วรรู้           ๑ 

บทที่ ๒ สัญญาเปน็หนังสือ         ๔ 

บทที่ ๓ กำรทวงหนี ้          ๑๒ 

บทที่ ๔ กำรฟ้องคดต่ีอศำล         ๑๔ 

บทที่ ๕ กำรบังคบัคด ี          ๑๘ 
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บทที ่๑ เจ้าหนีค้วรรู้ 

ก่อนท่ีจะใหย้มืเงิน คงมีนอ้ยคนท่ีบอกวา่อยากจะใหค้นมายมืเงินเยอะๆ ท่ีผมพบเจอในการท างาน

ทนายความ กมี็ในรูปแบบของการโทรมาขอยมืเงิน หรือแชต มาในไลน ์หรือทางเฟสบุ๊ค กน่็าจะมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกบักรณีของ อร่าม ตวัละครสมมติของผม 

 

 

 

 

ค าข่ิน  พี่อร่ามสวสัดีค่ะ  

อร่าม สวสัดีจา้นอ้งค าข่ิน เป็นไรร้อยวนัพนัปีทกัมา พี่ท าประกนัแลว้นะ  

ค าข่ิน วา้ยยยย ไม่ใช่พอดีลูกจะเปิดเทอม ขาดค่าเทอมไป หม่ืนหน่ึงอยากจะยมืพี่หน่อยจา้  

อร่าม อืม 
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หลายๆคนคงคุน้เคยกบับทสนทนาน้ีกนัใช่ไหมครับ วา่มีคนสนิท หรือบางทีไม่สนิททกัมาขอยมืเงิน เรา

มาเรียนรู้กนัดีกวา่วา่ก่อนยมืเงินยมืทองกนั มีหลกักฎหมายอยา่งไรบา้ง 

หน้ีเงินน้ีหากมิไดต้กลงกนัก่อนวา่จะครบก าหนดเม่ือไหร่ จะถือวา่ผดินดัเม่ือเขาเตือน กล่าวคือเจา้หน้ี

ตอ้งบอกกล่าวใหช้ าระหน้ี  

แต่ถา้หากมีก าหนดระยะเวลากนัแลว้ เม่ือครบก าหนดแลว้ไม่ช าระจะถือวา่ผดินดั โดยมิพกัตอ้งเตือน 

การยมืเงินน้ี ภาษากฎหมายเคา้เรียกวา่ การยมืใชส้ิ้นเปลือง จะตรงกนัขา้มกบัการยมืใชค้งรูป  

กฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 653  การกูย้มืเงินกวา่สองพนับาทข้ึนไปนั้น ถา้มิไดมี้หลกัฐานแห่ง

การกูย้มืเป็นหนงัสืออยา่งใดอยา่งหน่ึงลงลายมือช่ือผูย้มืเป็นส าคญั จะฟ้องร้องใหบ้งัคบัคดีหาไดไ้ม ในการ

กูย้มืเงินมีหลกัฐานเป็นหอนั้น ท่านวา่จะน าสืบการใชเ้งินไดต่้อเม่ือมีหลกัฐานเป็นหนงัสืออยา่งใดอยา่งหน่ึงลง

ลายมือช่ือผูใ้หย้มืมาแสดงหรือเอกสารอนัเป็นหลกัฐานแห่งการกูย้มืนั้นไดเ้วนคืนแลว้ หรือไดแ้ทงเพิกถอนลง

ในเอกสารนั้นแลว้ 

และการเกบ็ดอกเบ้ียนั้น หากตกลงกนัจะเรียกไดไ้ม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี แต่ถา้หาก ยงัมิไดต้กลงกนั ให้

คิดไดร้้อยละ ๗.๕ต่อปี  

 

 

 



3 
 

ถา้พดูกนัง่ายๆ กคื็อวา่ การยมืเงินกนันั้น ตอ้งมีหลกัประกนัวา่นท่ียมืไป เคา้จะคืนเงินพร้อมดอกเบ้ีย 

หากไดคื้นกดี็ไปหากไม่ไดคื้นน่ีปวดสมองเจา้หน้ียิง่นกั  

เคยไดย้นิลูกความเล่าใหฟั้งวา่ ลูกหน้ีตวัแสบท าเป็นขบวนการ ไปเช่ารถแลว้มาตู่วา่น่ีเป็นรถของตวัเอง 

แลว้มาคร ่าครวญ วา่แม่เป็นมะเร็ง ตอ้งใชเ้งินขอเอารถมาจอดเป็นหลกัประกนั พอลูกความใหย้มืเงินไปแลว้ หาย

จอ้ย เจา้ของรถตวัจริงมาตามเอารถคืน พร้อมขู่จะฟ้องรับของโจร  

หลกัประกนัการช าระเงินนั้น ผมแนะน าวา่  

• ตอ้งมีหนงัสือสญัญากูย้มืเงินกนัเป็นเร่ืองเป็นราว ลงช่ือลูกหน้ีเป็นส าคญั 

• ตอ้งมีผูค้  ้าประกนั เพื่อประกนัการช าระหน้ี  

• ตอ้งมีทรัพยม์าวาง เรียกวา่การ “จ าน า” ท่ีมีมูลค่ามากกวา่หน้ี เช่น โทรศพัยส์มาร์ทโฟน  

• ตอ้งมีการสืบทรัพยก่์อนท าสญัญา ถา้ผิดนดัแลว้ฟ้องคดี จะไดมี้หลกัฐานด าเนินคดีเลย 

ถา้อยา่งนั้นอร่ามกมี็ค าตอบแลว้วา่ 

 

 

 

 

 

อร่าม นอ้งค าข่ินเรากรู้็จกักนัมานาน คุณนอ้งเดือดร้อนพี่กอ็ยากช่วยนะ แต่… 

ค าข่ิน ขอบคุณคุณพร่ีมากเลยค่ะ วา่แต่แต่อะไรคะ  

อร่าม เงินตั้งหน่ึงหม่ืนบาท พี่อร่ามกคิ็ดวา่เราตอ้งท าเป็นหนงัสือสญัญากูย้มืเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และนอ้งตอ้งมีผูค้  ้าประกนัการช าระหน้ี หรือไม่กว็างทรัพยเ์ป็นจ าน า ขอโฉนดท่ีดินหรือ

คู่มือรถท่ีมูลค่ามากกวา่ หน่ึงหม่ืนบาทดว้ยนะ  

ค าข่ิน  อ่าน… 
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บทที ่๒ สัญญาเป็นหนังสือ 

ตามท่ีผมไดบ้อกในบทท่ีแลว้วา่ หน้ีกวา่ ๒,๐๐๐ บาทข้ึนไป ตอ้งท าเป็นหนงัสือ ลงลายมืช่ือผูกู้เ้ป็น

ส าคญัจึงจะสามารถฟ้องร้องด าเนินคดีได ้

หมายความวา่ ขอ้ความง่ายๆท่ีบอกวา่ ใครยมืเงินใคร จ านวนเท่าไหร่ จะใชคื้นเม่ือไหร่ แลว้ลงลายมือ

ช่ือผูรั้บผิดกล็ายมือช่ือผูย้มืนัน่แหละ เป็นอนัใชไ้ด ้ 

แต่อยา่ลืมนะครับวา่ กฎหมายบอกวา่ หากไม่มีเป็นเพยีงการไม่สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีได ้แต่ไม่ตดั

สิทธิท่ีเจา้หน้ีจะทวงกนัคืนไดต้ามธรรมดา สามญัของการทวงหน้ีนะครับ  

สัญญาจ าน า 

ผมแนะน าไวใ้นบทท่ีแลว้วา่ ตอ้งมีหลกัประกนัการช าระหน้ีไม่ทางใดกท็างหน่ึง หากเป็นไปไดใ้หเ้รียก

เอาทรัพยข์องผูจ้ะยมืเงินท่ีมูลค่ามากกวา่หน้ีมาใวก้บัตวัเจา้หน้ีครับ  

สัญญาจ าน า ภาษากฎหมายเรียกวา่สญัญาอุปกรณ์ กล่าวคือมนัจะอยูข่องมนัหลกัๆ เด่ียวไม่ไดม้นัตอ้งมี

สญัญาเงินกูเ้ป็นหลกั และใชท้รัพยสิ์นค ้าประกนัเงินกูไ้ว ้ 

ผมไดเ้ติมขอ้ความลงไปในสญัญาเงินกูแ้ลว้ หากจกลงกนัวา่จะมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนักส็ามารถ เติม

รายละเอียดลงไปไดค้รับ 

ผมไดเ้อาตวัอยา่งของสญัญากูย้มืมาใหดู้เป็นตวัอยา่งแลว้ในหนา้ถดัไป แต่ถา้หากตอ้งการดาวน์โหลด 

เป็นไฟล ์Microsoft Word กส็ามมารถสแกน QR code ไดท่ี้ดา้นล่างน้ีครับ 
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ตวัอยา่งสญัญากูย้มืเงิน 
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หนังสือรับสภาพหนี ้

การท าสญัญาเป็นหนงัสือนั้น ไม่วา่จะท าก่อน ขณะหรือหลงัจากการกูย้มืเงินกนักย็อ่มได ้บางคร้ังตอน

ก่อนจะยมืกพ็ดูง่าย ติดต่อง่ายไปมาสดวก แต่พอกูไ้ปแลว้ติดต่อยาก หรือไม่ไดท้ าสญัญากนัใหเ้งินกนัไปเฉยๆ ก็

มี 

ถา้ยงัพอติดต่อกนัไดใ้หเ้รียกลูกหน้ีมาท าหนงัสือรับสภาพหน้ีครับ กจ็ะมีผลทางกฏหมาย สามารถใช้

ฟ้องร้องด าเนินคดีไดต้ามกฎหมาย  

รูปแบบกไ็ม่ตายตวัครับ ใชก้ระดาษ เขียนวา่ใคร กูย้มืเงินใคร จ านวนเท่าไหร่ จะจ่ายกนัเม่ือไหร่อยา่งไร 

ผมเอาตวัอยา่งของหนงัสือรับสภาพหน้ีมาใหดู้เป็นตวัอยา่งแลว้ในหนา้ถดัไป แต่ถา้หากตอ้งการดาวน์โหลด เป็น

ไฟล ์Microsoft Word กส็ามมารถสแกน QR code ไดท่ี้ดา้นล่างน้ีครับ 
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ตวัอยา่งหนงัสือรับสภาพหน้ี 
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ข้อความสนทนาบนส่ืออนไลน์ (ข้อความ chat) 

 ศาลรับฟังขอ้ความ Chat ท่ีสนทนาถึงการกูย้มืเงินกนั เป็นหลกัฐานสามรถใชฟ้้องร้องด าเนินคดีในศาลไดต้อ้งมี

หลกัฐานดงัน้ี 

1. Chat - ขอ้ความท่ีสนทนากนัวา่ขอยมืเงินจ านวนเท่าไหร่ จะคืนใหเ้ม่ือไหร่ 

2. Account - หมายเลขบญัชีธนาคารของคนท่ีมาขอยมืเงิน 

3. Slip - หลกัฐานวา่เราไดโ้อนเงินใหผู้ย้มืเงินครบถว้นแลว้ 

และ พ.ร.บ.วา่ดว้ยธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 กล่าวถึง “ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ คือ อกัษร 

อกัขระ ตวัเลข เสียงหรือสญัลกัษณ์อ่ืน ท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์นั้น” 

เจา้หน้ีสามารถใชก้ารสนทนาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ เป็นหลกัฐานการกูย้มืเงิน หรือฟ้องคดีได ้โดยให้

ถือวา่ขอ้ความดงักล่าวเป็นหนงัสือและหลกัฐานการกูย้มืเงิน 
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ค าพิพากษาฎีกาท่ี 8089/2556 การท่ีจ าเลยน าบตัรกดเงินสดไปถอนเงินและใส่รหสัส่วนตวัเสมือนลง

ลายมือช่ือตนเอง ท ารายการถอนเงินตามท่ีจ าเลยประสงคแ์ละกดยนืยนัท ารายการพร้อมรับเงินสดและสลิป การ

กระท าดงักล่าวจึงถือเป็นหลกัฐานการกูย้มืเงินจากโจทก ์
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บทที ่๓ การทวงหนี ้

เป็นเจา้หน้ีกล็  าบากแลว้ ยงัมีกฎหมายการทวงหน้ีท่ีเจา้หน้ีพึงรู้นัน่คือ พรบ.ทวงถามหน้ี พ.ศ.๒๕๕๘ 

อนัท่ีจริงเจา้หน้ีท่ีท าถูกกฎหมาย กพ็ลอยล าบากไปดว้ยเพราะ เจา้หน้ีบางคน หรือสถาบนัการเงินไดจ้า้ง 

ส านกังานทนายความ หรือบริษทักฎหมาย ทวงหน้ีให ้หรือบางท่ี ขายหน้ีให ้ส านกังานทนายความในราคาท่ีต ่า

กวา่หน้ี เช่นหน้ี ๑๐๐,๐๐๐ บาทขายใหใ้นราคาไม่ถึงหม่ืน แลว้บริษทัท่ีซ้ือหน้ีมา กไ็ปทวงหน้ีเตม็จ านวน  

เราเลยเห็นภาพการโทรมาทวงหน้ี บางทีอาจจะใชค้  าพดูท่ีใหลู้กหน้ีกลวั เช่นจะโดนฟ้องร้องด าเนินคดี

ทั้งทางแพง่และอาญา หรือโดนบงัคบัคดียดึทรัพย ์และบญัชีเงินฝากธนาคาร  

ไม่กส่็งจดหมายมาทวงหน้ีท่ีท างานของลูกหน้ีเลย จดหมายกมี็ตราประทบั ส านกังานทนายความ หรือ

บริษทัทวงหน้ี แถมประทบัตรายางดา้นหนา้ซองวา่ “อนุมติัฟ้อง” ใหอ้บัอายต่อธารก านลั  
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กเ็ลยมีกฎหมายมาปรามๆ กนับา้ง แต่เจา้หน้ีควรทราบกมี็คร่าวๆ ดงัน้ีครับ 

ขอ้หา้มก่อนการทวงหน้ี ซ่ึงหากเจา้หน้ีมีพฤติกรรมเหล่าน้ีจะไดรั้บโทษ 

หา้มทางหน้ีกบัคนท่ีไม่ใช่ลูกหน้ี 

หา้มเปิดเผยความเป็นหน้ีของลูกหน้ี 

หา้มใชข้อ้ความในการติดต่อ ท่ีบ่งบอกวา่เป็นการติดต่อเพื่อทวงหน้ี 

หา้มใชค้วามรุนแรง 

หา้มพดูจาดูหม่ิน 

เราเป็นเจา้หน้ีมีสิทธิทวงถามกจ็ริงแต่เราตอ้งใชสิ้ทธิใหถู้กตอ้งดว้ย เช่น ติดตามทวงถามดว้ยวาจา ดว้ยโทรศพัท ์

ดว้ยหนงัสือ และการฟ้องร้องต่อศาล  
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บทที ่๔ การฟ้องคดต่ีอศาล 

เม่ือไม่สามารถทวงถามกนัได ้กจ็ าเป็นตอ้งใชสิ้ทธิทางศาล บทน้ีผมจะมาเรียบเรียงใหเ้จา้หน้ีทราบวา่

จะตอ้งจดัการอยา่งไร มีกระบวนการทางศาลอยา่งไร  

แน่นอนวา่จะตอ้งติดต่อทนายความเพื่อฟ้องร้องด าเนินคดีครับ หลายท่านอาจจะทราบวา่กูย้มืเงินเป็นคดี

แพง่ แต่บางกรณีกส็ามารถฟ้องเป็นคดีอาญาได ้ 

ค่าทนายความส่วนใหญ่ทนายจะคิดค่าทนายจาก ทุนทรัพยท่ี์จะฟ้องร้องค่าทนายน่ีแลว้แต่ทนายแต่ละ

คนจะคิดค่าวิชาชีพกนัเลยครับ แต่บางส านกังานจะคิดค่าทนายคดีแพง่ท่ี ร้อยละหา้ ถึงร้อยละสิบของทุนทรัพย ์

ส่วนคดีอาญาน่ีจะข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของแต่ละคดี 

ผมมานัง่คิดวา่ การท่ีเจา้หน้ีจะด าเนินคดีเอง โดยไม่ตอ้งจา้งทนายนั้น ท่ีจริงค่อนขา้งล าบาก เพราะการ

ร่างค าฟ้องอยา่งไรใหไ้ม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม หรือ การถามพยาน การถามคา้นในกระบวนการพจิารณาคดี ไหน

จะกระบวนการท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น แมแ้ต่นกัศึกษานิติศาลตร์ ท่ียงัไม่ไดใ้บอนุญาตทนายความยงั หนกัใจเวลาจะ

ร่างค าฟ้อง หรือข้ึนศาล คิดดูนะครับปีหน่ึงมีคนสอบใบอนุญาตทนายความ เป็นหม่ืนยงัผา่นไม่ถึงคร่ึง ดงันั้น

ท่านเจา้หน้ีควรจะมีทนายความ ท่ีท่านไวใ้จได ้และราคาอยูใ่นงบประมาณของท่าน 
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ก่อนท่ีจะฟ้องคดีแพง่หรืออาญานั้น ผมมีหลกัสงัเกตง่ายๆ แบบน้ีครับ  

o ถา้ลูกหน้ีมีเจตนาจะไม่จ่ายตั้งแต่ตน้ ถือวา่เป็นคดีอาญาฐานฉอ้โกง  

o ถา้ลูกหน้ีมีเจตนาจ่ายจริง ไม่ไดบ้อกกล่าวความเทจ็ตั้งแต่ตน้ แต่เพยีงวา่ภายหลงัไม่สามารถ

ช าระได ้เป็นเพียงผดิสยัาทางแพง่  

o ความผดิฐานฉอ้โกงนั้น เป็นความผิดอนัยอมความได ้ซ่ึงความผดิอนัยอมความไดน้ั้น 

ผูเ้สียหายตอ้งร้องทุกขห์รือฟ้องร้องเสียภายใน สามเดือน นบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผดิและรู้ตวั

ผูก้ระท าความผดิ ซ่ึงวนัท่ีรู้เร่ืองความผดินั้นกคื็อ วนัท่ีท่านทราบวา่ลูกหน้ีของท่านมีเจตนาท่ีจะ

ไม่คืนเงินใหแ้ก่ท่านตั้งแต่แรกแลว้นัน่เอง  

o ดงันั้นหากท่านมิไดร้้องทุกขต่์อพนกังานสอบสวนหรือฟ้องร้องคดีดงักล่าวเสียภายในสาม

เดือน คดีกเ็ป็นอนัขาดอายคุวาม หาอาจจะด าเนินคดีแก่ผูต้อ้งหาไดไ้ม่  

คดแีพ่ง 

ก่อนพบทนายใหเ้ตรียมเอกสารไปใหพ้ร้อม นะครับอยา่งท่ีผมน าเรียนท่านเจา้หน้ีในบทท่ีแลว้ 

ทนายความจะสอบถามขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติม และออกหนงัสือติดตามทวงถาม หรือ โนติส 

 เน้ือใหญ่ใจความของโนติส กจ็ะแจง้ลูกน้ีวา่ สญัญาท่ีตกลงกนัไวคื้ออะไร ครบก าหนดช าระเม่ือไหร่ 

จ านวนหน้ีปัจจุบนัพร้อมดอกเบ้ียเท่าไหร่ และใหร้ะยะเวลาลูกหน้ีก่ีวนัในการช าระหน้ี หากไม่ช าระจะตอ้งถูก

ด าเนินคดีจนกวา่คดีจะถึงท่ีสุด  

พอครบก าหนดท่ีใหไ้วใ้นหนงัสือติดตามทวงถามแลว้ หากไม่ช าระทนายความกจ็ะฟ้องเป็นคดีต่อศาล

ท่ีมีเขตอ านาจครับ  

ก่อนมาท าคดีผมกคิ็ดวา่ ลูกหน้ีเม่ือไดห้นงัสือทวงถามกค็งไม่มีใครมาจ่าย แต่พอไดม้าท างานจริงๆ พอ

เราส่งหนงัสือทวงถามไป มีตอบกบัมากเ็ยอะ วา่ขอเจรจา ขอประณีประณอมยอมความ บางกรณีลูกหน้ีรีบเอา

เงินมาคืน  

ผมมีคร้ังหน่ึงท่ีทนายของลูกหน้ีโทรมาบอกวา่ใหเ้ขา้มาหาท่ีส านกังาน อยากจะเจรจาเร่ืองการช าระหน้ี 

ผมกเ็อาไงล่ะทีน้ี พอดีรู้จกันอ้งเสมียนทนายคนหน่ึง เป็นทหารเก่า ผวิเขม้กลา้มใหญ่ เลยบอกนอ้งวา่ไปกบัพี่

หน่อยจะไดอุ่้นใจ แต่พอไปจริงๆ ทนายเคา้กคุ็ยดีๆกนั แถมพอคุยเร่ืองคดีกนัจบกย็งัชวนคุนเร่ืองสพัเพเหระ จน

บอกวา่ถา้ผา่นมาทาง ส านกังานกแ็วะมาทกัทายกนับา้ง 
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เม่ือทนายความฟ้องร้องคดีต่อศาล กจ็ะไดว้นันดักแ็ลว้แต่มูลหน้ีเราวา่ทุนทรัพยเ์ท่าไหร่ เพราะทุนทรัพย์

มากนอ้ย วิธีพจิารณาความจะคนละแบบ 

เอาเป็นวา่จะไม่เจาะลึกนะครับ แต่จะมีนดัไกล่เกล่ีย กคื็อคู่ความทั้งสองฝ่ายกม็าคุยกนั โดยทางศาลจะมี

ผูป้ระณอมของศาลมารับฟังปัญหา และหาทางแกร่้วมกนั ต่างฝ่ายต่างยอมถอยคนละกา้ว และถา้ตกลงกนัไดก้จ็ะ

มีการตกลงท าเอกสารท่ีเรียกวา่ สัญญาประณีประณอมยอมความหรือเรียกสั้นๆ วา่สญัญายอม  

หลงัจากตกลงกนัไดก้ส็ามารถใหศ้าลออกค าพิพากษาตามยอม ไดเ้ลยและสามารถบงัคบัคดีต่อกนัได ้ 

หากตกลงกนัไม่ไดก้ต็อ้งมีการสืบพยานกนั และศาลกจ็ะมีค าพิพากษาหลงัจากนั้น หากลูกหน้ีไม่

จ่ายเงินกเ็ขา้สู่กระบวนการบงัคบัคดี ผมจะน าเรียนอยา่งละเอียดต่อไปครับ  

 

 

 

คดอีาญาฐานฉ้อโกง 

จากหลกักฎหมายผูท่ี้จะกระท าความผดิฐานฉอ้โกง ผูน้ั้นจะตอ้งกระท าครบองคป์ระกอบของความผดิ

ฐานฉอ้โกง ซ่ึงมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

• ผูน้ั้นจะตอ้งกระท าโดยทุจริต กล่าวคือ เพือ่แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรับ

ตนเองหรือผูอ่ื้น และ 
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• มีเจตนาท่ีจะหลอกลวงผูอ่ื้นดว้ยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ และผลจากการหลอกลวงนั้นท าให้ได้ไป

ซ่ึงทรัพย์สินของผู้อ่ืน 

หากมีมีเจตนาท่ีจะไม่คืนเงินท่ียมืตั้งแต่แรก ถือวา่เป็นการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมาย  

เช่น บอกวา่ “ถา้อยากไดเ้งินคืนกต็อ้งแจง้ความหรือฟ้องศาลแพง่เอง เพราะไม่มีสญัญากูย้มืเงินเป็นหลกัฐาน

และไม่สามารถด าเนินคดีทางกฎหมายได”้  

มีพฤติการณ์ท่ีจะหลอกลวงโดยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ 

เช่น ลูกหน้ีบอกกบัท่านวา่จะน าเงินไปใชใ้นการรักษาพยาบาลแม่ของตนจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงความ

จริงแลว้หาไดน้ าเงินไปใชอ้ยา่งท่ีบอกกบัท่านแต่อยา่งใดไม่ 

โดยพฤติการณ์ดงักล่าวเน่ืองจากท่านไม่ไดมี้อาชีพในการปล่อยเงินกูม้าก่อน ดงันั้นขอ้ความดงักล่าวจึงถือ

ไดว้า่ มีพฤติการณ์ท่ีจะหลอกลวงโดยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็แลว้  

การหลอกลวงดงัวา่นั้นไดไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นจากผูถู้กหลอกลวง หากการกล่าวขอ้ความเทจ็ดงักล่าวท าใหท่้าน

หลงเช่ือและยนิยอมใหย้มืเงินจ านวนดงักล่าว ดงันั้นจึงถือไดว้า่เขา้องคป์ระกอบความผดิในขอ้น้ีแลว้ 

กระบวนการฟ้องอาญาของไทยเรามีสองช่องทางครับ  

ร้องทุกขก์บัพนกังานสอบสวน ช่องทางน้ีเจา้หน้ี จะตอ้งพบพนกังานสอบสวน ใหต้ ารวจท าส านวน ส่ง

พนกังานอยัการยืน่ฟ้องต่อศาลเป็นคดีอาญากนัไป 

ราษฎรฟ้องคดีเอง ช่องทางน้ีทนายความกร่็างค าฟ้อง แลว้ศาลจะออกหมายเรียกจ าลยมา ไต่สวนมูลฟ้อง 

หลงัจากไต่สวนแลว้ หากศาลเห็นวา่คดีมีมูลกมี็ประทบัรับฟ้องเป็นคดีอาญา 
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บทที ่๕ การบังคบัคด ี

หลงัจาท่ีศาลมีค าพิพากษาแลว้ หากมีค าพิพากษาใหลู้กหน้ีกระท าการช าระหน้ี และลูกหน้ีตามค า

พิพากษาไม่มาศาลในวนัท่ีศาลอ่านค าพิพากษา ศาลจะออกค าบงัคบัใหแ้ก่ลูกหน้ีเพื่อช าระหน้ี โดยจะระบุ

รายละเอียดคือ เงินตน้ดอกเบ้ีย และรายละเอียดต่างๆ หลงัจากท่ีออกค าบงัคบั แลว้ เป็นระยะเวลา ๓๐วนัแลว้

ลูกหน้ีไม่ช าระ เจา้หน้ีตอ้งยืน่ค าร้องขอตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี และบงัคบัคดีเอากบัลูกหน้ีต่อไปภายในช่วง

ระยะเวลาในอายคุวาม  

ค าบังคับ 

ส าหรับลูกหน้ีท่ีไม่ไดไ้ปศาลในวนันดั บางคนบอกวา่ลืมนดั หรืออะไรกแ็ลว้แต่ ศาลจะพิจารณาคดีโดย

ขาดนดั คือพิจารณาคดีโดยอาศยัพยานหลกัฐานของฝ่ายโจทกอ์ยา่งเดียว ซ่ึงกมิ็ไดยุ้ง่ยากอะไร เพราะสญัญากูย้มื

กมี็แลว้ หลกัฐานการช าระ หนงัสือบอกกล่าวทวงถามกมี็แลว้ ศาลท่านจะพิพากษาตาม พยานหลกัฐานท่ีมี และ

อ่านค าพิพากษา ในเม่ือจ าเลย หรือลูกหน้ีไม่มา ศาลท่านกจ็ าเป็นตอ้งออกค าบงัคบั เพื่อแจง้ใหลู้กหน้ีทราบวา่ 

ศาลพิพากษาวา่อยา่งไร  

ส าหรับเจา้หน้ี กต็อ้งคอยนบัเวลาวา่ หากล่วงเลยเวลาไปแลว้นบัตั้งแต่ออกค าบงัคบั ๓๐วนักส็ามารถตั้ง

เร่ือง บงัคบัคดีไดเ้ลยคบั ผมเอาตวัอยา่งของค าบงัคบัไวท่ี้หนา้ถดัไปน้ีแลว้ครับ 
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ตวัอยา่งค าบงัคบั 
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การตั้งเจ้าพนักงานบงัคบัคดี 

หากท่านเจา้หน้ีไดว้า่จา้งทนายความใหด้ าเนินการในส่วนน้ี กไ็ม่ยากคบั ทนายความจะร่างค าร้องขอตั้ง

เจา้พนกังานบงัคบัคดี จากนั้นกไ็ปยืน่ค าร้องท่ีศาล ศาลท่านกจ็ะมีค าสัง่ และ ส่งหมายตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดี 

ไปใหท่ี้ ส านกังานบงัคบัคดี 

การสืบทรัพย์  

หลงัจากท่ีไดค้  าพิพากษามาแลว้ ลูกหน้ีเพิกเฉย ไม่ช าระหน้ี เจา้หน้ีกต็อ้งไปสืบทรัพย ์เจา้พนกังาน

บงัคบัคดีจะไม่ออกไปแสวงหาทรัพยจ์องลูกหน้ีมาใหเ้รานะครับ เป็นหนา้ท่ีของเจา้หน้ีท่ีจะออกไป สืบวา่ทรัพย์

จองลูกหน้ีนั้น อยูไ่หน มีเท่าไหร่ อยา่งไร แลว้มาตั้งเร่ืองใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี ท าการยดึ อายดัต่อไป 

 

 

ก่อนอ่ืนมาทบทวนกนัก่อนวา่ทรัพยอ์ะไรท่ียดึได ้เพื่อน ามาช าระหน้ี ทรัพยด์งัน้ีครับ  

• ท่ีดิน หรือ อาคารชุด แมว้า่จะติดจ านองอยูก่ส็ามารถยดึได ้

• รถยนต ์ตอ้งปลอดภาระเช่าซ้ือแลว้ 

• เงินฝากในบญัชีธนาคาร 

• เงินเดือน (ในส่วนท่ีเกิน ๒๐,๐๐๐บาท) 
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ส่งท่ีเจา้หน้ีตอ้งเตรียมคือ ส าเนาค าพิพากษา ส าเนาหนงัสือรับรองคดีถึงท่ีสุด สามารถไปขอคดัส าเนาได้

ท่ีศาล และ ขอใหเ้จา้พนกังานรับรองดว้ยครับ มีค่าธรรมเนียมฉบบัละ ๕๐ บาท 

กระบวนการสืบทรัพย ์สามารถมอบอ านาจใหท้นายความด าเนินการ หรือสามารถติดต่อเราเพื่อช่วย

ด าเนินการไดค้รับ 

 

 

 

 

 

 


