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1.0 ค ำน ำ 

 
 1.1 จุดประสงคข์องโบรชวัรนี์ ้

 
 

 
จดุประสงคข์องทำงเรำในโบรชวัรนี์ ้

คอืกำรน ำเสนอประเด็นทำงกฎหมำยทีก่ระชบั 

ซึง่เกีย่วขอ้งกบัสทิธเิรยีกรอ้งเงนิคนื จดุประสงคข์องโบรชวัรนี์ ้

คอืใหผู้อ้ำ่นสำมำรถเรยีกรอ้งใหผู้ท้ีเ่ป็นหนีช้ ำระเงนิให ้

 

กฎอำจมคีวำมซบัซอ้น 

อย่ำงไรก็ตำมทำงเรำหวงัว่ำโบรชวัรนี์จ้ะเป็นประโยชนใ์นกำรท ำ

ควำมเขำ้ใจวธิเีรยีกเงนิคนืจำกผูท้ีไ่ม่ตอ้งกำรช ำระคนื 

ในสิง่ทีเ่ขำหรอืเธอเป็นหนีแ้ละวธิขีอควำมชว่ยเหลอืจำกภำครฐัใ

นกำรเรยีกเก็บเงนิคนื 

 

โบรชวัรนี์เ้ขยีนในรปูแบบของกำรใชค้ ำว่ำคณุ 

ในบำงคร ัง้ทำงเรำใชช้ ือ่ Neda และ Lise เป็นตวัอย่ำง Lise 

เป็นหนีเ้งนิ Neda และทำงเรำจะแสดงใหเ้ห็นว่ำ Neda 

สำมำรถท ำอย่ำงไรไดบ้ำ้งเพือ่รบัเงนิของตนเองคนืจำก Lise  

  

 
2.0 สทิธเิรยีกรอ้งเงินคนื 

 
 2.1 สทิธเิรยีกรอ้งเงินคนืคอือะไร 

 
 

เจำ้หนีแ้ละลูกห

นี ้

หำกมคีนอืน่เป็นหนีคุ้ณ 

คณุมสีทิธเิรยีกรอ้งเงนิคนืจำกบุคคลน้ัน บุคคลคนน้ันมหีนี ้

คณุทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ คอืเจำ้หนี ้

คนทีเ่ป็นหนีค้อืลูกหนีห้รอืผูเ้ป็นหนี ้

พวกคณุเป็นฝ่ำยตรงขำ้มกนั 
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สทิธเิรยีกรอ้งเงนิคนือำจมำจำกกำรกูย้มืเงนิ 

จำกกำรไดค้รอบคลุมภำระหนำ้ทีข่องผูอ้ืน่หรอือำจเกดิขึน้ในลกั

ษณะอืน่ก็ได ้

 

 

 

 

 

 2.2. หำกคุณไดค้รอบคลุมภำระหน้ำทีข่องผูอ้ืน่ 

 

 

 

 

 

 

สภำพภำยนอ

ก 

 

 

 

สภำพภำยใน 

 

 

 

 

ควำมรบัผดิชอ

บรว่มกนั 

 

 

 

 

 

 

 

สทิธไิล่เบีย้ 

 

 

 

หำกคณุเป็นหนีอ้กีคนหน่ึงรว่มกบัคนอืน่ ตวัอย่ำงเชน่ 

หำกคณุไดกู้ย้มืเงนิกบับุคคลอืน่คณุจะเรยีกว่ำลูกหนีร้ว่ม 

คณุมสีทิธเิรยีกรอ้งเงนิคนืกบัลูกหนีร้ว่มของคณุไดห้ำกคณุจำ่ย

เงนิมำกกว่ำทีต่กลงกนัไวว้่ำคณุควรจะจำ่ยเทำ่ไหร ่
 

เมือ่คนหลำยคนตอ้งรบัผดิชอบเงนิกูร้ว่มกนั 

มกัจะมคี ำถำมสองขอ้เกดิขึน้ 

ค ำถำมแรกเกีย่วกบัควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงลกูหนีร้ว่ม 

ซึง่เป็นกลุ่มฝ่ำยเดยีวกนั และเจำ้หนีร้ว่ม อย่ำงเชน่ธนำคำร 

ซึง่เป็นฝ่ำยทีส่อง 
 

ค ำถำมทีส่องเกีย่วขอ้งกบักำรช ำระหนีร้ะหว่ำงลูกหนีร้ว่ม 

เมือ่หนีร้ว่มไดร้บักำรช ำระคนืทัง้หมดหรอืบำงส่วนใหก้บัเจำ้หนี ้

กำรไดร้บักำรช ำระเงนิคนืเชน่นี ้เรยีกว่ำสทิธไิล่เบีย้ 

 

กำรทีม่หีนีร้ว่มมหีลำยรปูแบบ 

ภำยใตก้ฎหมำยแห่งประเทศนอรเ์วย ์กฎหลกัคอื 

ควำมรบัผดิชอบรว่มไปดว้ยกนั 

ควำมรบัผดิชอบรว่มไปดว้ยกนัหมำยควำมว่ำ 

ลูกหนีร้ว่มจะตอ้งรบัผดิชอบต่อเจำ้หนีร้ว่มอย่ำงเทำ่เทยีมกนั 

เจำ้หนีม้อีสิระทีจ่ะเลอืกว่ำเธอตอ้งกำรไปต่อใครโดยไม่ตอ้งเลยีง

ตำมล ำดบัขัน้ของลูกหนี ้

มคีวำมรบัผดิชอบรว่มไปดว้ยกนัทีม่ผีลบงัคบัใชเ้มือ่สองคนขึน้ไ

ปกูเ้งนิรว่มกนั ถำ้หำกว่ำไม่ไดต้กลงเป็นอย่ำงอืน่กบัเจำ้หนี ้
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ตวัอย่ำง 

เมือ่ลูกหนีร้ว่มคนใดคนหน่ึงทีม่คีวำมรบัผดิชอบรว่มไปดว้ยกนั 

ไดช้ ำระหนีใ้หก้บัเจำ้หนีโ้ดยปกตเิจำ้หนีจ้ะตอ้งกำรใหบุ้คคลอืน่ 

หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบในกำรกูย้มืจะช ำระหนีใ้นส่วนของตน 

กำรยุตกิำรไล่เบีย้คอืกำรยุตกิำรช ำระหนีร้ะหว่ำงลูกหนีร้ว่มเพือ่ร ั

บเงนิเหล่ำนีค้นื กำรช ำระเงนิคนืประเภทกำรไล่เบีย้ 

หมำยควำมว่ำกำรช ำระเงนิคนืระหว่ำงลูกหนีร้ว่มกนัภำยในระยะ

หลงั เพือ่รบัเงนิประเภทน้ันคนื 

กำรเรยีกรอ้งตอ่ลูกหนีร้ว่มอกีคนหน่ึงเรยีกกนัว่ำสทิธไิล่เบีย้ 

 

 

 

มสีองสิง่ทีต่ดัสนิว่ำคุณมสีทิธไิล่เบีย้หรอืไม่ อย่ำงแรกคอื 

ผูท้ีจ่ำ่ยเงนิไปแลว้ 

จะมสีทิธไิล่เบีย้กบัลูกหนีร้ำยอืน่หรอืลูกหนีค้นอืน่ ๆ 

ถำ้หำกว่ำพวกคณุมคีวำมรบัผดิชอบรว่มไปดว้ยกนัคณุมสีทิธิไ์

ล่เบีย้ ถำ้หำกว่ำพวกคณุไม่ตกลงกนัอย่ำงอืน่ระหว่ำงพวกคณุ 

 

ประกำรทีส่องคอืผูท้ีจ่่ำยเงนิไปแลว้ 

สำมำรถเรยีกรอ้งสทิธไิล่เบีย้ในจ ำนวนเงนิมำกนอ้ยแคไ่หน 

คณุมสีทิธิไ์ล่เบีย้ได ้

หำกคณุจำ่ยเงนิเกนิกว่ำทีค่วรจำ่ยตำมขอ้ตกลงระหว่ำงพวกคุ

ณ หำกไม่มขีอ้บ่งช ีส้ ำหรบักำรแบ่งกนัจำ่ยทีเ่ฉพำะเจำะจง 

จดุเร ิม่ตน้คอืพวกคุณควรแบ่งหนีอ้ย่ำงเทำ่เทยีมกนั 

น่ันคอืหำกคณุในฐำนะหน่ึงในลูกหนีส้องรำยไดช้ ำระหนีท้ ัง้หมด

แลว้คณุสำมำรถเรยีกรอ้งคนืคร ึง่หน่ึงจำกอกีรำยหน่ึงได ้

 

Neda และ Lise ไดอ้อกเงนิกูร้ว่มกนัทีธ่นำคำรเพือ่ซ ือ้รถยนต ์

ขอ้ตกลงระหว่ำง Neda และ Lise 

คอืพวกเขำจะจำ่ยคำ่รถคนละคร ึง่ หำก Lise 

จำ่ยเงนิกูท้ ัง้หมดใหก้บัธนำคำรเธอสำมำรถเรยีกรอ้งเงนิคนืคร ึง่

หน่ึงจำก Neda 
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2.3 เมือ่อกีฝ่ำยไม่จำ่ย 

 

กำรบงัคบั 

 

 

 

เจำ้หนำ้ทีผู่ม้ี

อ ำนำจบงัคบัเร ี

ยกเก็บหนีใ้หเ้ป็

นไปตำมกฎหม

ำย 

 

 

มหีนำ้ทีใ่หค้ ำแ

นะน ำ 

หำกมสีทิธเิรยีกรอ้งเงนิคนื แตว่่ำไม่ช ำระเงนิคนื 

โดยควำมสมคัรใจ 

คณุทีม่ขีอ้เรยีกรอ้งสำมำรถขอควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีผู่ม้ี

อ ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

เพือ่เรยีกเก็บหนีโ้ดยกำรบงัคบั  

 

เจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

คอืเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

และศำลช ัน้ตน้ ในเมอืงใหญ่ 

บำงเมอืงเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยจะถู

กเรยีกว่ำ 

เรยีกว่ำหน่วยงำนบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

 

JURK 

ตัง้ขอ้สงัเกตว่ำเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหม

ำยมหีนำ้ทีใ่หค้ ำแนะน ำแกค่ณุ 

ดงัน้ันคณุสำมำรถตดิต่อเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปต

ำมกฎหมำย หำกมคี ำถำมเกีย่วกบัสทิธเิรยีกรอ้งเงนิคนื 
 

 

 

 

 

 

  

 3.0 

มูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงั

คบั 
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 กอ่นเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย  

มสีทิธเิรยีกรอ้งเงนิคนื แทนคณุ 

คณุจ ำเป็นตอ้งมมูีลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบั 

ทำงเรำแยกแยะระหว่ำงมูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัโ

ดยทัว่ไป และเฉพำะเจำะจง  
 

 3.1 มูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัโดยทัว่ไป 

 

ค ำตดัสนิออกโ

ดยศำลยุตธิรร

ม 

 

 

 

 

 

ตวัอย่ำง 
 

 

 

 

 

 

มูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัโดยทัว่ไป มอีย่ำงเชน่ 

ค ำพพิำกษำหรอืกำรประนีประนอมยอมควำมทีศ่ำล 

โดยปกตแิลว้มูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัโดยทัว่ไปส

ำมำรถเรยีกเก็บเงนิโดยรบัควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเร ี

ยกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

แมว้่ำอกีฝ่ำยหน่ึงจะคดัคำ้นกำรอำ้งสทิธิก็์ตำม 

กำรคดัคำ้นนีห้มำยควำมว่ำอกีฝ่ำยไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เรยีกรอ้ง 

 

หำก Neda และ Lise เคยด ำเนินกำรขึน้ศำลไกล่เกลีย่แลว้ 

และไดร้บัค ำพพิำกษำทีร่ะบุว่ำไว ้Lise ตอ้งจำ่ย Neda 10,000 

โครณ 

ค ำพพิำกษำน้ันคอืมูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัโดยทั่

วไป เจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

สำมำรถใชส้ิง่เหล่ำนีเ้พือ่เรยีกรอ้งให ้Lise ช ำระหนี ้แมว้่ำ Lise 

เองจะไม่เห็นดว้ยทีเ่ธอเป็นหนีเ้งนิใหก้บั Neda 

 

คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัศำลไกล่เกลีไ่ดภ้ำยใตห้วัขอ้ที ่

8 
 

  

 3.2 

มูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัเฉพำะเจำ

ะจง  
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นอกศำลยุตธิร

รม 

มูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัเฉพำะเจำะจง 

คอือย่ำงเชน่ จดหมำยบงัคบัใหช้ ำระตำมสญัญำหนีส้นิ 

คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัเร ือ่งนีไ้ดด้ำ้นล่ำงนี ้

 

คณุสำมำรถรบัมูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัเฉพำะเจำ

ะจงได ้โดยไม่ตอ้งขอควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจได ้

สิง่เหล่ำนีจ้งึสำมำรถท ำใหก้ระบวนกำรเรยีกเก็บหนีค้นืมปีระสทิธิ

ภำพมำกขึน้ ในกรณีทีอ่กีฝ่ำยไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เรยีกรอ้ง 
 

 

 3.3 อ ำนำจเพือ่บงัคบัใชต้ำมกฎหมำย 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่ำง 

มูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัจ ำเป็นตอ้งมอี ำนำจเพือ่บั

งคบัใชต้ำมกฎหมำยอ ำนำจเพือ่บงัคบัใชต้ำมกฎหมำย 

หมำยควำมว่ำขอ้เรยีกรอ้งเกนิวนัทีก่ ำหนดครบช ำระ 

(ก ำหนดเวลำกำรช ำระเงนิหมดอำยุแลว้) 

และลูกหนีย้งัไม่ช ำระเงนิ 

 

Lise ไดย้มืเงนิจำก Neda โดยไม่ช ำระคนืให ้Neda 

ไดส้่งหนังสอืแจง้ไปยงั Lise โดยมกี ำหนดเวลำสำมสปัดำห ์Lise 

ไม่ไดจ้ำ่ยเงนิตำมก ำหนดเวลำ ดงัน้ันกำรเรยีกรอ้งของ Neda 

จงึสิน้สุด 

 

สิง่เหล่ำนีห้มำยควำมว่ำขอ้เรยีกรอ้งของ Neda 

ถอืว่ำมอี ำนำจเพือ่บงัคบัใชต้ำมกฎหมำย  

  

  

 4.0 

ท ำอย่ำงไรถงึจะไดร้บัมูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้

นกำรบงัคบัเฉพำะเจำะจง  
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 4.1 จดหมำยบงัคบัใหช้ ำระตำมสญัญำหนีส้นิ 

สญัญำหนีส้นิ

คอือะไร 
 

 

 

 

 

 

 

สญัญำทีเ่ป็นล

ำยลกัษณอ์กัษ

รเกีย่วกบักำร

ช ำระเงนิ 

 

ไม่มเีงือ่นไข 

 

สญัญำหนีส้นิคอืเอกสำรทีร่ะบุไวว้่ำบุคคลหน่ึงเป็นหนีเ้งนิของอกี

คนหน่ึง 
 

กำรทีส่ญัญำหนีส้นิเป็นประเภทกำรบงัใหช้ ำระตำมหลกัหมำยคว

ำมว่ำ เขยีนลงในสญัญำหนีส้นิน้ันว่ำ 

สำมำรถเรยีกเก็บหนีไ้ดโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้งถกูด ำเนินคด ี

 

กอ่นจดหมำยบงัคบัใหช้ ำระตำมสญัญำหนีส้นิจะมมูีลฐำนทีส่ำม

ำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบั 

เงือ่นไขบำงขอ้จ ำเป็นตอ้งครบสมบูรณก์อ่น 

 

ประกำรแรกสญัญำหนีส้นิจ ำเป็นตอ้งประกอบดว้ย 

สญัญำทีเ่ป็นลำยลกัษณอ์กัษรทีร่ะบุไวว้่ำลูกหนีจ้ะจำ่ยเงนิใหอ้กี

ฝ่ำยเทำ่ใด 

 

ประกำรทีส่องสญัญำหนีส้นิจะตอ้งไม่เป็นไปตำมเงือ่นไขว่ำตอ้งมี

สญัญำตอบโต ้อย่ำงเชน่ 

หำกในเอกสำรระบุไวว้่ำจะตอ้งช ำระเงนิในกรณีกำรส่งมอบสนิค ้

ำเป็นชดุ สิง่เหล่ำนีห้มำยควำมว่ำไม่เป็นสญัญำหนีส้นิแลว้ 

 

กำรเรยีกเก็บห

นีโ้ดยทีไ่ม่ถูก

ด ำเนินคด ี

 

 

พยำน 

 

 

ตวัอย่ำง 

 

ประกำรสุดทำ้ยคอืว่ำในสญัญำหนีส้นิตอ้งระบไุวว้่ำ 

สำมำรถเรยีกเก็บหนีส้นิโดยทีไ่ม่ถูกด ำเนินคด ี

 

ลูกหนีจ้ะตอ้งลงนำมในตัว๋สญัญำหนีส้นิต่อหนำ้พยำนสองคนทีเ่

ป็นผูบ้รรลุนิตภิำวะแลว้ พยำนตอ้งลงนำมดว้ย 

 

หำก Neda และ Lise 

จดัท ำจดหมำยบงัคบัใหช้ ำระตำมสญัญำหนีส้นิได ้

จะตอ้งระบุไวว้่ำ Lise ตอ้งจำ่ย Neda 10,000 โครณ 

และสำมำรถเรยีกเก็บหนีส้นิโดยทีไ่ม่ถูกด ำเนินกำรคดพีวกเขำยั

งตอ้งใหผู้ท้ีบ่รรลุนิตภิำวะแลว้ลงนำม 
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เพือ่รบัรองว่ำพวกเขำเห็นว่ำ Lise 

ไดล้งนำมในสญัญำหนีส้นิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

หำกระบุไวว้่ำ Neda จะใหเ้คร ือ่งประดบัชิน้หน่ึงกบั Lise 

เพือ่แลกกบักำรที ่ Lise จำ่ยเงนิใหเ้ธอ 10,000 โครณ 

สิง่เหล่ำนีห้มำยควำมว่ำไม่เป็นสญัญำหนีส้นิแลว้ 

 

ในหนำ้ถดัไปคณุสำมำรถดตูวัอย่ำงของจดหมำยบงัคบัใหช้ ำระต

ำมสญัญำหนีส้นิว่ำเป็นอย่ำงไรบำ้ง 
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  จดหมำยบงัคบัใหช้ ำระตำมสญัญำหนีส้นิ 

ลูกหนี ้  

 

ผูล้งนำม (ชือ่ตวัเต็ม) ตวัเลขประจ ำตวัประชำชน/หมำยเลขกจิกำรที ่

ทีอ่ยู ่ รหสัไปรษณีย/์สถำนที ่

 

 เน่ืองดว้ยว่ำสิง่เหล่ำนีไ้ดย้นิยอมว่ำเป็นหนีแ้ก่บุคคลดงัตอ่ไปนี ้ 
 

ชือ่เจำ้หนี ้ ตวัเลขประจ ำตวัประชำชน/หมำยเลขกจิกำรที ่ 

ทีอ่ยู ่ รหสัไปรษณีย/์สถำนที ่

 

จ ำนวนเงินคำ้งช ำระ  
 

ตน้ทนุ โครณ 

ดอกเบีย้ โครณ 

ยอดรวมทัง้หมด โครณ 

ดอกเบีย้จำกกำรช ำระเงนิลำ่ชำ้ 

สำมำรถเรยีกเก็บไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมประมวลกฎหมำยเกีย่วกบัดอกเบีย้ในกรณีทีช่  ำระเงนิลำ่ชำ้แล

ะอืน่ ๆ มำตรำ 2  

 

หนีร้วมทัง้หมดหมดเขตช ำระแลว้ และสำมำรถถกูเรยีกเก็บหนีไ้ด ้โดยทีไ่ม่ถกูด ำเนินคด ี

โดยอำศยัอ ำนำจตำมกฎขอ้บงัคบัตำมประมวลกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรใชบ้งัคบัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยมำต

รำ 7-2 วรรคหน่ึง ตวัอกัษรเอ  

 

ลงชือ่  

 

สถำนที ่  วนัที ่   ลงชือ่ของเจำ้หนี ้

 

เพือ่ใหห้นีไ้ดร้บักำรเรยีกเก็บ โดยทีไ่ม่ตอ้งด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 

ลำยเซน็จะตอ้งไดร้บักำรยนืยนัโดยพยำนสองคนทีบ่รรลุนิตภิำวะ (ระบวุนัเดอืนปีเกดิและทีอ่ยู)่ 

หรอืโดยผูพ้พิำกษำชำวนอรเ์วย ์พนักงำนผูท้ ำหนำ้ทีข่ึน้ทะเบยีนหนังสอืตำ่ง ๆ 

(ชำวนอรเ์วยห์รอืชำวตำ่งชำต)ิ ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจ เจำ้หนำ้ทีต่ ำรวจ 

เจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัใชใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย หรอืผูแ้ทนเจำ้หนำ้ทีบ่งัคบัใชใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

ทีไ่ดร้บักำรรบัรองโดยศำล สมำชกิศำลไกลเ่กลีย่ ทนำยควำม หรอืวำ่ทีท่นำยควำม 

นักบญัชทีีไ่ดร้บักำรรบัรองจำกภำครฐั หรอืนักบญัชทีีล่งทะเบยีน 

นำยหนำ้ซือ้ขำยบำ้นทีไ่ดร้บักำรรบัรอง เจำ้หนำ้ทีต่ดิตำมหนีซ้ ึง่เป็นเจำ้หนำ้ทีใ่นบรษิทัตดิตำมหนี ้

 

1. ลงชือ่พยำน 

 

2. ลงชือ่พยำน 

 

[เขยีนซ ำ้โดยใชต้วับรรจง] [เขยีนซ ำ้โดยใชต้วับรรจง] 

 

วนั เดอืน ปี เกดิ 

 

วนั เดอืน ปี เกดิ 

ทีอ่ยู ่  ทีอ่ยู่ 
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 4.2 กำรแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

 

เอกสำรลำยลกั

ษณอ์กัษร 
 

 

 

 

 
 

กำรแจง้ขอ้เรยี

กรอ้งของเจำ้ห

นี ้

มูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัเฉพำะเจำะจง 

อำจเป็นกำรแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

กำรแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรคอืเอกสำรลำยลกัษณอ์กัษรทีร่ะบุ

มูลฐำนและขนำดของขอ้เรยีกรอ้ง 

สิง่เหล่ำนีห้มำยควำมว่ำเป็นเอกสำรทีร่ะบุว่ำคณุคดิว่ำอกีฝ่ำยเป็

นหนีค้ณุเทำ่ไหรแ่ละหนีนี้เ้กดิจำกอะไร เชน่คณุยมืเงนิคนอืน่มำ 

คณุสำมำรถส่งหนังสอืแจง้ไปยงับุคคลทีเ่ป็นหนีค้ณุและขอใหลู้ก

หนีช้ ำระเงนิให ้คณุอำจจะควรท ำส ำเนำจดหมำยทีค่ณุส่ง 

 

อย่ำงเชน่กำรแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรอำจเป็นกำรแจง้ขอ้เรยีก

รอ้งของเจำ้หนี ้(ค ำขอช ำระเงนิ) หรอืใบเรยีกเก็บเงนิ 

 

ตำมหลกักำรแลว้ไม่ควรส่งกำรแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรทำงอเิล็

กทรอนิกส ์แตม่ขีอ้ยกเวน้หลำยประกำรส ำหรบักฎนี ้

 

อย่ำงไรก็ตำม JURK 

ขอแนะน ำใหค้ณุส่งกำรแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรทำงไปรษณีย ์

 

ในหนำ้ถดัไปคณุจะเห็นตวัอย่ำงกำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนี ้

ทีต่รงตำมเงือ่นไขทีถู่กก ำหนดไวเ้พือ่เป็นกำรแจง้อย่ำงเป็นลำยลั

กษณอ์กัษรได ้กำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนี ้

ดงักล่ำวนีย้งัเป็นไปตำมเงือ่นไขส ำหรบักำรแจง้เพือ่ด ำเนินกำรค

ดโีดยอำศยัอ ำนำจตำมประมวลกฎหมำยแพ่งมำตรำ 5-2 (1) 
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[ชือ่ของเจำ้หนี]้ 

[ทีอ่ยู]่          

[สถำนที ่วนัที]่ 

 

 

 

 

กำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนี ้และกำรแจง้เพือ่ด ำเนินกำรคด ี

โดยอำศยัอ ำนำจตำมประมวลกฎหมำยแพ่งมำตรำ 5-2 

 

 

เหตุผลส ำหรบักำรเรยีกรอ้ง  

 

ขำ้พเจำ้ [ชือ่ของคณุ] จดัท ำ [วนัที]่ สญัญำกบัคณุ[ลกูหนี]้ เกีย่วกบั 

[กรอกเหตผุลส ำหรบักำรเรยีกรอ้ง 

อยำ่งเชน่วำ่พวกคณุไดจ้ดัท ำสญัญำอยำ่งเป็นลำยลกัษณอ์กัษร].  
 

กำรขอช ำระหนี ้ 

 

ขำ้พเจำ้ [ชือ่ของคณุ] ไดเ้รยีกรอ้ง จ ำนวนโครณ [0000] 

จ ำนวนนีข้อใหโ้อนเขำ้บญัชขีองขำ้เจำ้[xxxx.xx.xxxx] อยำ่งรวดเรว็ทีส่ดุ และชา้สดุภายใน 

3 – สำม – สปัดำห ์นับแตว่นัทีล่งจดหมำยฉบบันี ้ 

 

หำกไม่ช ำระเงนิจะเร ิม่คดิค ำนวณดอกเบีย้ 

โดยอำศยัอ ำนำจตำมประมวลกฎหมำยกำรช ำระดอกเบีย้ลำ่ชำ้มำตร 2 

นอกเหนือจำกนีจ้ะมกีำรพจิำรณำวำ่จะมกีำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

และคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิจะถกูเรยีกเก็บจำกคณุ  

 

กำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนีนี้ ้เป็นกำรแจง้เพือ่ด ำเนินกำรคดดีว้ย 

ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งมำตรำ 5-2  

ขำ้พเจำ้ขอใหค้ณุพจิำรณำขอ้เรยีกรอ้งนี ้และเหตผุลทีป่รำกฏในจดหมำยฉบบันี ้

และขอใหแ้จง้ตอบกลบัใหข้ำ้พเจำ้อยำ่งรวดเรว็ทีส่ดุ   

 

ขำ้พเจำ้ขอสงวนสทิธใินกำรแสดงควำมคดิเห็นเพิม่เตมิ และขอ้เรยีกรอ้งในคดนีี ้ 

 

[ชือ่ของคณุ] 

[ลงชือ่] 

 

เอกสำรแนบ ตำมทีร่ะบุไว ้
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5.0 ดอกเบีย้ในกรณีช ำระเงินล่ำชำ้ 
  
 5.1 บทน ำ    

 

ดอกเบีย้เพรำะ

ว่ำมบีุคคลทีช่  ำ

ระเงนิล่ำชำ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดหมดเข

ต 

ดอกเบีย้ในกรณีชข ำระเงนิล่ำชำ้เป็นอตัรำดอกเบีย้ทีสู่ง

ทีค่ณุสำมำรถเรยีกรอ้งไดเ้น่ืองจำกมคีนไม่จำ่ยเงนิเมือ่

พวกเขำควร 

ดอกเบีย้ในกรณีชข ำระเงนิล่ำชำ้จำกกำรคำ้งช ำระมจีดุ

มุ่งหมำยเพือ่ใหลู้กหนีม้เีหตผุลเพิม่เตมิในกำรช ำระคนืเ

งนิอย่ำงรวดเรว็ 

คณุสำมำรถท ำขอ้ตกลงเกีย่วกบัดอกเบีย้ในกรณีชข ำร

ะเงนิล่ำชำ้ หรอืคณุสำมำรถปฏบิตัติำมกฎในกฎหมำย 

 

เพือ่ใหส้ำมำรถเรยีกรอ้งดอกเบีย้ในกรณีชข ำระเงนิล่ำช ้

ำตำมกฎหมำย 

ไดก้ำรเรยีกรอ้งจะตอ้งคำ้งช ำระหลงัจำกวนัทีก่ ำหนดคร

บช ำระ โดยทีค่ณุยงัไม่ไดร้บักำรช ำระเงนิ 

ไม่ใชค่วำมผดิของคุณทีค่นทีเ่ป็นหนีค้ณุยงัไม่ไดจ้ำ่ยเงิ

น 

 

กำรเรยีกรอ้งคำ้งช ำระหลงัจำกวนัทีก่ ำหนดครบช ำระ 

หมำยควำมว่ำถงึวนัทีก่ ำหนดช ำระเงนิแลว้ 

เมือ่กำรเรยีกรอ้งคำ้งช ำระหลงัจำกวนัทีก่ ำหนดครบช ำร

ะแลว้ เจำ้หนีส้ำมำรถเรยีกรอ้งใหช้ ำระเงนิได ้

  

5.2 กำรคดิค ำนวณดอกเบีย้อย่ำงไร 

ในกรณีช ำระเงินล่ำชำ้ 
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เคร ือ่งคดิเลขเ

พือ่คดิค ำนวณ

ในกรณีช ำระเงิ

นล่ำชำ้ 

 

 

 
สำมำรถเรยีกร ้

องใหเ้ก็บดอหเ

บีย้ในกรณีช ำร

ะเงนิล่ำชำ้ตัง้แ

ตว่นัทีเ่ทำ่ไหร ่
 

ในกรณีทีก่ ำห

นดวนัทีล่่วงหน้

ำไว ้

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่ำง 

 

 

 

 
หลงัจำกทีท่ำงเ

รำไดจ้ดัส่งกำร

แจง้ขอ้เรยีกรอ้

งของเจำ้หนี ้

 

ณ วนัที ่1 กรกฎำคม 2020 

อตัรำดอกเบีย้ในกรณีชข ำระเงนิล่ำชำ้คอื 8% ต่อปี 

อตัรำดอกเบีย้จะปรบัทกุหกเดอืน 

หำกตอ้งกำรทรำบว่ำคณุสำมำรถเรยีกรอ้งดอกเบีย้ในก

รณีชข ำระเงนิล่ำชำ้เทำ่ไหร ่

คณุอำจตอ้งกำรใชเ้คร ือ่งคดิเลขเพือ่คดิค ำนวณในกร

ณีช ำระเงนิล่ำชำ้ของรฐับำล 

คณุสำมำรถคน้หำไดจ้ำกเว็บไซต ์

 

วนัทีค่ณุสำมำรถเร ิม่ค ำนวณดอกเบีย้ขึน้อยู่กบัว่ำวนัที่

ก ำหนดครบช ำระ ถกูก ำหนดไวล้่วงหนำ้หรอืไม่ 

หรอืคณุไดส้่งกำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเขำ้หนีห้รอืไม่ 

(ดูดำ้นล่ำง) ดอกเบีย้ในกรณีช ำระเงนิล่ำชำ้ 

จะถกูคดิค ำนวนจนกว่ำผู ้

เป็นหนีจ้ะช ำระเงนิ 
 

บำงคร ัง้วนัทีก่ ำหนดครบช ำระ ถูกก ำหนดไวล้่วงหนำ้ 

อย่ำงเชน่คณุและผูท้ีเ่ป็นหนีเ้งนิของคณุอำจตกลงกนัใ

นวนัทีท่ีจ่ะช ำระเงนิคนื 

วนัทีช่  ำระเงนิคณุอำจจะก ำหนดไวล้่วงหนำ้ 

สิง่เหล่ำนีอ้ำจเป็นไปตำมกฎของกฎหมำย 

ถกูตดัสนิโดยค ำพพิำกษำ หรอืในวธิอีืน่ 

หำกไม่ช ำระเงนิตำมขอ้เรยีกรอ้งภำยในวนัทีก่ ำหนดไว ้

คณุสำมำรถเร ิม่เรยีกรอ้งใหเ้ก็บดอกเบีย้ 

ในกรณีช ำระเงนิล่ำให ้

นับแตว่นัหลงัวนัทีก่ ำหนดครบช ำระ  
 

หำกวนัทีก่ ำหนดครบช ำระ ตรงกบัวนัเสำร ์อำทติยห์รอื 

วนัหยุดนักขตัฤกษอ์ืน่ ๆ 1 หรอื 17 พฤษภำคม 

วนัทีก่ ำหนดครบช ำระ 

จะถกูเลือ่นออกไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

คณุสำมำรถเร ิม่คดิค ำนวณดอกเบีย้ในกรณีช ำระเงนิล่ำ

ชำ้จำกวนัถดัไปหลงัจำกนี ้
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ตวัอย่ำง 
 

 

 

 

 

 

Neda และ Lise ไดจ้ดัท ำสญัญำกนัว่ำ Lise 

จะไดร้บัอนุญำตใหย้มื 10,000 โครณ 

ซึง่เธอจะช ำระคนืในวนัที ่1 มกรำคม 2020 วนัที ่15 

เดอืนกมุภำพนัธ ์Lise ยงัไม่ไดช้ ำระคนืเงนิ 

เน่ืองจำกวนัที ่1 

มกรำคมเป็นวนัหยุดนักขตัฤกษว์นัครบก ำหนดในกำร

ช ำระเงนิ จงึจะถูกเลือ่นออกไปจนถงึวนัที ่2 มกรำคม 

Neda อำจเรยีกรอ้งให ้Lise 

เร ิม่จำ่ยดอกเบีย้ในกรณีช ำระเงนิชำ้ตัง้แต่วนัที ่3 

มกรำคมเป็นตน้ไป 

 

นอกจำกนีค้ณุยงัสำมำรถเร ิม่เรยีกรอ้งดอกเบีย้ในกรณี

ทีช่  ำระเงนิล่ำชำ้ได ้

หำกคณุไดส้่งกำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนี ้

(อย่ำงเชน่กำรแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรหรอืใบเรยีกเก็บ

เงนิ) ไปยงับุคคลทีเ่ป็นหนีค้ณุ 

จำกน้ันคณุสำมำรถเร ิม่เก็บดอกเบีย้ในกรณีทีช่  ำระเงนิ

ล่ำชำ้ นับแตว่นัที ่31 

หลงัจำกส่งกำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนี ้

ไม่ส ำคญัว่ำกำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนี ้

ในวนัหยุดนักขตัฤกษห์รอืไม่ 

คณุสำมำรถอำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งข

องเจำ้หนีภ้ำยใต ้«กำรแจง้อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร» 

ในหนำ้ 9 ในโบรชวัรนี์ ้

 

Neda และ Lise ไดจ้ดัท ำสญัญำกนัว่ำ Lise 

จะสำมำรถยมื 10,000 โครณได ้

พวกเขำยงัไม่ไดต้ดัสนิใจว่ำ Lise จะจำ่ยเงนิคนืวนัใด 

Neda จดัส่งกำรแจง้อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรไปยงั 

Lise ณ วนัที ่1 มกรำคม 2020 ซึง่เธอระบุไวว้่ำ Lise 

จ ำเป็นตอ้งจำ่ง 10,000 โครณ ทีเ่ธอเป็นหนีค้นื Lise 

ยงัไม่จำ่ยเงนิคนื ณ วนัที ่15 กมุภำพนัธ ์Neda 
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สำมำรถเรยีกรอ้งให ้Lise 

จำ่ยดอกเบีย้ในกรณีทีจ่ำ่ยเงนิล่ำชำ้ นับแตว่นัที ่1 

กมุภำพนัธ ์ 

 

ในหนำ้ถดัไปคณุสำมำรถดตูวัอย่ำงของกำรนับค ำนวณ

ดอกเบีย้ว่ำเป็นอย่ำงไรไดบ้ำ้ง 
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กำรนบัค ำนวณดอกเบีย้ 
 

กำรนับค ำนวณดอกเบีย้ 03.01.20-15.02.20 

 

กำรนับค ำนวณโดยกำรใชเ้คร ือ่งคดิเลขเพือ่นับค ำนวณดอกเบีย้ในกรณี

ทีจ่ำ่ยเงนิลำ่ชำ้ของรฐับำล 

 www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/kalkulator-

for-forsinkelsesrenten ([29.10.20]) 

 

วนัที ่ ตน้ทุน ดอกเบีย้ 

03.01.20-15.02.20 10 000,00  111,61 โครณ 

ยอดรวมทัง้หมดของดอกเบีย้  111,61 โครณ 
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 6.0 

กำรเรยีกเกบ็หนีค้นืโดยมมูีลฐำนทีส่ำม

ำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัเฉพำะเจำะจ

ง  

 
 6.1 

กำรแจง้ใหทรำบเกีย่วกบักำรบงัคบัใหค้นืเงิ

นตำมกฎหมำย 

 

กำรแจง้ใหท้รำ

บอย่ำงเป็นลำย

ลกัษณอ์กัษร 

 

 

 

 

เงือ่นไขตำมมำ

ตรำ 4-18 

 

 

กำรบงัคบัใหค้ื

นเงนิตำมกฎห

มำย  

 

 

 

 

ตวัอย่ำง 
 

หำกลูกหนีไ้ม่ช ำระเงนิภำยในวนัทีก่ ำหนดครบช ำระ 

ตำมค ำขอช ำระเงนิหรอืตำมสญัญำ 

ขัน้ตอนต่อไปในกระบวนกำรเรยีกเก็บหนีค้นื 

คอืกำรส่งเอกสำรแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหลู้กหนีท้ร

ำบว่ำกำรเรยีกรอ้งจะถกูกำรบงัคบัใหค้นืเงนิตำมกฎหมำ

ย 

เอกสำรแจง้นีจ้ ำเป็นตอ้งเป็นไปตำมเงือ่นไขตำมประมวล

กฎหมำยกำรบงัคบัใหค้นืเงนิตำมกฎหมำยมำตรำ 4-18 

 

เพือ่ใหห้นังสอืแจง้เป็นไปตำมเงือ่นไข 

จะตอ้งก ำหนดวนัทีก่ ำหนดครบช ำระ 

อย่ำงนอ้ยสองสปัดำห ์

และแจง้ใหท้รำบว่ำจะมกีำรบงัคบัใหค้นืเงนิตำมกฎหมำ

ย โดยส่งค ำฟ้องไปยงัศำล 

หำกไม่ช ำระเงนิคนืตำมขอ้เรยีกรอ้ง 

 

เมือ่มกีำรส่งเอกสำรแจง้แลว้ 

และลูกหนีย้งัไม่ช ำระเงนิภำยในวนัทีก่ ำหนดครบช ำระ 

คณุถอืมูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบั 

จำกน้ันคณุจะไดร้บัควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำ

นำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
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[ชือ่ตวัเตม็ของเจำ้หนี]้  

[ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนรำษฎรของเจำ้หนี]้ 

[รหสัไปรษณีย ์และสถำนทีไ่ปรษณียข์องเจำ้หนี]้ 

[Sted, dato] 

เอกสำรแจง้ตำมประมวลกฎหมำยกำรบงัคบัใหค้นืเงินตำมกฎหมำยมำตรำ 4-18  

 

ค ำอธบิำยเกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้ง 

ขอ้เรยีกรอ้งนีเ้กีย่วขอ้งกบักำรคนืเงนิทีค่ณุเป็นหนีข้ำ้พเจำ้ [0000] โครณ ไดม้กีำรอำ้งถงึ 

[มูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบั อยำ่งเชน่กำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนี ้และกำรแจง้เพือ่ด ำเนินกำรคด]ี ลง 

[วนัทีท่ีค่ณุสง่กำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนี ้ค ำพพิำกษำออกโดยศำลไกลเ่กลีย่ หรอืวนัทีล่งในสญัญำหนีส้นิ] 

ซึง่มกีำรใหข้อ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งดงักลำ่วน้ัน อำ่นดเูอกสำรแนบ 

เอกสำรส ำเนำของกำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนี ้และกำรแจง้เพือ่ด ำเนินกำรคด ีโดยมเีอกสำรแนบ เอกสำรแนบที ่1 

 

ขอ้มูลระบุขอ้เรยีกรอ้งเจำะจง 

ตน้ทนุ           โครณ    0000  

ดอกเบีย้ (อำ่นดรูำยกำรกำรนับค ำนวณดอกเบีย้ เอกสำรแนบที ่2)     โครณ    

0000        

ยอดรวมทัง้หมด         โครณ     0000 

เพือ่เรยีกเก็บหนีเ้งนิคนืโดยกำรบงัคบั - 

ซึง่เรยีกกนัว่ำกำรบงัคบัใหค้นืเงนิตำมกฎหมำย 

 

หำก Neda ส่งกำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนี ้และ 

Lise ยงัไม่จำ่ยเงนิ Neda สำมำรถส่งเอกสำรแจง้ใหเ้ธอ 

ในเอกสำรแจง้ Lise 

ไดร้บัแจง้ว่ำเธอตอ้งช ำระเงนิภำยในสองสปัดำห ์

และหำกเธอไม่ท ำเชน่น้ัน Neda 

จะขอควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยี

กเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

เพือ่ขอรบัเงนิคนืโดยกำรบงัคบั หำก Lise 

ไม่จำ่ยเงนิภำยในระยะเวลำสองสปัดำหน้ั์น Neda 

มมูีลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบั จำกน้ัน 

Neda 

สำมำรถขอควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคั

บเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

เพือ่ขอเงนิคนืโดยกำรบงัคบั 

 

 

 

ดำ้นล่ำงนีค้ณุจะเห็นตวัอย่ำงของเอกสำรแจง้ 

ซึง่ตรงตำมเงือ่นไขทีถ่กูก ำหนดไวต้ำมประมวลกฎหมำ

ยกำรบงัคบัใหค้นืเงนิตำมกฎหมำย 
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หำกอกีฝ่ำยไม่เ

ห็นดว้ยกบัขอ้เ

รยีกรอ้ง 
 

 

 

 

คดจีะถูกปิดลง

หรอืน ำไปสู่ศำ

ลไกล่เกลีย่  

 

 

6.2 กำรคดัคำ้นจำกลูกหนี ้

 

เจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎ

หมำย ไม่สำมำรถเรยีกเก็บขอ้เรยีกรอ้ง 

เน่ืองดว้ยมูลฐำนของกำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนี ้

หำกลูกหนีค้ดัคำ้นขอ้เรยีกรอ้ง 

กำรคดัคำ้นหมำยควำมว่ำอกีฝ่ำยไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เรยี

กรอ้ง 
 

หำกเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำ

มกฎหมำย ไดร้บักำรคดัคำ้นจำกลูกหนี ้

คดจีะถูกปิดลงหรอืน ำไปสู่ศำลไกล่เกลีย่ 

(อำ่นดูดำ้นล่ำง) 
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เมือ่รอ้งขอกำรเบกิจำ่ยคณุจ ำเป็นตอ้งระบุไว ้

หำกคณุตอ้งกำรใหศ้ำลไกล่เกลีย่รบัพจิำรณำคดใีนกร

ณีทีม่กีำรคดัคำ้นหรอืไม่ 

 

หำกลูกหนีย้ืน่ค ำคดัคำ้นคณุตอ้งไปทีศ่ำลไกล่เกลีย่เพือ่

ขอใหค้ณุไดร้บัมูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัโ

ดยทัว่ไป ในกรณีทีอ่อกค ำพพิำกษำ 

หรอืค ำประนีประนอมยอมควำมทีศ่ำล 

หำกลูกหนีย้ืน่ค ำคดัคำ้นกอ่นทีจ่ะมกีำรส่งขอ้เรยีกรอ้งไ

ปยงัเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำ

มกฎหมำย 

ดงัน้ันจงึสำมำรถประหยดัคำ่ใชจ้ำ่ยและเวลำในกำรน ำค

ดไีปสู่ศำลไกล่เกลีย่ไดท้นัท ี

 

หำกคณุไดร้บัค ำตอบจำกลูกหนีแ้ละไม่แน่ใจว่ำมกีำรคั

ดคำ้นหรอืไม่คณุสำมำรถตดิต่อขอค ำแนะน ำจำกเจำ้ห

นำ้ทีบ่งัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยได ้

 

  

 6.3 ค ำรอ้งขอหนีส้นิทีต่อ้งช ำระคนื 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำรอ้งขออย่ำง

เป็นลำยลกัษณ์

เมือ่คณุมมูีลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบั 

คณุสำมำรถเรยีกเก็บหนีค้นืโดยกำรบงัคบั 

(กำรบงัคบัใหค้นืเงนิตำมกฎหมำย) 

โดยกำรส่งขอ้เรยีกรอ้งของคณุไปยงัเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำ

จบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

สิง่เหล่ำนีเ้รยีกว่ำค ำรอ้งขอหนีส้นิทีต่อ้งช ำระคนื 

 

โดยปกตจิะตอ้งส่งค ำรอ้งขอไปยงัเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบั

งคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

ในเขตพืน้ทีข่องลูกหนี ้(ทีเ่ขำหรอืเธออำศยัอยู่) 
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อกัษร 

และทำงวำจำ 

สิง่เหล่ำนีอ้ำจเป็นไปในรปูแบบของลำยลกัษณอ์กัษร 

หรอืทำงวำจำก็ได ้หำกยืน่ค ำรอ้งขอทำงวำจำ 

เจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎ

หมำย จะเขยีนสิง่เหล่ำนีล้ง และคณุตอ้งลงนำม 

 

ตวัอย่ำง 
 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์อเิล็

กทรอนิกส ์

 

 

Neda 

ตอ้งส่งค ำรอ้งไปยงัเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บห

นีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยในเขตพืน้ที ่Lise อำศยัอยู่ 

หำก Neda 

ไปทีเ่จำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำ

มกฎหมำย 

และเล่ำใหพ้วกเขำฟังเกีย่วกบัขอ้เรยีกรอ้งของตนเอง 

พวกเขำเหล่ำน้ันจ ำเป็นตอ้งเขยีนสิง่ทีเ่ธอเล่ำใหฟั้งลง 

Neda ตอ้งลงนำมดว้ย 

 

คณุสำมำรถดำวนโ์หลดแบบฟอรม์อเิล็กทรอนิกสเ์กีย่ว

กบัค ำรอ้งขอหนีส้นิทีต่อ้งช ำระคนืไดท้ีเ่ว็บไซตข์องต ำรว

จ 

 

 

 

6.4 สำมำรถยดึทรพัยส์นิอะไรไดบ้ำ้ง 

เพือ่หกัลบหนี ้

เจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎ

หมำยสำมำรถยดึทรพัยส์นิเพือ่หกัลบหนีจ้ำกลูกหนีไ้ด ้

อย่ำงเชน่เงนิเดอืน บำ้นหรอืรถยนต ์

 

กำรหกัเงนิเดอื

นเพือ่หกัลบหนี ้

 

หำกมกีำรยดึเงนิเดอืนของลูกหนี ้เพือ่หกัลบหนี ้

สิง่เหล่ำนีเ้รยีกกนัว่ำ กำรหกัเงนิเดอืนเพือ่หกัลบหนี ้

 

กำรยดึทรพัยส์ิ

นเพือ่หกัลบหนี ้

 

หำกมกีำรยดึทรพัยส์นิยดึ เพือ่หกัลบหนี ้อย่ำงเชน่บำ้น 

รถยนตห์รอืสิง่อืน่ ๆ 

สิง่เหล่ำนีห้มำยควำมว่ำขอ้เรยีกรอ้งของคุณมหีลกัประกั

นดว้ยกำรจ ำนอง หำกคณุมหีลกัประกนัดว้ยกำรจ ำนอง 
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คณุสำมำรถรอ้งขอใหบ้งัคบัขำยสนิทรพัยน้ั์นได ้

เมือ่คณุมหีลกัประกนัดว้ยกำรจ ำนอง 

ในทรพัยส์มบตัทิีเ่จำ้หนีเ้ป็นเจำ้ของ 

คณุจะไดเ้งนิเมือ่ขำยสิง่เหล่ำน้ันได ้

 

 

 6.5 

ทรพัยส์มบตัอิะไรไดบ้ำ้งทีไ่ม่สำมำรถยดึเพื่

อหกัลบหนีไ้ด ้

 

ทรพัยส์นิทีไ่ม่มี

กำรยดึ 

ทรพัยส์นิบำงอย่ำงไม่มกีำรยดึ 

ซึง่หมำยควำมว่ำโดยปกตเิจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยี

กเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยไม่สำมำรถยดึทรพัยส์นิ

ดงักล่ำวน้ันเพือ่หกัลบหนีไ้ด ้

สิง่เหล่ำนีห้มำยควำมว่ำอย่ำงเชน่ ของใชส้่วนตวั 

อย่ำงเชน่เสือ้ผำ้ และของใชส้่วนตวัอืน่ ๆ 

หำกลูกหนีห้รอืคนในครวัเรอืนของเขำหรอืเธอมโีรคประ

จ ำตวั หรอืทพุพลภำพ 

สิง่เหล่ำนีค้วรพจิำรณำตำมสมควร 
 

 

เงนิเลีย้งชพี 

เจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎ

หมำยไม่สำมำรถยดึทรพัยส์นิเพือ่หกัลบหนี ้

หำกสิง่เหล่ำนีเ้ป็นเงนิของลูกหนี ้

หำกสิง่เหล่ำนีจ้ ำเป็นเพือ่เป็นเงนิเลีย้งชพีของลูกหนีแ้ละ

ครวัเรอืน 

 

 

 

 

 

 

คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่ว

กบัทีอ่ยู่อำศยั 

 

เงนิเพือ่กำรเลีย้งชพีคอืสิง่ทีค่ณุตอ้งใชเ้พือ่ใหค้รอบคลุ

มคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นตวัอย่ำงเชน่คำ่อำหำรและคำ่รถประ

จ ำทำง เป็นภำครฐัทีจ่ะตดัสนิใจจ ำนวนเงนิเลีย้งชพี 

สิง่เหล่ำนีเ้รยีกว่ำอตัรำเงนิเลีย้งชพี 
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«ไม่มทีรพัยส์นิ

ทีส่ำมำรถใชเ้พื ่

อหกัลบหนีไ้ด»้ 

 

คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัทีอ่ยู่อำศยั อย่ำงเชน่คำ่เชำ่บำ้น 

เป็นเงนิทีค่ณุสำมำรถเก็บไวไ้ดน้อกเหนือจำกอตัรำเงนิเ

ลีย้งชพี คำ่ใชจ้ำ่ยตอ้งสมเหตสุมผล 

อย่ำงเชน่เจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไ

ปตำมกฎหมำยจะพจิำรณำคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบัทีอ่ยู่อำศยั

ประเภทเดยีวกนัในพืน้ทีเ่ดยีวกนั 

ควำมตอ้งกำรของครวัเรอืนจะไดร้บักำรพจิำรณำดว้ย 

หำกไม่แจง้ใหท้รำบเกีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเร ี

ยกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยจะเก็บเงนิไวต้ำมอตัรำ

ส ำหรบัพืน้ทีท่ีลู่กหนีอ้ำศยัอยู่ 

 

หำกเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำ

มกฎหมำยไม่พบทรพัยส์นิทีส่ำมำรถหกัลบหนีไ้ด ้

สิง่เหล่ำนีเ้รยีกกนัว่ำ 

ไม่มทีรพัยส์นิทีส่ำมำรถใชเ้พือ่หกัลบหนีไ้ด ้

เป็นสิง่ทีส่ ำคญัทีต่ ัง้ขอ้สงัเกตว่ำ 

แมว้่ำไม่มทีรพัยส์นิทีส่ำมำรถใชเ้พือ่หกัลบหนีไ้ด ้

แต่ค ำรอ้งขอใหเ้บกิจ่ำยจะมผีลในรปูแบบก ำหนดเวลำขั

ดจงัหวะ 

ซึง่หมำยควำมว่ำจะไม่หมดอำยุควำมจนกว่ำจะผ่ำนไป 

10 

ปีและคณุสำมำรถขอควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีผู่ม้ี

อ ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

เพือ่เรยีกเก็บหนีค้นืภำยในระยะเวลำดงักล่ำวนีไ้ด ้

 

อำ่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัอำยุควำมภำยใตห้วัขอ้ที ่9 
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 7.0 

กำรเรยีกเกบ็หนีค้นืโดยมมูีลฐำนทีส่ำม

ำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัโดยทัว่ไป 
  

  

ค ำพพิำกษำ 

หรอืค ำประนีปร

ะนอมยอมควำ

มทีศ่ำล  

หำกลูกหนีไ้ม่ช ำระเงนิภำยในวนัทีก่ ำหนดครบช ำระ 

ทีถู่กก ำหนดไวต้ำมอย่ำงเชน่ ค ำพพิำกษำ 

หรอืค ำประนีประนอมยอมควำมทีศ่ำล 

คณุสำมำรถส่งค ำรอ้งขอเบกิจำ่ยไปยงัเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำน

ำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

 

 7.1 กฎขอ้บงัคบัพเิศษเกีย่วกบักำรแจง้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่ำง 

หำกไม่มกีำรยืน่ค ำรอ้งขอ 

กำรบงัคบัใหค้นืเงนิตำมกฎหมำยภำยในหน่ึงปีหลงัจำก

วนัทีก่ ำหนดครบช ำระ 

ทีถู่กก ำหนดไวใ้นค ำพพิำกษำหรอืค ำประนีประนอมยอ

มควำมทีศ่ำลสิน้สุดลงแลว้ 

คณุจ ำเป็นตอ้งส่งเอกสำรแจง้ไปยงัลูกหนี ้

ในเอกสำรแจง้คณุตอ้งเล่ำใหลู้กหนีฟั้งว่ำ 

คณุจะเรยีกเก็บหนีเ้งนิคนืโดยกำรบงัคบั 

หำกเขำหรอืเธอไม่ช ำระเงนิภำยในสองสปัดำห ์

 

หำกลูกหนีไ้ม่ช ำระเงนิภำยในสองสปัดำหด์งักล่ำวน้ันแล ้

ว 

คณุสำมำรถส่งค ำรอ้งขอไปยงัเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคั

บเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

เพือ่กำรบงัคบัใหค้นืเงนิตำมกฎหมำย 

 

ดหูวัขอ้ที ่6.1 

เพือ่รบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัเอกสำรแจง้ดงักล่ำวนี ้
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Neda และ Lise 

ไดด้ ำเนินกำรขึน้ศำลไกล่เกลีย่มำกกว่ำหน่ึงปีทีผ่่ำนมำ 

ทีน่ั่นพวกเขำไดร้บัค ำพพิำกษำซึง่ระบุไวว้ำ่ Lise 

ตอ้งจำ่ย 10,000 โครนใหก้บั Neda 

ภำยในสองสปัดำห ์Lise ยงัไม่ไดช้ ำระเงนิ 

เพือ่ขอควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเร ี

ยกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

เพือ่กำรบงัคบัใหค้นืเงนิตำมกฎหมำย Neda 

จ ำเป็นตอ้งส่งเอกสำรแจง้ไปยงั Lise หำก Lise 

ไม่ช ำระเงนิ Neda 

สำมำรถส่งค ำขอเบกิจำ่ยไปยงัเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคั

บเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยไดเ้มือ่ผ่ำนไปสอง

สปัดำหนั์บตัง้แต่เธอส่งเอกสำรแจง้ 
 

  

 
8.0 ศำลไกล่เกลีย่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้คดัคำ้น 

ศำลไกล่เกลีย่เป็นศำลประเภทหน่ึง 

ศำลไกล่เกลีย่เป็นสถำนทีท่ีคู่ก่รณีฝ่ำยเอกชน 

ซึง่มเีร ือ่งทีต่กลงกนัไม่ได ้อย่ำงเชน่กำรจำ่ยเงนิกนั 

มำพบกนัเพือ่พยำยำมตกลงกนัได ้หรอืรบัค ำพพิำกษำ 

มศีำลไกล่เกลีย่อยู่ในทกุเทศบำลเมอืง 

 

หำกคู่กรณีสำมำรถตกลงกนัไดใ้นศำลไกล่เกลีย่ 

พวกเขำเหล่ำน้ันสำมำรถจดัท ำสญัญำกนัได ้

สญัญำเชน่นีเ้รยีกกนัว่ำ 

ค ำประนีประนอนยอมควำมกนัทีศ่ำล 

หำกพวกเขำเหล่ำน้ันไม่สำมำรถตกลงกนัไดเ้พือ่จดัท ำ

สญัญำกนั 

ศำลไกล่เกลีย่อำจจะออกค ำพพิำกษำไดใ้นบำงกรณี 
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หำกคณุตอ้งกำรเรยีกเก็บเงนิคนื 

โดยมมูีลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบัเฉพำะเจำะ

จง แตว่่ำไดร้บัขอ้คดัคำ้นต่อขอ้เรยีกรอ้งน้ัน 

คณุจ ำเป็นตอ้งรอ้งเรยีนใหลู้กหนีไ้ดด้ ำเนินกำรคดขีึน้ศ

ำลไกล่เกลีย่เพือ่รบัมูลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงั

คบัโดยทัว่ไป 

โดยผ่ำนค ำพพิำกษำหรอืค ำประนีประนอมยอมควำมที่

ศำล 

 

อำ่นดเูพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้คดัคำ้นภำยใตห้วัขอ้ที ่6.2 

  

 

 8.1 

กำรแจง้ใหท้รำบตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง

มำตรำ 5-2 

 

กำรแจง้อย่ำงเป็

นลำยลกัษณอ์ั

กษรไปยงัลูกห

นี ้

กอ่นทีจ่ะมกีำรส่งเร ือ่งรอ้งเรยีนไปยงัศำลไกล่เกลีย่ 

ลูกหนีจ้ะตอ้งไดร้บัเอกสำรแจง้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่

งมำตรำ 5-2 

รบัทรำบว่ำจะด ำเนินกำรคดเีพือ่รบัพจิำรณำคดใีนศำลไ

กล่เกลีย่ 

ในเอกสำรแจง้น้ันตอ้งแจง้ใหลู้กหนีท้รำบเกีย่วกบัขอ้เรยี

กรอ้ง และมูลฐำนเกีย่วกบัสิง่เหล่ำนี ้ 
 

JURK ตัง้ขอ้สงัเกตว่ำกำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนี ้

ควรจะถูกรำ่งเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของเอกสำรแจง้ 

เพือ่กำรด ำเนินกำรคด ี

โดยอำศยัอ ำนำจประมวลกฎหมำยกำรด ำเนินกำรคดมีำ

ตรำ 5-2 แบบอย่ำงของ JURK 

เพือ่กำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนี ้(อำ่นดูหนำ้ 10) 

ตรงตำมเงือ่นไขส ำหรบัเอกสำรแจง้เพือ่กำรด ำเนินกำร

คดโีดยอำศยัอ ำนำจประมวลกฎหมำยแพ่งมำตรำ 5-2 



 29 

 

ตวัอย่ำง กอ่นที ่Neda 

จะสำมำรถส่งเร ือ่งรอ้งเรยีนไปยงัศำลไกล่เกลีย่ได ้

เธอตอ้งส่งเอกสำรแจง้ไปยงั Lise ซึง่เธอบอก Lise 

ว่ำเธอจะน ำเร ือ่งดงักล่ำวไปยงัศำลไกล่เกลีย่ 

เธอตอ้งบอกดว้ยว่ำเธอตอ้งกำรเรยีกรอ้งอะไรและท ำไม 

หำกเธอส่งกำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนีท้ีเ่ป็นไปตำมเ

งือ่นไขของเอกสำรแจง้ตำมโดยอำศยัอ ำนำจประมวลก

ฎหมำยกำรด ำเนินกำรคดมีำตรำ 5-2 

เธอไม่จ ำเป็นตอ้งส่งจดหมำยเพิม่เตมิถงึ Lise 

แตว่่ำเธอสำมำรถส่งค ำรอ้งเรยีนไปยงัศำลไกล่เกลีย่โดย

ทนัท ี
 

 8.2 ค ำรอ้งเรยีนไปยงัศำลไกล่เกลีย่ 

 

กฎหลกั 

 

 

 

โดยปกตคิ ำรอ้งเรยีนไปยงัศำลไกล่เกลีย่ 

จะไดร้บักำรด ำเนินกำรจำกศำลไกล่เกลีย่ในเขตพืน้ทีท่ี่

ลูกหนีพ้กัอำศยัอยู่ 

ค ำรอ้งเรยีนไปยงัศำลไกล่เกลีย่สำมำรถยืน่โดยลำยลกัษ

ณอ์กัษรหรอืทำงวำจำก็ได ้ 

 

คณุสำมำรถตดิต่อศำลไกล่เกลีย่เพือ่รบัขอขอ้มูลเพิม่เติ

มได ้

 

JURK มโีบรชวัรต์ำ่งหำกเกีย่วกบัศำลไกล่เกลีย่ 

ทำงเรำขอแนะน ำใหค้ณุอำ่นสิง่เหล่ำนี ้

ถำ้หำกว่ำคณุก ำลงัจะเขำ้พบในศำลไกล่เกลีย่หรอืก ำลงั

จะยืน่ค ำรอ้งเรยีนในคดไีปยงัศำลไกล่เกลีย่ 

 

  

 
9.0 หมดอำยุควำม 
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หมดอำยุควำม

หมำยควำมว่ำอ

ะไร  
 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลำก ำหน

ดหมดอำยุควำ

ม 

ควำมหมำยของกำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนีห้มดอำ

ยุควำม คอืว่ำ ตำมหลกัแลว้ 

ไม่สำมำรถเรยีกรอ้งใหจ้ำ่ยเงนิคนื 

เพรำะว่ำระยะเวลำห่ำงไปนำนเกนิแลว้ 

หมดอำยุควำมไม่เป็นอปุสรรคตอ่กำรทีบุ่คคลใดคนหน่ึง

พยำยำมดว้ยตนเอง เรยีกรอ้งใหลู้กหนีจ้ำ่ยเงนิคนื 

แตว่่ำหำกขอ้เรยีกรอ้งน้ันหมดอำยุควำมแลว้ 

สิง่เหล่ำนีไ้ม่สำมำรถถกูเรยีกเก็บหนีค้นื 

โดยรบัควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเร ี

ยกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

ศำลไกล่เกลีย่ไม่สำมำรถออกค ำพพิำกษำในกรณีทีข่อ้เ

รยีกรอ้งน้ันหมดอำยุควำมแลว้ 

 

โดยปกตริะยะเวลำก ำหนดหมดอำยุควำม 

ส ำหรบักำรแจง้ขอ้เรยีกรอ้งของเจำ้หนีเ้ป็นระยะเวลำสำ

มปี สิง่เหล่ำนีห้มำยควำมว่ำคณุจะตอ้งเรยีกเก็บหนีค้นื 

อย่ำงชำ้สุดภำยในระยะเวลำสำมปี 

หลงัจำกวนัทีค่ณุมสีทิธเิรยีกเก็บเงนิคนือย่ำงเรว็ทีสุ่ด 

หำกกำรเรยีกรอ้งน้ันเกดิจำกเงนิกู ้

หรอืสญัญำหนีส้นิระยะเวลำก ำหนดหมดอำยุควำมเป็นร

ะยะเวลำสบิปี 

  

ยกเลกิวนัทีก่ ำ

หนดครบช ำระ  
 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่ำง 
 

หำกคณุมมูีลฐำนทีส่ำมำรถน ำมำใชใ้นกำรบงัคบั 

หมดอำยุควำมจะถกูยกเลกิโดยค ำรอ้งขอเกีย่วกบักำรบั

งคบัใหค้นืเงนิตำมกฎหมำย 

อย่ำงเชน่โดยค ำรอ้งขอหนีส้นิทีต่อ้งช ำระคนื 

วนัทีก่ ำหนดครบช ำระจะถกูยกเลกิโดยกำรส่งเร ือ่งรอ้งเร ี

ยนไปยงัศำลไกล่เกลีย่ ในกรณีออกค ำพพิำกษำ 

ค ำประนีประนอมยอมควำมทีศ่ำล 

หรอืค ำสัง่ออกโดยเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บห

นีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 



 31 

 

 

 

 

 

 

กำรยอมรบัจำก

ลูกหนี ้

 

 

 

 

ตวัอย่ำง 

จะเร ิม่นับค ำนวณระยะเวลำหมดอำยุควำมใหม่ 

ซึง่เป็นระยะเวลำสบิปี 

 

Neda ตอ้งเรยีกรอ้งเงนิคนืจำก Lise กอ่นสำมปีผ่ำนไป 

เวน้แตใ่นกรณีทีก่ำรเรยีกรอ้งของ Neda 

มำจำกกำรกูย้มืเงนิหรอืว่ำ Lise 

ไดล้งนำมในสญัญำหนีส้นิ 

เพือ่ป้องกนัไม่ใหข้อ้เรยีกรอ้งดงักล่ำวน้ันหมดอำยุควำม 

Neda สำมำรถส่งค ำรอ้งขอหนีส้นิทีต่อ้งช ำระคนื 

ไปยงัเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปต

ำมกฎหมำย หรอืส่งเร ือ่งรอ้งเรยีนไปยงัศำลไกล่เกลีย่ 

 

ระยะเวลำหมดอำยุควำม 

สำมำรถถกูยกเลกิดว้ยกำรทีลู่กหนีย้อมรบัว่ำเขำเป็นห

นีเ้งนิ อย่ำงเชน่โดยสญัญำว่ำจะจำ่ยหรอืจำ่ยดอกเบีย้ 

ในกรณีน้ันจะมรีะยะเวลำก ำหนดหมดอำยุควำมใหม่ 

หลงัจำกกำรยอมรบัน้ัน JURK 

ตัง้ขอ้สงัเกตว่ำควรท ำสญัญำกำรช ำระเงนิเป็นลำยลกัษ

ณอ์กัษร 

 

หำก Lise สญัญำว่ำจะจำ่ยเงนิทีเ่ธอเป็นหนี ้

หรอืจะเร ิม่นับใหม่ 

หำกเธอจำ่ยดอกเบีย้วนัทีค่รบก ำหนดช ำระเงนิ จำกน้ัน 

Neda ก็มเีวลำมำกขึน้ในกำรเรยีกคนืเงนิของตนเอง 

Neda ควรทีจ่ะบอก Lise 

ว่ำเธอตอ้งจดไวว้่ำเธอสญัญำว่ำจะจำ่ย จำกน้ัน Neda 

ก็มหีลกัฐำนว่ำ Lise 

สญัญำว่ำจะจำ่ยเงนิหำกเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีก

เก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยถำมถงึสิง่เหล่ำนีภ้ำยในร

ะยะหลงั 
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 10.0 

สิง่เหล่ำนีม้คีำ่ใชจ้ำ่ยเท่ำไหร ่
  

  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำ

รด ำเนินคดไีปยั

งเจำ้หนำ้ทีผู่ม้ี

อ ำนำจบงัคบัเร ี

ยกเก็บหนีใ้หเ้ป็

นไปตำมกฎหม

ำย 

 

 

 

 

 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำ

รด ำเนินกำรคดี

ไปยงัศำลไกล่เ

กลีย่  

 

 

ควำมชว่ยเหลอื

จำก JURK 

หำกคณุตอ้งกำรกำรบงัคบัใหค้นืเงนิตำมกฎหมำย 

เรยีกเก็บหนีโ้ดยรบัควำมชว่ยเหลอืจำกเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำ

นำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

สิง่เหล่ำนีอ้ำจจะท ำใหค้ณุจ ำเป็นตอ้งช ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใน

กำรด ำเนินคด ี

สิง่เหล่ำนีห้มำยควำมว่ำคณุจ ำเป็นตอ้งช ำระเงนิเพือ่เรยี

กเก็บหนีค้นื 

 

โดยหลกักำรแลว้คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินคดจีะครอบคลุ

มโดยบุคคลทีเ่ป็นหนี ้เมือ่เจำ้หนี ้(ผูฟ้้องรอ้ง) 

ตอ้งกำรใหท้ ำสิง่เหล่ำนี ้

หำกมกีำรยดึทรพัยส์นิเพือ่หกัลบหนี ้

หรอืกำรบงัคบัขำย 

โดยกฎหลกัผูฟ้้องรอ้งสำมำรถเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยในกำ

รด ำเนินคดจีำกลูกหนีพ้รอ้มกบัขอ้เรยีกรอ้งหลกั 

 

โดยหลกัคำ่ใชจ้ำ่ยจะถกูเรยีกเก็บโดยเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำน

ำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

ภำยในระยะหลงัของกระบวนกำรกำรเรยีกเก็บเงนิ 

ใครก็ตำมทีส่่งคดไีปยงัศำลไกล่เกลีย่ 

จะตอ้งจำ่ยคำ่ธรรมเนียมของศำล 

หำกคำ่ธรรมเนียมของศำลถกูรวมใหเ้ป็นค่ำใชจ้ำ่ยในก

ำรด ำเนินกำรคด ี

ซึง่ทำงเรำเรยีกรอ้งใหช้ดเชยในกรณีทีย่ืน่เร ือ่งรอ้งเรยีน

ไปยงัศำลไกล่เกลีย่ 

ลูกหนีอ้ำจจะถูกพพิำกษำว่ำตอ้งชดเชยคำ่ใชจ้ำ่ยดงักล่

ำวนีไ้ด ้ 
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JURK 

สำมำรถชว่ยเรยีกเก็บหนีค้นืในบำงคร ัง้ทีม่ขีอ้เรยีกรอ้งเ

ก็บเงนิ 

 

หำกตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียมของศำลในกรณีนีด้งักล่ำว

น้ัน 

คณุจ ำเป็นตอ้งจำ่ยเงนิเขำ้บญัชลีูกควำมของทำงเรำล่ว

งหนำ้ 
  
  

 10.1 คำ่ธรรมเนียมของศำลคอือะไร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำรอ้งขอเพือ่ก

ำรยดึทรพัยส์นิเ

พือ่หกัลบกบัห

นี ้ 

 

 

กำรพจิำรณำค

ดใีนศำลไกล่เก

ลีย่ 

คำ่ธรรมเนียมศำลคอืจ ำนวนเงนิทีต่อ้งจำ่ยโดยบุคคลที่

ฟ้องรอ้งหรอือุทธรณค์ ำตดัสนิของศำล ตัง้แตว่นัที ่1 

มกรำคม 2020 คำ่ธรรมเนียมของศำล (1R) คอื 1,172 

โครณ เมือ่คำ่ธรรมเนียมของศำลลงทำ้ยดว้ยทศนิยม 

จะตอ้งปัดคำ่ธรรมเนียมใหเ้ป็นโครนทีใ่กลท้ีสุ่ด 

 

ดำ้นล่ำงนีค้ณุจะพบรำยกำรของคำ่ธรรมเนียมของศำล 

ซึง่มผีลบงัคบัใชนั้บแตว่นัที ่1 มกรำคม 2020 JURK 

ตัง้ขอ้สงัเกตว่ำอตัรำนีจ้ะถูกเปลีย่นแปลงทุกปี 

 

เมือ่ยืน่ค ำรอ้งขอเพือ่กำรยดึทรพัยส์นิเพือ่หกัลบกบัหนีไ้

ปยงัเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำ

มกฎหมำย คณุตอ้งจ่ำย 1,992 โครณ (1R x 1.7) 

 

กำรยืน่คดไีปยงัศำลไกล่เกลีย่ มคีำ่ใชจ้ำ่ย 1,347 

โครณ (1R x 1.15)  
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 11.0 

คุณสำมำรถตดิตอ่สอบถำมไปที่

ไหนไดบ้ำ้ง 

 
 11.1 

เจำ้หน้ำทีผู่ม้อี ำนำจบงัคบัเรยีกเกบ็หนีใ้หเ้ป็นไป

ตำมกฎหมำย ในเขตทอ้งถิน่ของคุณ 

 
 คณุสำมำรถตดิต่อสอบถำมไปยงัเจำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจบั

งคบัเรยีกเก็บหนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

ในเขตทอ้งถิน่ของคุณโดยกำรโทร 02800 

หรอืเขำ้ไปทีเ่ว็บไซต ์

 

 11.2 

องคก์รใหค้ ำแนะน ำทำงกฎหมำยส ำหรบัผู ้

หญงิ 

 
 องคก์รใหค้ ำแนะน ำทำงกฎหมำยส ำหรบัผูห้ญงิ (JURK) 

ซึง่ใหค้ ำแนะน ำทำงกฎหมำยโดยไม่มคีำ่ใชจ้ำ่ยแกทุ่กค

นทีก่ ำหนดตวัเองว่ำเป็นผูห้ญงิ 

คณุสำมำรถคน้หำขอ้มูลเกีย่วกบัทำงเรำไดท้ีเ่ว็บไซต ์

www.jurk.no.  

 

ทำงเรำไดร้บัคดใีหม่:                                  วนัจนัทรเ์วลำ 

12-15 น. 

                                                                    

วนัพุธเวลำ 09-12 และ 17-20 น.      

 

คณุสำมำรถโทรหำทำงเรำไดท้ี ่22 84 29 50 

หรอืมำหำทำงเรำที ่Skippergata 23, 0154 Oslo 
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คณุสำมำรถจดัส่งคดขีองคณุมำใหเ้รำทำงอเิล็กทรอนิก

สไ์ดต้ลอดเวลำ คณุสำมำรถท ำสิง่เหล่ำนีไ้ดท้ี ่
www.jurk.no  «Send oss din sak» 
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KONTAKT OSS

Telefon: 
22 84 29 50

Adresse: 
Juridisk rådgivning for kvinner
Skippergata 23
0154 Oslo

www.jurk.no
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