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โจทก์
จําเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทีโจทก์นําสืบ 2 ฉบับ ซึงธนาคารแห่งประเทศไทยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 6 (1)
และข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรือง กิจการทีต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58 ได้ออกข้อกําหนด
ทีเกียวกับหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขให้ผปู้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตทีมิใช่ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตั ติ ามทีกําหนดในประกาศข้อ 4.4
(4) ว่า การให้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิต ผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยใด ๆ รวมกันได้
ไม่เกินร้อยละ 3 ของจํานวนเงินสดทีเบิกถอนนัน และ (5) ว่า ภายใต้ (4) ผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตอาจเรียกเก็บดอกเบียในหนีค้าง
ชําระหรือดอกเบียในระหว่างเวลาผิดนัดชําระหนี หรือค่าปรับในการชําระหนีล่าช้ากว่ากําหนด หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอืนใด
จากผูถ้ อื บัตรหรือผูบ้ ริโภคได้ แต่ดอกเบีย ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมและค่าบริการนัน เมือคํานวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 18
และ 20 ต่อปี ตามลําดับ ซึงประกาศทังสองฉบับดังกล่าวมีความหมายว่า โจทก์มสี ทิ ธิเรียกเก็บดอกเบีย ค่าปรับ ค่าบริการและค่า
ธรรมเนียมใด ๆ โดยอัตรารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 18 และ 20 ต่อปี ตามลําดับ แต่ขอ้ เท็จจริงตามสัญญาการใช้บตั รเครดิต ใบบันทึก
ยอดหนี และคําเบิกความของผูร้ บั มอบอํานาจช่วงโจทก์วา่ โจทก์อนุมตั วิ งเงินตามสัญญาบัตรเครดิต 55,000 บาท นัน คิดค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินตังแต่ 25,000 บาท ขึนไป คิดอัตราร้อยละ 18 ต่อปี และคิดดอกเบียในยอดเงินทีค้างชําระอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เมือรวม
อัตราดอกเบียและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเข้าด้วยกันแล้วเกินกว่าอัตราร้อยละ 18 และ 20 ต่อปี ทีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนดไว้ทงสองฉบั
ั
บดังกล่าว การคิดดอกเบียและค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าวจึงเป็ นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย และตกเป็ น
โมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 เมือข้อสัญญาเกียวกับการคิดดอกเบียของโจทก์ตกเป็ นโมฆะ ก็เท่ากับสัญญาบัตรเครดิตมิได้มกี ารตกลง
เรืองดอกเบียกันไว้อนั เป็ นเหตุให้โจทก์ไม่มสี ทิ ธิคดิ ดอกเบียก่อนผิดนัด และไม่อาจนําเงินทีจําเลยชําระแก่โจทก์มาแล้วไปหักออกจาก
ดอกเบียทีโจทก์ไม่มสี ทิ ธิคดิ ได้ จึงต้องนําไปชําระต้นเงินทังหมด เมือปรากฏตามใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตและใบบันทึกรายการยอด
หนีว่า จําเลยชําระเงินให้แก่โจทก์ไปแล้วเป็ นเงินรวมทังสิน 183,455 บาท สูงกว่าจํานวนเงินต้นทีจําเลยใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตโจทก์
เพียง 130,953.74 บาท จึงถือว่าจําเลยได้ชาํ ระหนีบัตรเครดิตให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว จําเลยไม่ตอ้ งรับผิดต่อโจทก์
___________________________
โจทก์ฟ้องขอให้บงั คับจําเลยชําระเงินแก่โจทก์ 156,565.42 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 130,953.47
บาท นับแต่วนั ที 12 มิถุนายน 2551 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ
จําเลยให้การขอให้ยกฟ้ อง
ศาลชันต้นพิพากษายกฟ้ อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็ นพับ
โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษากลับ ให้จาํ เลยชําระเงิน 156,565.42 บาท พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 130,953.47
บาท นับแต่วนั ที 12 มิถุนายน 2551 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จาํ เลยชําระค่าฤชาธรรมเนียมทังสองศาลแทนโจทก์
โดยกําหนดค่าทนายความรวม 6,000 บาท
จําเลยฎีกา โดยผูพ้ พิ ากษาทีได้นงพิ
ั จารณาคดีในศาลชันต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรทีจะฎีกาในข้อเท็จจริง
/

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟั งได้ในเบืองต้นว่า โจทก์เป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จํากัด มีวตั ถุประสงค์ประกอบธุรกิจบัตร
เครดิต จําเลยเป็ นสมาชิกบัตรเครดิตโจทก์ จําเลยใช้บตั รเครดิตครังสุดท้ายวันที 1 ตุลาคม 2549 และชําระเงินครังสุดท้ายวันที 25
พฤษภาคม 2550 มียอดหนีค้างชําระ 130,953.47 บาท
มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจําเลยข้อแรกว่า โจทก์ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตฝ่ าฝืนประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับที 58 อันมีผล
ให้โจทก์ไม่มอี าํ นาจฟ้ องเพราะสัญญาบัตรเครดิตทีพิพาทเป็ นโมฆะหรือไม่ เห็นว่า ธุรกิจออกบัตรเครดิตให้แก่ผบู้ ริโภคจะต้องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจตังแต่วนั ทีมีการประกาศใช้ประกาศกระทรวงการคลัง เรือง กิจการที
ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58 ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที 119 ตอนพิเศษ ง วันที 11
พฤศจิกายน 2545 ซึงในบทเฉพาะกาล ข้อ 14 ระบุวา่ ผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตทีได้ประกอบธุรกิจอยูใ่ นวันทีประกาศฉบับนีใช้บงั คับ
ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการนันต่อไป ให้ยนขอรั
ื
บอนุญาตภายในหกสิบวัน นับแต่วนั ทีประกาศฉบับนีใช้บงั คับ และข้อ 16 ประกาศนีใช้
บังคับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป ปรากฏตามเอกสารซึงหมายความว่า ผูท้ ประกอบธุ
ี
รกิจบัตรเครดิตที
ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวอยูแ่ ล้วก่อนประกาศฉบับนีมีผลใช้บงั คับยังคงประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้ เพียงแต่จะต้องขออนุญาต
ประกอบธุรกิจดังกล่าวภายในหกสิบวัน นับแต่ประกาศฉบับนีมีผลใช้บงั คับคือวันที 12 พฤศจิกายน 2545 หากไม่ขออนุญาตภายใน
เวลาทีกําหนดก็ไม่อาจประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้ แต่หากได้ยนขออนุ
ื
ญาตไว้แล้ว ก็สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้จนกว่า
จะได้รบั แจ้งว่าไม่อนุญาต ซึงสอดคล้องกับประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58 ข้อ 22 ซึงเป็ นกฎหมายทีให้อาํ นาจรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลัง ในการออกประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวระบุวา่ เมือรัฐมนตรีได้ประกาศให้กจิ การตามข้อ 5 เป็ นกิจการทีต้องขอ
อนุญาตเพิมขึนจากทีได้ประกาศไว้แล้ว ผูซ้ งประกอบกิ
ึ
จการอยูใ่ นวันทีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้
ยืนคําขอรับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนีภายในหกสิบวัน นับแต่รฐั มนตรีประกาศกําหนด เมือได้ยนคํ
ื าขอรับอนุญาตตาม
ประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนีแล้ว ให้ดาํ เนินกิจการต่อไปได้จนกว่าผูอ้ นุญาตได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่อนุญาต เมือปรากฏข้อเท็จจริง
ตามหนังสือกระทรวงการคลังว่า โจทก์ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังเมือวันที 17
มีนาคม 2546 จึงต้องถือว่าโจทก์ได้ยนคํ
ื าขออนุญาตภายในระยะเวลาทีกําหนดแล้ว และต้องถือว่าโจทก์ได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจบัตร
เครดิตมาตังแต่ตน้ จนถึงปั จจุบนั ไม่ใช่เพิงสามารถประกอบธุรกิจบัตรเครดิตได้ตงแต่
ั วนั ทีได้รบั อนุญาต ดังนันจําเลยจะทําสัญญาสมัคร
เป็ นสมาชิกบัตรเครดิตกับโจทก์เมือใดจึงไม่ใช่สาระสําคัญ สัญญาการใช้บตั รเครดิตระหว่างโจทก์กบั จําเลยมีผลสมบูรณ์ โจทก์มอี าํ นาจ
ฟ้ อง ทีศาลอุทธรณ์วนิ ิจฉัยมานัน ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาจําเลยข้อนีฟั งไม่ขนึ
มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การคิดดอกเบียและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามสัญญาบัตรเครดิตเป็ นโมฆะหรือไม่ โดยจําเลย
ฎีกาว่า โจทก์คดิ ดอกเบีย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ รวมกันแล้วเกินอัตราร้อยละ 18 ต่อปี เกินกว่าทีประกาศกระทรวงการ
คลังและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ จึงตกเป็ นโมฆะนัน เห็นว่า ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ทีโจทก์นําสืบนัน
มี 2 ฉบับ ทัง 2 ฉบับ ต่างระบุเหตุผลในการออกประกาศว่า เพือเป็ นการพิทกั ษ์รกั ษาประโยชน์ประชาชน และเป็ นการป้ องกันปั ญหา
จากบัตรเครดิตทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต ตลอดจนเพือให้หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีความเหมาะสม ชัดเจนและสามารถ
ถือปฏิบตั ไิ ปในแนวทางเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 6 (1) และข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรือง กิจการทีต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที 58 ลงวันที 11 พฤศจิกายน 2545 และ 11 พฤศจิกายน
2549 และทีแก้ไขเพิมเติมธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกข้อกําหนดทีเกียวกับหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขให้ผปู้ ระกอบธุรกิจบัตร
เครดิตทีมิใช่ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตั ติ ามทีกําหนดในประกาศฉบับนีไว้ในข้อ 4.4 (4) ว่า การให้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิต ผู้
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยใด ๆ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของจํานวนเงินสดทีเบิกถอนนัน และ
(5) ว่า ภายใต้บงั คับตาม (4) ผูป้ ระกอบธุรกิจบัตรเครดิตอาจเรียกเก็บดอกเบียในหนีค้างชําระหรือดอกเบียในระหว่างเวลาผิดนัดชําระ
หนี หรือค่าปรับในการชําระหนีล่าช้ากว่ากําหนด หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอืนใดจากผูถ้ อื บัตรหรือผูบ้ ริโภคได้แต่ดอกเบีย ค่า
ปรับ หรือค่าธรรมเนียมและค่าบริการนัน เมือคํานวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 18 และ 20 ต่อปี ตามลําดับ ซึงประกาศทังสองฉบับ
ดังกล่าวมีหมายความว่า โจทก์มสี ทิ ธิเรียกเก็บดอกเบีย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใด ๆ โดยอัตรารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 18
และ 20 ต่อปี ตามลําดับ แต่ขอ้ เท็จจริงตามสัญญาการใช้บตั รเครดิต ใบบันทึกรายการยอดหนีและคําเบิกความของนายนพกร ผูร้ บั มอบ
อํานาจช่วงโจทก์วา่ โจทก์อนุมตั วิ งเงินตามบัตรเครดิต 55,000 บาท นัน คิดค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตังแต่ 25,000 บาทขึนไป คิด
อัตราร้อยละ 18 ต่อปี และคิดดอกเบียในยอดเงินทีค้างชําระในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เมือรวมอัตราดอกเบีย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
เข้าด้วยกันแล้ว เกินกว่าอัตราร้อยละ 18 และ 20 ต่อปี ทีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ตามเอกสารทัง 2 ฉบับ ดังกล่าว
/

โจทก์ไม่มสี ทิ ธิเรียกเก็บดอกเบียและค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าว การทีโจทก์คดิ ดอกเบียและค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าวจึงเป็ นการ
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย และตกเป็ นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ฉะนัน เมือข้อสัญญาเกียวกับการคิด
ดอกเบียของโจทก์ตกเป็ นโมฆะแล้ว ก็เท่ากับสัญญาบัตรเครดิตมิได้มกี ารตกลงเรืองดอกเบียกันไว้อนั เป็ นเหตุให้โจทก์ไม่มสี ทิ ธิคดิ
ดอกเบียก่อนผิดนัด และไม่อาจนําเงินทีจําเลยชําระแก่โจทก์มาแล้วไปหักออกจากดอกเบียทีโจทก์ไม่มสี ทิ ธิคดิ ได้ จึงต้องนําเงินทีจําเลย
ชําระหนีไปชําระเงินต้นทังหมด เมือปรากฏตามใบแจ้งยอดบัญชีบตั รเครดิตและใบบันทึกรายการยอดหนีว่า จําเลยชําระเงินให้แก่โจทก์
ไปแล้วเป็ นเงินรวมทังสิน 183,455 บาท สูงกว่าจํานวนเงินต้นทีจําเลยใช้จา่ ยผ่านบัตรเครดิตโจทก์เพียง 130,953.74 บาท จึงถือว่า
จําเลยได้ชาํ ระหนีบัตรเครดิตให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว จําเลยไม่ตอ้ งรับผิดต่อโจทก์ ทีศาลอุทธรณ์พพิ ากษามานัน ไม่ตอ้ งด้วยความเห็น
ของศาลฎีกา ฎีกาจําเลยข้อนีฟั งขึน
พิพากษากลับ ให้ยกฟ้ อง ค่าฤชาธรรมเนียมทังสามศาลให้เป็ นพับ
(อนันต์ วงษ์ประภารัตน์-เกษม เกษมปั ญญา-ปกรณ์ วงศาโรจน์)
ศาลจังหวัดมีนบุร ี - นายชัยยันต์ สุญาณวนิชกุล
ศาลอุทธรณ์ - นายรุง่ โรจน์ รืนเริงวงศ์
แหล่งทีมา
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