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สาระส�ำคัญ
ของอายุความ
1.1 ความหมายของอายุความ
“อายุความฟ้องเรียกหนีเ้ งินกู”้ หมายความ
ว่า เป็นก�ำหนดระยะเวลาในการฟ้องร้องด�ำเนินคดี
หรือใช้สิทธิเรียกร้อง ถ้าหากไม่ได้ใช้บังคับภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด สิทธิเรียกร้องนั้นเป็น
อันขาดอายุความ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 193/9) สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุ
ความแล้ว ลูกหนี้มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธการช�ำระหนี้ได้
(ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
193/10)
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1.2 ประเภทของอายุความที่ควรทราบ
1.2.1 อายุความยืม การกู้ยืมเงินกฎหมาย
มิได้ก�ำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ
10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
มาตรา 193/30
สัญญากูเ้ งินไม่ได้กำ� หนดเวลาช�ำระต้น
เงิ น คื น ไว้ โจทก์ ย ่ อ มเรี ย กให้ จ� ำ เลยช� ำ ระหนี้ ไ ด้
โดยพลัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 203 วรรคหนึ่ง และถือเป็นระยะเวลาที่ผู้ให้
กู้อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ อายุความจึงเริ่มนับแต่
วันถัดจากวันท�ำสัญญากู้เงินแต่ละฉบับ ซึ่งกฎหมาย
มิ ไ ด้ ก� ำ หนดอายุ ค วามการกู ้ ยื ม เงิ น ไว้ โ ดยเฉพาะ
ต้องใช้อายุความทั่วไป 10 ปี (ค�ำพิพากษาฎีกาที่
8172/2551)
1.2.2 อายุความผู้รับจ�ำนอง ผู้จ�ำน�ำ  ผู้ทรง
สิทธิยดึ หน่วง ผูม้ บี รุ มิ สิทธิเหนือทรัพย์สนิ ผูร้ บั จ�ำนอง
ผู้รับจ�ำน�ำ  ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง หรือผู้ทรงบุริมสิทธิ
เหนือทรัพย์สินของลูกหนี้อันตนได้ยึดถือไว้ ยังคงมี
สิทธิบงั คับช�ำระหนีจ้ ากทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� นอง จ�ำน�ำ หรือ
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ที่ได้ยึดถือไว้ แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธาน
จะขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่จะใช้สทิ ธินนั้ บังคับให้
ช�ำระดอกเบีย้ ทีค่ า้ งย้อนหลังเกินห้าปีขนึ้ ไปไม่ได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/27
ป.พ.พ. มาตรา 745 ก�ำหนดว่า ผู้รับ
จ�ำนองจะบังคับจ�ำนองแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาด
อายุความแล้วก็ได้ แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้าง
ช�ำระในการจ�ำนองเกินกว่าห้าปีไม่ได้
ป.พ.พ. มาตรา 1754 วรรคสามและ
วรรคสี่ ก�ำหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 193/27
แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้
อันมีต่อเจ้ามรดกมีก�ำหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี
มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่
เมื่ อ เจ้ า หนี้ ไ ด้ รู ้ หรื อ ควรได้ รู ้ ถึ ง ความตายของ
เจ้ามรดก
ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่า
มาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นก�ำหนด
สิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย
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ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง สามีภริยาผู้เป็น
เจ้าของร่วมในที่ดินท�ำสัญญาจะขายที่ดินนั้นแก่เขา
โดยส่งมอบที่ดินและโฉนดให้ผู้ซื้อครอบครองแล้ว
และผู้ขายก็ได้รับช�ำระราคาครบถ้วนแล้ว แต่มาสามี
ตายลงเสียก่อนโอนโฉนดให้ผซู้ อื้ ดังนี้ แม้ผซู้ อื้ จะฟ้อง
คดีขอบังคับให้โอนตามสัญญาภายหลังสามีตายเกิน
1 ปี ซึ่งขาดอายุความมรดกแล้วก็ตาม ก็ถือได้ว่าผู้ซื้อ
ได้ ค รอบครองที่ ดิ น ที่ ซื้ อ ขายกั น มี สิ ท ธิ ยึ ด หน่ ว ง
ทรัพย์สินไว้จนกว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ได้ เหตุที่ผู้ขาย
คนหนึ่งตายเกิน 1 ปีแล้ว ย่อมไม่ห้ามผู้ซื้อผู้ทรงสิทธิ
ยึดหน่วงจะใช้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา193/27 และ 241 (ค�ำพิพากษาฎีกา
ที่ 253/2497)
1.2.3 อายุความสิทธิเรียกร้องอันตัง้ หลักฐาน
ขึ้นโดยค�ำพิพากษาชั้นที่สุดของศาล หรือโดยสัญญา
ประนีประนอมยอมความ สิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดขึน้ โดย
ค�ำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด หรือโดยสัญญาประนี
ประนอมยอมความ ให้มีก�ำหนดอายุความสิบปี ทั้งนี้
ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีก�ำหนดอายุความเท่าใด
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ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ มาตรา
193/32
1.2.4 อายุความสิบปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา
193/30 อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีก�ำหนด
สิบปี
1.2.5 อายุความดอกเบีย้ ค้างช�ำระ เงินทีต่ อ้ ง
ช�ำระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ
สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีก�ำหนด
อายุความห้าปี
(1) ดอกเบี้ยค้างช�ำระ
(2) เงินทีต่ อ้ งช�ำระเพือ่ ผ่อนทุนคืนเป็น
งวด ๆ
(3) ค่าเช่าทรัพย์สินค้างช�ำระ เว้นแต่
ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 193/34 (6)
(4) เงินค้างจ่าย คือ เงินเดือน เงินปี
เงินบ�ำนาญ ค่าอุปการะเลี้ยงดูและเงินอื่น ๆ ใน
ลั ก ษณะท� ำ นองเดี ย วกั บ ที่ มี ก ารก� ำ หนดจ่ า ยเป็ น
ระยะเวลา
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(5) สิทธิเรียกร้องตามมาตรา 193/34
(1) (2) และ (5) ที่ไม่อยู่ในบังคับอายุความสองปี
1.2.6 อายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/34
มาตรา 193/34 สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งดั ง
ต่อไปนี้ ให้มีก�ำหนดอายุความสองปี
(1) ผูป้ ระกอบการค้าหรืออุตสาหกรรม
ผู้ประกอบหัตถกรรม ผู้ประกอบศิลปอุตสาหกรรม
หรือช่างฝีมอื เรียกเอาค่าของทีไ่ ด้สง่ มอบ ค่าการงาน
ที่ได้ท�ำ  หรือค่าดูแลกิจการของผู้อื่น รวมทั้งเงินที่ได้
ออกทดรองไป เว้นแต่เป็นการทีไ่ ด้ทำ� เพือ่ กิจการของ
ฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง
(2) ผู้ประกอบเกษตรกรรมหรือการ
ป่าไม้ เรียกเอาค่าของทีไ่ ด้สง่ มอบอันเป็นผลิตผลทาง
เกษตรหรือป่าไม้ เฉพาะทีใ่ ช้สอยในบ้านเรือนของฝ่าย
ลูกหนี้นั้นเอง
(3) ผูข้ นส่งคนโดยสารหรือสิง่ ของหรือ
ผู้รับส่งข่าวสาร เรียกเอาค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าเช่า
ค่าธรรมเนียม รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป
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(4) ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรมหรื อ
หอพัก ผู้ประกอบธุรกิจในการจ�ำหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม หรือผู้ประกอบธุรกิจสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการเรียกเอาค่าทีพ่ กั อาหาร
หรือเครือ่ งดืม่ ค่าบริการหรือค่าการงานทีไ่ ด้ทำ� ให้แก่
ผู้มาพักหรือใช้บริการ รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป
(5) ผู้ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ
หรื อ สลากที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น เรี ย กเอาค่ า ขายสลาก
เว้นแต่เป็นการขายเพื่อการขายต่อ
(6) ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในการให้ เ ช่ า
สังหาริมทรัพย์ เรียกเอาค่าเช่า
(7) บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภท
ที่ระบุไว้ใน (1) แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแล
กิจการของผู้อื่นหรือรับท�ำงานการต่าง ๆ เรียกเอา
สินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได้ออก
ทดรองไป
(8) ลูกจ้างซึง่ รับใช้การงานส่วนบุคคล
เรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอืน่ เพือ่ การงานทีท่ ำ 
�
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รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป หรือนายจ้างเรียกเอา
คืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไป
(9) ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจ�ำ 
ลูกจ้างชัว่ คราว หรือลูกจ้างรายวัน รวมทัง้ ผูฝ้ กึ หัดงาน
เรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอื่น รวมทั้งเงินที่ได้
ออกทดรองไป หรือนายจ้างเรียกเอาคืนซึง่ เงินเช่นว่า
นั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไป
(10) ครูสอนผู้ฝึกหัดงาน เรียกเอาค่า
ฝึกสอนและค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามที่ได้ตกลงกันไว้
รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป
(11) เจ้ า ของสถานศึ ก ษาหรื อ สถาน
พยาบาล เรี ย กเอาค่ า ธรรมเนี ย มการเรี ย นและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หรือค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้
จ่ายอย่างอื่น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป
(12) ผูร้ บั คนไว้เพือ่ การบ�ำรุงเลีย้ งดูหรือ
ฝึกสอน เรียกเอาค่าการงานที่ท�ำให้รวมทั้งเงินที่ได้
ออกทดรองไป
(13) ผู้รับเลี้ยงหรือฝึกสอนสัตว์ เรียก
เอาค่าการงานที่ท�ำให้ รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป
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(14) ครูหรืออาจารย์ เรียกเอาค่าสอน
(15) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันต
กรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ ผู้ประกอบการ
บ�ำบัดโรคสัตว์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอื่น
เรี ย กเอาค่ า การงานที่ ท� ำ ให้ ร วมทั้ ง เงิ น ที่ ไ ด้ อ อก
ทดรองไป
(16) ทนายความหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมาย รวมทั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเรียกเอาค่า
การงานที่ท�ำให้ รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป หรือ
คู่ความเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วง
หน้าไป
(17) ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
สถาปัตยกรรม ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
อิสระอื่น เรียกเอาค่าการงานที่ท�ำให้ รวมทั้งเงินที่ได้
ออกทดรองไป หรือผู้ว่าจ้างให้ประกอบการงานดัง
กล่าวเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วง
หน้าไป
1.2.7 อายุความที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้
สภาพความรับผิด โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือโดย
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การให้ประกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/35 ภายใต้
บังคับมาตรา 193/27 สิทธิเรียกร้องทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ที่ ลู ก หนี้ รั บ สภาพความรั บ ผิ ด โดยมี ห ลั ก ฐานเป็ น
หนังสือหรือโดยการให้ประกันตามมาตรา 193/28
วรรคสอง ให้มีก�ำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ได้
รับสภาพความรับผิดหรือให้ประกัน
1.2.8 อายุความมรดก
- อายุ ค วามฟ้ อ งขอเพิ ก ถอนข้ อ
ก�ำหนดพินัยกรรมที่ท�ำขึ้นเพราะเหตุข่มขู่ ส�ำคัญผิด
หรือกลฉ้อฉล
- ก�ำหนดอายุความฟ้องคดีเกี่ยวกับ
การจัดการมรดก
- ก�ำหนดอายุความให้ทายาทที่ถูก
รอนสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากทายาทอื่น
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การนับ
อายุความ
2.1 การนับอายุความ
อายุความให้เริม่ นับแต่ขณะทีอ่ าจบังคับสิทธิ
เรียกร้องได้ เป็นต้นไป (ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 193/12)
2.1.1 ต้นเงิน
การนับอายุความของต้นเงินกู้ตาม
หนังสือกู้เงิน เริ่มนับในวันถัดจากวันที่ครบก�ำหนด
ช�ำระคืนเสร็จตามสัญญากู้เงิน หรือนับถัดจากวันที่
ธนาคารก�ำหนดให้ลูกหนี้ช�ำระคืนเสร็จตามหนังสือ
เรียกคืนเงินกู้นั้นเป็นต้นไป ตามมูลหนี้เดิม ดังนี้
(1) หนังสือกู้เงินที่ก�ำหนดช�ำระคืน
ต้นเงินเสร็จคราวเดียวทั้งหมด อายุความของต้นเงิน
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เริม่ นับในวันถัดจากวันทีค่ รบก�ำหนดช�ำระคืนเสร็จไป
อีก 10 ปี
(2) หนังสือกู้เงินก�ำหนดให้แบ่งช�ำระ
ต้นเงินคืนเป็นงวด ๆ อายุความของต้นเงินแต่ละงวด
เริ่มนับในวันถัดจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระคืนของ
ต้นเงินแต่ละงวดนั้นไปอีก 5 ปี
2.1.2 ดอกเบี้ย
การนั บ อายุ ค วามดอกเบี้ ย ตามข้ อ
3.1.1 และ 3.1.2 เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ
ก�ำหนดช�ำระคืน หรือวันทีอ่ ายุความเริม่ นับเป็นต้นไป
อีก 5 ปี โดยไม่ค�ำนึงถึงจ�ำนวนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น เช่น
ตั้งแต่รับเงินกู้ไป ไม่มีการช�ำระหนี้เลยก่อนดอกเบี้ย
จะขาดอายุความเพียง 1 วัน ลูกค้าน�ำเงินมาช�ำระ
ดอกเบีย้ เพียง 500 บาท จากดอกเบีย้ 200,000 บาท
การช�ำระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุท�ำให้อายุความสะดุด
หยุดลงและเริ่มนับอายุความทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย
ใหม่ทั้งหมด
ข้อสังเกต : ดอกเบี้ยนั้นหมายถึง ดอกเบี้ยที่
เกิดขึ้นทั้งหมดในแต่ละปี โดยค�ำนวณจากต้นเงิน
18

อายุความ

คงเป็นหนี้ทั้งจ�ำนวน และธนาคารจะเรียกดอกเบี้ย
ย้อนหลังเกิน 5 ปีไม่ได้
ตัวอย่างที่ 1 ลูกค้าท�ำหนังสือกู้เงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท ลูกค้ารับเงินกู้ไปเมื่อวันที่
20 เมษายน 2550 ก�ำหนดช�ำระคืนเสร็จภายในวันที่
31 มีนาคม 2551 ตั้งแต่ลูกค้ารับเงินกู้ไปแล้วไม่เคย
ช�ำระต้นเงินและดอกเบี้ยเลย ดอกเบี้ยค้างช�ำระมี
ก�ำหนด 5 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2551
ครบก�ำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ไม่สามารถเรียกดอกเบีย้
ส่วนทีเ่ กิน 5 ปีนนั้ ได้ และต้นเงินกูม้ กี ำ� หนดอายุความ
10 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป
ครบก�ำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ต้นเงินขาดอายุความ
ตัวอย่างที่ 2 ลูกค้าท�ำหนังสือกู้เงินเพื่อเป็น
ค่าลงทุน วันที่ 20 เมษายน 2550 จ�ำนวน 160,000
บาท ก�ำหนดช�ำระคืนเสร็จเป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
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งวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 4 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 5 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 6 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 7 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 8 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ตั้งแต่รับเงินกู้ไป ไม่เคยช�ำระต้นเงินและ
ดอกเบี้ยเลยและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแต่ละปีคือ ปีแรก
20,800 บาท ปีที่ 2 23,000 บาท ปีที่ 3 23,600 บาท
ปีที่ 4 24,200 ปีที่ 5 24,800 บาท และปีที่ 6 25,400
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บาท หนี้เงินกู้รายนี้ต้นเงินแต่ละงวดและดอกเบี้ย
แต่ละปีมีอายุความ 5 ปีเท่ากัน
การนั บ อายุ ค วามต้ น เงิ น แต่ ล ะงวดและ
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นแต่ละปี มีก�ำหนด 5 ปี โดยนับใน
วันถัดจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระคืนของงวดนั้น เช่น
งวดที่ 1 อายุความต้นเงินและดอกเบี้ยเริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป ครบก�ำหนดใน
วันที่ 31 มีนาคม 2556 งวดที่ 2 เริ่มนับวันที่ 1
เมษายน 2552 อายุครบก�ำหนดในวันที่ 31 มีนาคม
2557 เป็นต้นไป ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 ต้นเงิน
20,000 บาท และดอกเบี้ย 20,800 บาท ขาดอายุ
ความ
ข้อสังเกต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ มาตรา 193/26 บั ญ ญั ติ ว ่ า “เมื่ อ สิ ท ธิ
เรียกร้องในส่วนทีเ่ ป็นประธานขาดอายุความ ให้สทิ ธิ
เรียกร้องส่วนที่เป็นอุปกรณ์นั้นขาดอายุความด้วย
แม้ว่าอายุความของสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นอุปกรณ์
นั้นจะยังไม่ครบก�ำหนดก็ตาม”
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อายุความ
สะดุด
หยุดลง
โดยปกติอายุความนัน้ เมือ่ เริม่ นับแล้วก็จะนับ
ต่อไปเรื่อย ๆ โดยไม่หยุดจนครบก�ำหนดระยะเวลา
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เมื่อพ้นก�ำหนดแล้วสิทธิ
เรียกร้องย่อมเป็นอันขาดอายุความ แต่ก่อนที่สิทธิ
เรียกร้องจะขาดอายุความ ถ้ามีเหตุอย่างใดอย่างหนึง่
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด อันมีผลท�ำให้อายุความสะดุด
หยุดลงอายุความก็จะหยุดนับ ระยะเวลาที่ได้ล่วงไป
ก่อนนั้นย่อมไม่นับเข้าในอายุความและเมื่อเหตุที่
ท�ำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลงเวลาใด ให้เริ่ม
นับอายุความใหม่ตงั้ แต่เวลานัน้ โดยเริม่ นับใหม่ในวัน
รุ ่ ง ขึ้ น ตามก� ำ หนดอายุ ค วามเดิ ม (ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/15)
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3.1 เหตุ ที่ ท� ำ ให้ อ ายุ ค วามสะดุ ด หยุ ด ลง
(ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
193/14) มีดังนี้
3.1.1 โดยการกระท�ำของลูกค้า
(1) ท�ำหนังสือสัญญารับใช้หนี้เงินกู้
ให้แก่ธนาคาร
(2) ช�ำระหนีบ้ างส่วน ไม่วา่ จะเป็นต้น
เงินหรือดอกเบี้ย
(3) ให้ประกัน เช่น จัดให้มผี คู้ ำ�้ ประกัน
ใหม่ เพิ่มเติมหรือน�ำทรัพย์สินมาจ�ำน�ำ หรือจ�ำนอง
(4) กระท�ำใด ๆ อันปราศจากข้อสงสั
แสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนีต้ ามสิทธิ
เรียกร้อง
3.1.2 โดยการกระท� ำ ของธนาคาร คื อ
ธนาคารฟ้องร้องด�ำเนินคดี
ตามตัวอย่างที่ 2 ณ วันที่ 20 เมษายน 2555
ลูกค้าจัดท�ำหนังสือสัญญารับใช้หนี้เงินกู้ของตนเอง
ให้กับธนาคาร โดยในหนังสือสัญญารับใช้หนี้เงินกู้
ระบุก�ำหนดช�ำระหนี้คืน ดังนี้
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งวดที่ 1 ภายในวั น ที่ 31 มี น าคม 2556
ต้นเงิน120,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 2 ภายในวั น ที่ 31 มี น าคม 2557
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 3 ภายในวั น ที่ 31 มี น าคม 2558
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
จะเห็ น ได้ ว ่ า อายุ ค วามหนี้ เ งิ น กู ้ ง วดที่
1 - 5 สะดุดหยุดลง ณ วันที่ 20 เมษายน 2555
ส่วนเงินกู้งวดที่ 6 - 8 นั้น อายุความไม่สะดุดหยุดลง
แต่อย่างใดเพราะยังไม่ครบก�ำหนดและอายุความงวด
ที่ 1 (งวดที่ 1 - 6 เดิม) ต้นเงินจ�ำนวน 120,000 บาท
และดอกเบี้ ย เริ่ ม นั บ อายุ ค วามใหม่ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
เมษายน 2556 เป็นต้นไป งวดที่ 2 และ 3 เริ่มนับ
อายุความตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 และวันที่ 1
เมษายน 2558 เป็นต้นไป ตามล�ำดับ อายุความ
ทั้ง 3 งวด มีก�ำหนดอายุความ 5 ปี ตามก�ำหนดใน
หนังสือสัญญารับใช้หนี้เงินกู้ของตนเองซึ่งก�ำหนดให้
แบ่งช�ำระคืนเป็นงวด ๆ
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3.2 อายุ ค วามสะดุ ด หยุ ด ลงเป็ น โทษแก่
ลูกหนีน้ นั้ ย่อมเป็นโทษแก่ผคู้ ำ�้ ประกันด้วย (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 692) ดังนั้น ผู้ค�้ำ
ประกันยังคงผูกพันตามหนังสือกู้เงินนั้นอยู่ ทั้งนี้
ในการด�ำเนินคดีจะต้องอ้างหนังสือกูเ้ งินและหนังสือ
ค�้ำประกันฉบับเดิมมาประกอบด้วย ยกเว้น กรณี
หนังสือกู้เงินระยะสั้นเพื่อผลิตผลหลักหรือหนังสือ
กูเ้ งินเครดิตเงินสดแบบรับรองรับผิดอย่างลูกหนีร้ ว่ ม
กันของธนาคาร การที่ลูกหนี้ร่วมคนหนึ่งท�ำให้อายุ
ความสะดุดหยุดลงด้วยวิธีการใดก็ตาม ย่อมเป็นโทษ
แต่เฉพาะลูกหนี้คนนั้น แต่ไม่มีผลผูกพันลูกหนี้ร่วม
คนอื่นๆ แต่อย่างใด (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 295)
ตัวอย่างที่ 3 ลูกค้าท�ำหนังสือกู้เงินเพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ ย วันที่ 20 เมษายน 2540 จ�ำนวนเงิน 50,000
บาท ก�ำหนดช�ำระคืนเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม
2541 เมือ่ ถึงก�ำหนดช�ำระ ลูกค้าไม่ชำ� ระหนีเ้ ลย อายุ
ความทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2541 เป็นต้นไป อายุความของดอกเบี้ย
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มีก�ำหนด 5 ปี ครบก�ำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2546
ส่วนอายุความต้นเงินมีก�ำหนด 10 ปี จะครบก�ำหนด
ในวันที่ 31 มีนาคม 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2551 เป็นต้นไป ต้นเงินขาดอายุความ แต่ปรากฏว่า
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2546 ลูกค้าได้ช�ำระหนี้ 500
บาท ฉะนัน้ อายุความสะดุดหยุดลงในวันที่ 5 มกราคม
2546 และเริม่ นับอายุความใหม่ตงั้ แต่วนั ที่ 6 มกราคม
2546 เป็นต้นไป ต้นเงินทั้งหมดมีก�ำหนด 10 ปี และ
ดอกเบี้ยทั้งหมดมีก�ำหนด 5 ปี (ฎีกาที่ 46/2538)
ตัวอย่างที่ 4 ลูกค้ากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน
วันที่ 20 เมษายน 2540 จ�ำนวนเงิน 100,000 บาท
โดยก�ำหนดช�ำระเป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2541
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2542
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2543
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 4 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2544
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
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งวดที่ 5 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2545
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
กรณีที่ 1 ถ้าวันที่ 10 มิถุนายน 2541 ลูกค้า
ได้ช�ำระดอกเบี้ยทั้งหมด และช�ำระต้นเงินได้ 5,000
บาท การช� ำ ระหนี้ ดั ง กล่ า วเป็ น การรั บ สภาพหนี้
เฉพาะต้นเงินงวดที่ 1 ท�ำให้อายุความของต้นเงินงวด
ที่ เ หลื อ 15,000 บาท สะดุ ด หยุ ด ลงในวั น ที่ 10
มิ ถุ น ายน 2541 และเริ่ ม นั บ ใหม่ ทั้ ง ต้ น เงิ น และ
ดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2541 เป็นต้นไป
มีก�ำหนด 5 ปี ซึ่งจะครบก�ำหนดวันที่ 10 มิถุนายน
2546 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2546 เป็นต้นไป ต้น
เงินงวดที่ 1 จ�ำนวนที่เหลือ 15,000 บาท ขาดอายุ
ความ ซึ่งการช�ำระหนี้ดังกล่าว ไม่เป็นการรับสภาพ
หนี้ต้นเงินงวดที่ 2 - 5 เพราะเป็นการช�ำระก่อน ต้น
เงินงวดที่ 2 - 5 ถึงก�ำหนดช�ำระ การนับอายุความ
ของต้นเงินงวดที่ 2 - 5 จึงไม่เปลี่ยนแปลง
กรณีที่ 2 ถ้าวันที่ 20 มีนาคม 2541 ลูกค้า
ได้ช�ำระดอกเบี้ยทั้งหมด และช�ำระต้นเงินได้ 5,000
บาท การช�ำระหนีด้ งั กล่าวไม่เป็นการรับสภาพหนีต้ น้
เงินทั้ง 5 งวด เพราะเป็นการช�ำระหนี้ก่อนก�ำหนด
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การนับอายุความของต้นเงินและดอกเบี้ยค้างช�ำระ
แต่ละงวดจึงไม่เปลี่ยนแปลง
กรณีที่ 3 ถ้าวันที่ 10 มิถุนายน 2545 ลูกค้า
ได้ช�ำระดอกเบี้ย 5,000 บาท การช�ำระหนี้ดังกล่าว
แม้จะเป็นการช�ำระดอกเบี้ยเพียงบางส่วนก็ถือว่า
เป็นการรับสภาพหนี้เงินกู้ที่ค้างช�ำระทั้งหมด ท�ำให้
อายุความของต้นเงินและดอกเบีย้ สะดุดหยุดลงในวัน
ที่ 10 มิถุนายน 2545 และเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ 11
มิถุนายน 2545 เป็นต้นไป มีก�ำหนด 5 ปี ทั้งต้นเงิน
และดอกเบี้ย ครบก�ำหนดวันที่ 10 มิถุนายน 2550
กรณีที่ 4 ถ้าวันที่ 10 มิถุนายน 2546 ลูกค้า
ได้ช�ำระดอกเบี้ยทั้งหมดและช�ำระต้นเงินได้ 5,000
บาท การช�ำระหนีด้ งั กล่าวไม่เป็นการรับสภาพหนีต้ น้
เงินงวดที่ 1 ทีย่ งั ค้างช�ำระอยูอ่ กี 15,000 บาท เพราะ
เป็นการช�ำระหนี้ภายหลังจากที่ต้นเงินงวดที่ 1 ขาด
อายุความแล้ว แต่เป็นการรับสภาพหนี้ต้นเงินงวดที่
2-5 จ�ำนวน 80,000 บาท อายุความของต้นเงินและ
ดอกเบี้ย งวดที่ 2-5 จะเริ่มนับใหม่ตั้งแต่ วันที่ 11
มิถุนายน 2546 เป็นต้นไป มีก�ำหนด 5 ปี ซึ่งครบ
ก�ำหนดครั้งแรกวันที่ 10 มิถุนายน 2551
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กรณีที่ 5 ถ้าวันที่ 10 มิถุนายน 2550 ลูกค้า
ได้ช�ำระดอกเบี้ยทั้งหมดและช�ำระต้นเงินได้ 5,000
บาท การช�ำระหนีด้ งั กล่าวไม่เป็นการรับสภาพหนีต้ น้
เงินทัง้ 5 งวด เพราะเป็นการช�ำระภายหลังหนีต้ น้ เงิน
ทั้ง 5 งวดขาดอายุความแล้ว แต่เงินที่ลูกค้าได้ช�ำระ
ไปแล้วนัน้ จะเรียกคืนไม่ได้ แม้วา่ ผูช้ ำ� ระหนีจ้ ะอ้างว่า
ไม่รู้สิทธิเรียกร้องขาดอายุความแล้วก็ตาม (ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/28)
3.3 การจัดท�ำหนังสือสัญญารับใช้หนี้เงินกู้
กรณีหนี้ยังไม่ขาดอายุความ (การรับสภาพหนี้) กรณี
หนังสือกูเ้ งินก�ำหนดให้แบ่งช�ำระต้นเงินคืนเป็นงวดๆ
(ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ม าตรา
193/16)
กรณีหนังสือกูเ้ งินก�ำหนดให้แบ่งช�ำระต้นเงิน
คืนเป็นงวด ๆ เช่นหนังสือกู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน
ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าท�ำหนังสือสัญญารับใช้
หนี้เงินกู้ (รับสภาพหนี้) ให้ในเวลาใดเวลาหนึ่งก่อน
อายุความครบบริบรู ณ์เพือ่ เป็นหลักฐานว่าอายุความ
สะดุดหยุดลงได้ แต่การกระท�ำดังกล่าวนี้อยู่ภายใน
เงื่อนไขแห่งการรับสภาพหนี้ดังกล่าวข้างต้น เช่น
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ตามตัวอย่างที่ 4 เมื่อครบก�ำหนดช�ำระหนี้
เงินกู้ในงวดที่ 4 วันที่ 31 มีนาคม 2544 ลูกค้ามิได้
ช�ำระหนีใ้ ห้แก่ธนาคารเลย ธนาคารได้ให้ลกู ค้าจัดท�ำ
หนังสือรับใช้หนี้เงินกู้ให้ไว้แก่ธนาคาร เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2544 หนังสือที่ท�ำนี้ถือเป็นการรับสภาพ
หนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยของหนี้ ทั้ง 4 งวด (งวดที่
1-4) ท�ำให้อายุความของหนี้งวดที่ 1 - 4 สะดุดหยุด
ลง และเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2544
เป็นต้นไป (กรณีทไี่ ม่ได้ระบุกำ� หนดช�ำระคืน) หรือเริม่
นับจากวันถัดจากวันสิ้นสุดก�ำหนดการช�ำระคืนตาม
หนังสือสัญญารับใช้หนี้เงินกู้นั้น ไปอีก 5ปี
ข้อสังเกต กรณีที่ธนาคารท�ำหนังสือกู้เงิน
โดยยกเว้ น ให้ ลู ก ค้ า ไม่ ต ้ อ งช� ำ ระคื น ต้ น เงิ น และ
ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น ในระยะ 5 ปีแรก
ของหนังสือกูเ้ งิน อายุความทัง้ ต้นเงินและดอกเบีย้ ยัง
ไม่เริม่ นับ ดังนัน้ จึงไม่จำ� เป็นต้องจัดท�ำหนังสือสัญญา
รับใช้หนี้เงินกู้ (รับสภาพหนี้) เงินกู้ในระยะเวลา
ดังกล่าวแต่อย่างใด
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ตัวอย่างที่ 5 ลูกค้ากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2542 จ�ำนวนเงินกู้ 100,000
บาท ก�ำหนดช�ำระคืนเสร็จ 10 ปี โดยมีการผ่อนผัน
ให้ลูกค้ายังไม่ต้องช�ำระต้นเงินและดอกเบี้ยใน 5 ปี
แรก ตามก�ำหนด ดังนี้
งวด
ที่
1
2
3
4
5

ก�ำหนดช�ำระ
ภายในวันที่
31 มี.ค. 48
31 มี.ค. 49
31 มี.ค. 50
31 มี.ค. 51
31 มี.ค. 52

ช�ำระเงิน ช�ำระดอกเบี้ย
(บาท)
ถึงวันที่
10,000 31 มี.ค. 48
20,000 31 มี.ค. 49
20,000 31 มี.ค. 50
20,000 31 มี.ค. 51
30,000 31 มี.ค. 52

ตามตัวอย่างที่ 5 อายุความหนี้เงินกู้ของต้น
เงินงวดที่ 1 จ�ำนวน 10,000 บาท และดอกเบี้ยที่
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ค�ำนวณได้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มกู้วันที่ 2 เมษายน 2542
เป็นต้นมา เริ่มนับอายุความวันที่ 1 เมษายน 2548
เป็นต้นไป และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้น
ไป ต้นเงินและดอกเบี้ยงวดที่ 1 ขาดอายุความ ทั้งนี้
การจัดท�ำหนังสือสัญญารับใช้หนี้เงินกู้ของตนเอง
(ดอกเบีย้ ) ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2548 จึงไม่มผี ลท�ำให้
อายุความสะดุดหยุดลงแต่อย่างใดเพราะอายุความยัง
ไม่เริ่มนับ
ตัวอย่างที่ 6 ลูกค้าท�ำหนังสือกู้เงินเพื่อเป็น
ค่าลงทุน วันที่ 20 เมษายน 2540 จ�ำนวน 100,000
บาท ก�ำหนดช�ำระคืนเสร็จเป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2541 ไม่มี
การช�ำระต้นเงินแต่มีการก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย
งวดที่ 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2542 ไม่มี
การช�ำระต้นเงินแต่มีการก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย
งวดที่ 3 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2543 ไม่มี
การช�ำระต้นเงินแต่มีการก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ย
งวดที่ 4 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2544
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
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งวดที่ 5 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2545
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 6 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2546
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 7 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2547
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 8 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2548
ต้นเงิน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ตั้งแต่รับเงินกู้ไป ไม่เคยช�ำระต้นเงินและ
ดอกเบีย้ เลย หนีเ้ งินกูร้ ายนีต้ น้ เงินและดอกเบีย้ แต่ละ
ปีมีอายุความไม่เท่ากัน ดังนี้
ดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้ แต่ละปีมกี ำ� หนดอายุความ
5 ปี โดยนับในวันถัดจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระคืน
ของงวดนั้น เช่น งวดที่ 1 อายุความดอกเบี้ยปีแรก
ทัง้ จ�ำนวนเริม่ นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2541 เป็นต้น
ไป ครบก�ำหนดในวันที่ 31 มีนาคม 2546 งวดที่ 2
เริ่มนับวันที่ 1 เมษายน 2542 ครบก�ำหนดวันที่ 31
มีนาคม 2547
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ส่วนต้นเงินแต่ละงวด มีก�ำหนดอายุความ 5
ปี โดยนับในวันถัดจากวันที่ครบก�ำหนดช�ำระคืนของ
งวดนั้น เช่น งวดที่ 1 อายุความต้นเงินเริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2544 เป็นต้นไป ครบก�ำหนดในวัน
ที่ 31 มีนาคม 2549 งวดที่ 2 เริ่มนับวันที่ 1 เมษายน
2545 ครบก�ำหนดวันที่ 31 มีนาคม 2550
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การด�ำเนิน
การเมือ่ หนี้
เงินกู้ขาด
อายุความแล้ว
การด�ำเนินการเมื่อหนี้เงินกู้ขาดอายุความ
แล้ว (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
193/35 ,193/28)
ธนาคารจะต้องด�ำเนินการอย่างใดอย่างหนึง่
หลังจากหนีเ้ งินกูข้ าดอายุความแล้ว เพือ่ มิให้ลกู ค้ายก
เรื่องอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ธนาคารได้ โดยกระท�ำ
ได้ดังนี้
4.1 ด� ำ เนิ น การให้ ลู ก ค้ า ท� ำ การรั บ สภาพ
ความรับผิด โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ คือต้องให้
ลูกค้าท�ำหนังสือสัญญารับใช้หนีเ้ งินกูข้ องตนเองตาม
แบบของธนาคาร การรับสภาพความรับผิดโดยมี
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หลักฐานเป็นหนังสือนี้ เพียงแต่ลกู ค้าท�ำหนังสือให้ไว้
แก่ธนาคารเพียงฝ่ายเดียวก็ถอื ว่าใช้ได้แล้ว แต่ตอ้ งให้
ผู้ค�้ำประกัน ลงลายมือชื่อรับผูกพันตามสัญญาค�้ำ
ประกันต่อไปด้วยจึงจะมีผลถึงผู้ค�้ำประกัน มิฉะนั้น
ผู้ค�้ำประกันสามารถบอกปัดไม่ยอมรับผิด โดยอ้าง
เหตุว่าหนี้ขาดอายุความแล้วได้
4.2 ด� ำ เนิ น การให้ ลู ก ค้ า ให้ ป ระกั น แก่
ธนาคาร ด้วยการจัดให้มีผู้ค�้ำประกันใหม่ หรือเพิ่ม
เติมผูค้ ำ�้ ประกัน หรือน�ำทรัพย์สนิ มาจ�ำน�ำ หรือจ�ำนอง
แก่ธนาคาร
การกระท�ำของลูกหนี้ดังกล่าวข้างต้น มี
ก�ำหนดอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับสภาพความ
รับผิดหรือให้ประกัน
ตามตัวอย่างที่ 4 ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2547
ลูกค้าได้ทำ� หนังสือสัญญารับใช้หนีเ้ งินกูใ้ ห้แก่ธนาคาร
ซึ่งอายุความหนี้เงินกู้งวดที่ 1 และ 2 ขาดอายุความ
แล้ว แต่งวดที่ 3 - 5 ยังไม่ขาดอายุความ กรณีนี้
ธนาคารก�ำหนดให้จดั ท�ำหนังสือสัญญารับใช้หนีเ้ งินกู้
(รับสภาพความผิด) ของจ�ำนวนต้นเงินกู้ทั้งหมด
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จ�ำนวน 100,000 บาท โดยมีอายุความ 2 ปี และต้อง
ฟ้องร้องด�ำเนินคดีภายในก�ำหนด แต่หากลูกค้าช�ำระ
ต้นเงินงวด 1 - 2 และพร้อมดอกเบี้ยค้างช�ำระได้
ทั้งหมด กรณีนี้ธนาคารไม่จ�ำเป็นต้องฟ้องร้องด�ำเนิน
คดีภายใน 2 ปี เพราะไม่มีหนี้ขาดอายุความเหลืออยู่
แล้ว อายุความจะนับต่อไปตามปกติ
ตามตัวอย่างที่ 4 วันที่ 10 มิถุนายน 2550
ลูกค้าได้ทำ� หนังสือสัญญารับใช้หนีเ้ งินกูใ้ ห้แก่ธนาคาร
ซึ่งกระท�ำหลังจากหนี้ขาดอายุความแล้ว ถือเป็น
การรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ
มีผลให้ลูกค้าต้องผูกพันช�ำระหนี้ให้แก่ธนาคารต่อไป
มีก�ำหนดอายุความ 2 ปี นับแต่วันที่ได้ท�ำหนังสือดัง
กล่าว และธนาคารจะต้องใช้สิทธิฟ้องร้องภายใน
ก�ำหนด 2 ปี
4.3 บุ ค คลอื่ น หรื อ ทายาทเข้ า ท� ำ หนั ง สื อ
สัญญารับใช้หนี้เงินกู้
กรณีลูกค้ากู้เงินโดยใช้บุคคลค�้ำประกันและ
มีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น ธนาคารตกลงให้บุคคลอื่น เช่น
ผู้ค�้ำประกัน หรือคู่สมรสของลูกค้า เข้าท�ำหนังสือ
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สัญญารับใช้หนี้เงินกู้ตามแบบของธนาคาร การท�ำ
หนังสือสัญญารับใช้หนีเ้ งินกูน้ นั้ เป็นการแปลงหนีใ้ หม่
หนี้เงินกู้เดิมนั้นย่อมถูกระงับไปด้วย การนับอายุ
ความให้เริ่มนับใหม่ ถ้าหนังสือสัญญารับใช้หนี้เงินกู้
ก�ำหนดช�ำระต้นเงินคืนเสร็จคราวเดียวทั้งหมด อายุ
ความต้นเงินมีก�ำหนด 10 ปี ถ้าหนังสือสัญญารับใช้
หนี้เงินกู้แบ่งช�ำระต้นเงินคืนเป็นงวด ๆ ต้นเงินแต่ละ
งวดและดอกเบี้ยมีอายุความ 5 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่
วันถัดจากวันครบก�ำหนดเวลาช�ำระคืนเป็นต้นไป
(ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ม าตรา
มาตรา 349 และมาตรา 350)
ข้อสังเกต
(1) กรณีดงั กล่าวเป็นการแปลงหนีใ้ หม่มผี ล
ท�ำให้หนี้เดิมระงับสิ้นไป ซึ่งหมายถึง หนี้อันเป็น
ประธาน (ต้นเงิน) ตลอดจนบรรดาหนีอ้ นั เป็นอุปกรณ์
(ดอกเบีย้ ) และประกันทัง้ หลาย ดังนัน้ ให้สาขาด�ำเนิน
การด้วยความระมัดระวังโดยให้ด�ำเนินการอย่าง
เคร่งครัด
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(2) กรณีลูกค้าตาย ต้องให้ทายาทเข้าท�ำ
หนังสือสัญญารับใช้หนี้เงินกู้ภายใน 1 ปี นับแต่
ธนาคารทราบถึงการตาย
4.4 หนี้เงินกู้ซึ่งใช้หลักประกันจ�ำนองหรือ
จ�ำน�ำไว้กับธนาคาร (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา มาตรา 193/27 และมาตรา 745)
ธนาคารผูร้ บั จ�ำนองมีสทิ ธิบงั คับช�ำระหนีจ้ าก
ทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� นอง แม้วา่ สิทธิเรียกร้องส่วนของต้นเงิน
กู้ (ส่วนที่เป็นประธาน) จะขาดอายุความแล้วก็ตาม
แต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ช�ำระดอกเบี้ยที่ค้างช�ำระ
ย้อนหลังเกิน 5 ปี ขึ้นไปไม่ได้
หนี้ เ งิ น กู ้ ซึ่ ง ใช้ ห ลั ก ประกั น จ� ำ นองไว้ กั บ
ธนาคาร ในส่วนของต้นเงินกู้นั้นแม้จะขาดอายุความ
แล้วก็ตาม ธนาคารก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้ เช่น
หนังสือกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่มีที่ดินจ�ำนองเป็น
ประกัน ก�ำหนดช�ำระคืนเสร็จในคราวเดียวทั้งหมด
ต้นเงินกู้มีก�ำหนดอายุความ 10 ปี เมื่ออายุความตาม
หนังสือกูเ้ งินขาดอายุความแล้ว ธนาคารในฐานะผูร้ บั
จ� ำ นองยั ง คงมี สิ ท ธิ ฟ ้ อ งบั ง คั บ ให้ ช� ำ ระหนี้ จ าก
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ทรัพย์สินที่จ�ำนองได้ แต่จะเรียกร้องในส่วนของ
ดอกเบี้ยค้างช�ำระย้อนหลังได้เพียง 5 ปี เท่านั้น ทั้งนี้
เมื่อธนาคารฟ้องบังคับจ�ำนองแล้วยังไม่คุ้มหนี้เงินกู้
นั้น หากลูกหนี้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ธนาคาร
ก็ไม่สามารถจะไปเรียกร้องจากทรัพย์สินอื่นได้อีก
ถึงแม้ว่าตามสัญญาจ�ำนองจะได้ระบุไว้ว่า “เมื่อผู้รับ
จ�ำนองบังคับจ�ำนองเอาทรัพย์สินจ�ำนองรายนี้ออก
ขายทอดตลาด ได้เงินสุทธิน้อยกว่าจ�ำนวนเงินที่ค้าง
ช�ำระและค่าอุปกรณ์ เงินยังขาดจ�ำนวนอยู่เท่าใด
ผู ้ จ� ำ นองและหรื อ ลู ก หนี้ ข องธนาคารผู ้ รั บ จ� ำ นอง
ยอมรับใช้เงินทีข่ าดจ�ำนวนนัน้ ให้ผรู้ บั จ�ำนองจนครบ”
ก็ตาม
ดังนัน้ หนีเ้ งินกูซ้ งึ่ ใช้หลักประกันจ�ำนองหรือ
หรือจ�ำน�ำไว้กับธนาคาร ยังคงมีความจ�ำเป็นต้องท�ำ
หนังสือสัญญารับใช้หนี้เงินกู้ของตนเอง รวมทั้งให้
ผู้จ�ำนองซึ่งมิใช่ลูกค้าผู้กู้ลงลายมือชื่อรับทราบใน
หนังสือด้วยตามที่กล่าวข้างต้น เพื่อป้องกันมิให้
ธนาคารเสียสิทธิในการเรียกร้องในส่วนของดอกเบี้ย
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ที่ค้างช�ำระเกิน 5 ปีขึ้นไป รวมทั้งสิทธิเรียกร้องจาก
ทรัพย์อื่นด้วย
ข้อสังเกต
กรณีลูกค้าผู้กู้ใช้ที่ดินของบุคคลอื่นจ�ำนอง
เป็นประกันการช�ำระหนี้ หากเป็นหนี้ค้างช�ำระเกิน
5 ปี แม้ลูกค้าผู้กู้จะช�ำระดอกเบี้ยได้บางส่วนทุกๆ ปี
แต่เมื่อค�ำนวณดอกเบี้ยค้างช�ำระแล้วดอกเบี้ยค้าง
ช� ำ ระนั้ น มี จ� ำ นวนมากกว่ า 5 ปี กรณี น้ี ธ นาคาร
สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยจากทรัพย์จ�ำนองได้เพียง
5 ปี ย้อนหลังเท่านั้น ดังนั้น ต้องจัดท�ำหนังสือสัญญา
รับใช้หนี้เงินกู้ โดยให้ลูกค้าผู้กู้และผู้จ�ำนองลงชื่อใน
หนังสือสัญญารับใช้หนี้เงินกู้ทั้ง 2 คน เนื่องจาก
การช�ำระดอกเบี้ยบางส่วนของลูกหนี้ซึ่งท�ำให้อายุ
ความสะดุดหยุดลงไม่เป็นโทษแก่ผจู้ ำ� นองเป็นประกัน
(เป็นโทษเฉพาะลูกหนี้และผู้ค�้ำประกัน)
4.5 อายุความฟ้องคดีมรดก
“ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่ง
ปี นับแต่เมือ่ เจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมือ่ ทายาทโดย
ธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
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คดีฟ้องเรียกตามข้อก�ำหนดพินัยกรรม มิให้
ฟ้องเมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้รับพินัยกรรม
ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม
ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง มาตรา 193/27 แห่ ง
ประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนีอ้ นั มี
ต่อเจ้ามรดกมีก�ำหนดยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้น
ฟ้องร้องเมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้
หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาใน
วรรคก่อน ๆ นัน้ มิให้ฟอ้ งร้องเมือ่ พ้นก�ำหนดสิบปีนบั
แต่เมื่อเจ้ามรดกตาย” (มาตรา 1754 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
อายุความฟ้องคดีมรดก เป็นอายุความห้าม
ฟ้องคดีมรดก หรือคดีทเี่ จ้าหนีข้ อบังคับตามสิทธิเรียก
ร้องอันมีต่อเจ้ามรดก
กรณีที่ธนาคารฟ้องให้ทายาทของผู้ตายรับ
ผิดในหนี้ของผู้ตายในฐานะที่เป็นทายาทของผู้ตาย
จะต้องฟ้องภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั เจ้ามรดกตาย หาก
ฟ้องเกินหนึง่ ปีนบั แต่วนั เจ้ามรดกตาย ธนาคารจะต้อง
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น�ำสืบให้ศาลเห็นว่าธนาคารเพิ่งรู้ว่าเจ้ามรดกตาย
ก่อนฟ้องไม่เกินหนึ่งปี
อย่างไรจึงจะถือว่าธนาคารรู้ถึงความตาย
ของเจ้ามรดก เห็นว่าวันที่ผู้จัดการสาขาได้รับทราบ
รายงานจากพนักงานพัฒนาธุรกิจว่าลูกค้าถึงแก่ความ
ตาย ถือได้ว่าธนาคารได้รู้ถึงความตายของลูกค้า
เจ้ามรดกแล้ว
ห้ามมิให้เจ้าหนี้ฟ้องร้องเมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่ง
ปี นับแต่เจ้าหนีไ้ ด้รหู้ รือควรได้รถู้ งึ การตายของลูกหนี้
ในกรณีดังกล่าวธนาคาร (เจ้าหนี้ของผู้ตาย) จะต้อง
เรียกร้องให้ชำ� ระหนีจ้ ากทรัพย์มรดกของผูต้ ายซึง่ เป็น
ลูกหนี้ในก�ำหนดหนึ่งปี นับแต่ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย
ดังนั้น แม้หนังสือสัญญากู้ยืมเงินที่ลูกหนี้ท�ำไว้กับ
ธนาคารยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ แต่ลกู หนีไ้ ด้ถงึ แก่ความ
ตายเสียก่อน ธนาคารมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อบังคับตาม
สิทธิเรียกร้องได้ภายในหนึง่ ปี นับแต่เมือ่ ธนาคารรูถ้ งึ
ความตายของลูกหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754
วรรคสาม เพราะสิทธิเรียกร้องของธนาคารเกิดขึ้น
เมื่อลูกหนี้ถึงแก่ความตาย หากรอจนหนี้ถึงก�ำหนด
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ช�ำระ อายุความหนึ่งปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754
วรรคสาม ดังกล่าวข้างต้นอาจจะล่วงพ้นไปแล้ว
ธนาคารจึงมีอำ� นาจฟ้องบังคับให้ชำ� ระหนีไ้ ด้แม้หนีย้ งั
ไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
การที่ธนาคารขอให้ยึดทรัพย์ในกองมรดก
ของลูกหนี้เป็นเรื่องขอให้บังคับคดีตามค�ำพิพากษา
มิใช่กรณีฟอ้ งร้องคดีมรดก ไม่นำ� อายุความหนึง่ ปีตาม
มาตรา 1754 มาใช้บังคับ
มรดกอยู ่ ร ะหว่ า งจั ด การแบ่ ง ให้ ท ายาท
ธนาคารฟ้องคดีแม้จะเกินหนึง่ ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย
ก็ไม่ขาดอายุความ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754
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