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ค าน า 

เนื่องด้วยได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการกองกฎหมายและคดี ให้นิติกรปฏิบัติการที่อยู่ใน
ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการจัดท ารายงานค้นคว้าข้อกฎหมายและผู้จัดท าได้รับหัวข้อเรื่อง “อายุความ”        
โดยผู้จัดท าได้จัดท ารายงานฉบับนี้โดยเน้นศึกษากรณีอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์        
และอายุความในคดีผู้บริโภค ซึ่งอาศัยแหล่งความรู้ต่างๆประกอบการจัดท ารายงาน โดยมุ่งเน้นเพ่ือศึกษากรณี
การพิจารณาน าอายุความมาใช้ในทางปฏิบัติและหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเกี่ยวกับ
อายุความบ้างไม่มากก็น้อย และเนื่องจากผู้จัดท ายังขาดประสบการณ์รวมทั้งมีเวลาไม่มากในการศึกษาค้นคว้า
และจัดท ารายงานฉบับนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าต้องขออภัยและขอน้อมรับไว้ เพ่ือแก้ไขปรับปรุง
ในโอกาสต่อไป  
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๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัจจุบันในการใช้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบธุรกิจนั้น ผู้บริโภคอาจได้รับความเสียหาย          
ต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพหรืออนามัยหรือไม่ได้รับสินค้าและบริการตามสัญญา หรือได้รับสินค้าที่ช ารุดบกพร่อง          
โดยผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจ จนถึงขั้นต้องมีการฟ้องร้องเป็นคดีความกัน             
โดยในการที่จะฟ้องร้องด าเนินคดีนั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ควรน ามาพิจารณา คือ เรื่องก าหนดอายุความ           
ซึ่งหากบุคคลไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้อง จะท าให้
สูญเสียโอกาสในการที่จะบังคับช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของตน ดังนั้น การศึกษาประเด็นในเรื่องอายุความ 
จึงมีความส าคัญและจ าเป็นในทางปฏิบัติอย่างมาก สามารถเป็นข้อต่อสู้ในทางคดีจนถึงข้ันแพ้ชนะในทางคดีได้ 

๒. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญญัติกฎหมายเรื่องอายุความ 

๒.๑ ความหมายของค าว่า “อายุความ” นั้น หากพิจารณาจากตัวบทกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็
อาจพิจารณาได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๙อันเป็นบทบัญญัติเริ่มต้น แห่งอายุความ 
ซึ่งบัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องใดๆถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอัน
ขาดอายุความ” และพิจารณาประกอบกับความเห็นของนักกฎหมายหลายๆท่านซึ่งได้ให้ความเห็นไว้ไปใน
แนวทางท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก เช่น 

ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ได้ให้ความเห็นว่า “อายุความ หมายถึง 
ความระงับแห่งสิทธิเพราะผลการที่ผู้ทรงสิทธิไม่ใช้สิทธิเรียกร้องของตนเป็นเวลานานกว่าที่กฎหมายก าหนด
หรือจะกล่าวให้เข้าใจโดยง่ายก็คือ อายุความ หมายถึง ก าหนดเวลาในการเป็นความกันหรือก าหนดเวลาที่
กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการฟ้องร้องหรือใช้สิทธิ เรียกร้องเพระบุคคลใดมีสิทธิที่จะเรียกให้บุคคลอ่ืนใด             
ช าระหนี้ หากบุคคลที่มีหน้าที่ไม่ยอมช าระผู้มีสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิบังคับช าระหนี้ด้วยตนเองได้เพราะหาก
เป็นเช่นนั้น ความไม่สงบเรียบร้อยย่อมเกิดขึ้นในบ้านเมือง ดังนั้น หากประสงค์จะได้รับช าระหนี้ต้องเรียกร้อง
หรือฟ้องต่อศาล เพราะกระบวนการทางงศาลเท่านั้นจะท าให้ผู้มีสิทธิได้รับช าระหนี้ เราจึงเรียกสิทธินี้ว่าเป็น 
“สิทธิเรียกร้อง” ซึ่งการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวต้องใช้ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ซึ่งจะสั้นหรือจะยาว
ต่างกันแล้วแต่กรณี หากผู้มีสิทธิมิได้ใช้สิทธิดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดเราก็เรียกว่าสิทธิเรียกร้อง
นั้นขาดอายุความ 

ท่านศาสตราจารย์ศักดิ์  สนองชาติ ได้ให้ความเห็นว่า “อายุความเป็นก าหนดระยะเวลา                   
อย่างหนึ่งในกฎหมาย ซึ่งเมื่อล่วงพ้นไปเป็นเหตุให้สิทธิเรียกร้องขาดอายุความจัดอยู่ในประเภทนิติเหตุที่ไม่ได้
เกิดจากการกระท าของมนุษย์ สิทธิเรียกร้องหากมิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดและ
ลูกหนี้ยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้ ศาลย่อมจะพิพากษายกฟ้อง 

ท่านพระยาเทพวิทุร ได้ให้ความเห็นว่า “อันอายุความนั้น พูดง่ายๆก็คือการที่กฎหมาย
ก าหนดเวลาว่าสิทธิเรียกร้องในหนี้สินหรือสิทธิใดๆต้องน ามาฟ้องร้องภายในก าหนดเท่านั้นเท่านี้ ถ้าปล่อยไว้
นานเกินก าหนดก็ฟ้องไม่ได้ เรียกว่าคดีขาดอายุความ ซึ่งท่านได้ให้นิยามตามกฎหมายเดิมก่อนการช าระแก้ไข  
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เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ .ศ.๒๕๓๕ คือตามมาตรา ๑๖๓(เดิม) ท าให้อาจเข้าใจว่า            
ตามกฎหมายเดิมหากคดีขาดอายุความแล้วจะฟ้องร้องไม่ได้ แต่แท้จริงแล้วก็ยังคงฟ้องร้องได้และหากลูกหนี้           
ไม่ยกข้อต่อสู้ ศาลก็ย่อมพิพากษาให้ ดังเช่นหลักการตามกฎหมายในปัจจุบัน 

จากความเห็นของนักกฎหมายข้างต้นสามารถกล่าวสรุปได้ว่า อายุความ หมายถึง 
ระยะเวลาอย่างหนึ่งที่กฎหมายก าหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องเป็นคดีความกัน ซึ่งหากเจ้าหนี้              
ปล่อยปละละเลยไม่ใช้สิทธิจนระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดได้ล่วงเลยไปสิทธิเรียกร้องนั้นจะขาดอายุความ             
ซึ่งเป็นนิติเหตุอย่างหนึ่งเกิดโดยผลของกฎหมาย ผลก็คือ เจ้าหนี้ยังอาจน าสิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความนั้น
ฟ้องร้องคดีต่อศาลได้ แต่หากลูกหนี้ยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้แล้ว ศาลย่อมมีค าพิพากษายกฟ้อง 

๒ .๒ วัตถุประสงค์ของการบัญญัติกฎหมายเรื่องอายุความนั้นได้มีนักกฎหมายหลายท่าน           
ได้ให้ความเห็นไว้ซึ่งล้วนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงใคร่ขอยกความคิดเห็นของท่านศาสตราจารย์                
ไชยยศ เหมะรัชตะ ซึ่งท่านได้รวบรวมความคิดเห็นทั้งหลายและได้สรุปวัตถุประส งค์ของการบัญญัติ              
กฎหมายเรื่องอายุความ ออกเป็น ๕ ประการใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ คือ 

ประการแรก คือ เพ่ือความยุติธรรมแก่ฝ่ายลูกหนี้  เพราะการที่จะปล่อยให้หนี้ ใดๆ               
ไม่มีก าหนดระยะเวลาหรือขอบเขตแห่งการใช้สิทธิฟ้องร้องบังคับตามหนี้นั้นจะดูเป็นการขาดความเป็นธรรม     
แก่ทางฝ่ายลูกหนี้ โดยจะท าให้ผู้อยู่ใต้บังคับแห่งสิทธิหรือผู้ที่มีหน้าที่ต่อสิทธินั้นจะต้องกังวลอยู่ตลอดไป          
ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งเมื่อก าหนดอายุความแล้วย่อมท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในด้านความมั่นคงแห่ง               
กิจการและทรัพย์สิน 

ประการที่สอง คือ เพ่ือเป็นการลงโทษผู้ที่มีสิทธิแล้วไม่ใช้สิทธินั้น โดยปล่อยปละละเลยใน
การที่จะใช้สิทธิของตนซึ่งเท่ากับว่าไม่สนในสิทธิในการที่จะบังคับตามสิทธิในหนี้สินที่ตนมีอยู่ต่อผู้ อ่ืน          
และป้องกันการบังคับตามหนี้ของผู้มีสิทธิตามอ าเภอใจ  

ประการที่สาม คือ เรื่องพยานหลักฐาน หากไม่มีบทบัญญัติเรื่องอายุความไว้ย่อมมีผล ท าให้
สามารถบังคับตามหนี ้นั ้นได้โดยไม่มีขอบเขตระยะเวลาจะมีการบังคับเอากับทายาทหรือลูกหนี ้นั ้น          
โดยไม่มีสุดสิ้น ความจ าตลอดจนหลักฐานเอกสารต่างๆที่มีอยู่ในการที่จะใช้ยันต่อสู้คดีหรือแม้แต่ผู้เห็นการณ์
อันสามารถเป็นพยานบุคคลได้ก็อาจล้มหายตายจากไป หรือสูญหาย ช ารุด เลอะเลือนจนไม่อาจน ามาใช้อ้าง 

ประการที่สี่ คือ ก่อให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยในสังคม เพราะการที่หนี้ใดๆไม่มีขอบเขต
ระยะเวลาในการใช้สิทธิย่อมมีผลตามมาในการก่อให้เกิดความเดือดร้อนในสังคม เช่น การที่ทายาทของเจ้าหนี้
มาเรียกร้องหนี้สินต่อทายาทของลูกหนี้ ย่อมท าให้ทายาทของลูกหนี้ไม่พอใจเพราะไม่อาจทราบได้ว่าบรรพบุรุษ
ของตนได้ไปก่อหนี้สินเหล่านั้นไว้จริงหรือไม่ แม้ทายาทของเจ้าหนี้จะมีหลักฐานใดๆก็อาจเป็นไปได้ว่าเป็น
หลักฐานปลอมเพ่ือหวังโกงตนจึงไม่ยอมช าระหนี้ ผลที่ตามมาก็คือเกิดการวิวาทกัน ซึ่งหากมีกรณี เช่นนี้หลาย
ร้อยหลายพันรายก็ย่อมเกิดการทะเลาะวิวาทท าให้สังคมเกิดความยุ่งเหยิง รัฐจึงต้องมีนโยบายที่จะขจัด           
ปัญหานี้เพ่ือความสงบเรียบร้อยในสังคม เพ่ือก าหนดระยะเวลาอันควรที่คู่กรณีจะเรียกร้องหนี้สินต่อกัน  
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ประการสุดท้าย คือ เรื่องการฟ้องร้องบังคับคดีในศาล โดยอายุความจะช่วยลดคดีความมิให้
ล้นศาลจนเกินควรเพราะถ้าไม่ก าหนดอายุความไว้แล้ว บุคคลจะฟ้องร้องบังคับคดีในหนี้สินใดๆก็ได้          
การพิจารณาคดีล าบากอันเนื่องมาจากหลักฐานไม่ชัดแจ้ง ท าให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเชื่องช้า คดีต่างๆ       
ก็สะสมมากมายจนยากจะพิจารณาพิพากษาให้เกิดความเป็นธรรมให้หมดสิ้นไปได้ ผลที่ตามมาก็คือท าให้รัฐ
ต้องเสียงบประมาณในเรื่องนี้โดยใช่เหตุ 

๒.๓ สิทธิเรียกร้อง กับ อายุความ  

มาตรา ๑๙๓/๙ “สิทธิเรียกร้องใดๆถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
สิทธิเรียกร้องนั้น เป็นอันขาดอายุความ” 

ดังนั้น จึงต้องพิจารณาว่า ค าว่า “สิทธิเรียกร้อง” ตามปพพ. มาตรา  ๑๙๓/๙ นั้น ครอบคลุม
เพียงใด เพราะถ้าไม่ใช่สิทธิเรียกร้องแล้วก็จะไม่อยู่ในบังคับของอายุความ ซึ่งในตัวบทภาษาอังกฤษใช้ค าว่า 
Claim อันหมายถึงสิทธิเรียกร้องที่มีค่าเป็นเงิน แต่ก็มีกฎหมายของบางประเทศใช้ค าว่า สิทธิ (Right) 
เช่นเดียวกัน 

ตามระบบกฎหมายไทย “สิทธิเรียกร้อง” หมายถึง การที่บุคคลฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะฟ้องร้อง
บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เพ่ือผลในทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิเรียกร้องนั้นไม่จ ากัดเฉพาะเรื่องหนี้เท่านั้น   
แต่อาจรวมถึงเรื่องอ่ืนด้วย เช่น การฟ้องหย่า แม้จะไม่ใช่เรื่องหนี้ก็ยังเป็นสิทธิเรียกร้องที่จะให้คู่สมรสอีกฝ่าย
หนึ่งเลิกเกี่ยวข้องผูกพันฉันสามีภรรยา สิทธิเรียกร้องในการละเมิดที่จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือสิทธิ
เรียกคืนทรัพย์สินฐานลาภมิควรได้ 

แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงอ านาจหรือเสรีภาพ อ านาจอาจมีในกฎหมายลักษณะทรัพย์ เช่น อ านาจ
ของเจ้าของตาม มาตรา ๑๓๓๖ ซึ่งไม่ใช่สิทธิเรียกร้องและไม่มีอายุความแต่หากมีบุคคลใดฝ่าฝืนล่วงละเมิด
ทรัพย์สินนั้นๆ จะเกิดสิทธิเรียกร้องให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือละเมิดซึ่งจะตกอยู่ในบังคับของอายุความหรือ
อ านาจในกฎหมายลักษณะครอบครัว เช่น บิดามารดามีอ านาจโบยตีบุตร เพ่ือปราบปรามสั่งสอนตามสมควร
เช่นนี้ก็ไม่มีอายุความเช่นกัน เสรีภาพก็เช่นเดียวกันการที่บุคคลใดไม่ใช้เสรีภาพ เช่น ไม่ยอมพูดจาก็ไม่มี
กฎหมายใดก าหนดให้เสรีภาพสูญสิ้นไป หากมีใครมาท าความเสียหายแก่เสรีภาพก็จะเกิดสิทธิเรียกร้องขึ้นได้ 
อ านาจและเสรีภาพนี้มีอยู่ประจ าตัวคนไม่ใช่สิทธิเรียกร้องจึงไม่อยู่ในบังคับของอายุความ แม้จะเป็นสิทธิแต่หาก
ไม่ใช่สิทธิเรียกร้องแล้ว ก็ไม่อยู่ในบังคับของอายุความ เช่น สิทธิเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือหากเป็นเพียงสิทธิ
ฟ้องร้องบางประเภท เช่น การฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมโดยมิได้รับความยินยอมจาก       
คู่สมรส เช่นนี้มิใช่สิทธิเรียกร้องเพ่ือเพิกถอนฐานะความเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจึงไม่อยู่ในบังคับ
ของอายุความ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๓๔๔/๒๕๓๑) 

๓. บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางค าวินิจฉัยของศาลและค าพิพากษาของศาล 
๓.๑ ประเภทอายุความ  

ตามกฎหมายไทย สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
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๓.๑.๑ อายุความได้สิทธิ เป็นการมองในแง่ของผู้ที่ได้ประโยชน์จากระยะเวลา คือ ก าหนด
ระยะเวลาที่ท าให้บุคคลได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินของผู้ อ่ืน  เนื่องจากการใช้สิทธิติดต่อกัน          
เป็นเวลานานจนครบก าหนดระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด กล่าวคือ 

ก. ต้องเป็นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดขึ้น บุคคลทั่วไปซึ่งเป็นคู่สัญญาหรือแม้แต่ศาล
ไม่สามารถก าหนดหรือท าความตกลงกันเองได้ 

ข. ต้องเป็นก าหนดเวลาให้ได้ทรัพยสิทธิเท่านั้น ซึ่งทรัพยสิทธิเป็นสิทธิที่มีอยู่ในตัว
ทรัพย์สินและต้องมีตัวทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่เจ้าของเดิมยังมีกรรมสิทธิ์อยู่ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ถูกสละ
การครอบครองหรือสละกรรมสิทธิ์แล้ว  

ค. ต้องมีการครอบครองในทรัพย์สินนั้นนานจนครบก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้  

๓.๑.๒ อายุความเสียสิทธิ เป็นการมองในแง่ของผู้ที่เสียประโยชน์จากระยะเวลา คือ ก าหนด
ระยะเวลาที่ท าให้ผู้ทรงสิทธิต้องเสียสิทธิที่มีอยู่เพราะการปล่อยปละละเลยไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

ก. ต้องเป็นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดขึ้น บุคคลทั่วไปซึ่งเป็นคู่สัญญาหรือแม้แต่ศาล
ไม่สามารถก าหนดหรือท าความตกลงกันเองได้ 

ข. ต้องเป็นก าหนดเวลาให้ใช้สิทธิเรียกร้องเท่านั้น ซึ่งการใช้สิทธิเรียกร้อง กรณีลูกหนี้
ไม่ช าระหนี้ เจ้าหนี้จะต้องท าการฟ้องร้องต่อศาล หากเจ้าหนี้เรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้เองถือว่า เป็นเพียงการ
เตือนให้ลูกหนี้ช าระหนี้ตาม มาตรา ๒๐๔ วรรคแรกเท่านั้น ไม่ใช่การใช้สิทธิเรียกร้อง เพราะการที่เป็นหนี้กันนั้น 
เจ้าหนี้ไม่อาจจะไปบังคับยึดทรัพย์ของลูกหนี้มาขายช าระหนี้ได้โดยพลการ ต้องใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลขอให้
บังคับลูกหนี้ให้ช าระหนี้ 

ค. ต้องใช้สิทธิภายในก าหนดเวลา เพราะถ้าหากเจ้าหนี้ไม่ฟ้องร้องภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดให้ท าการฟ้อง ลูกหนี้ย่อมเกิดสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ยอมช าระหนี้ที่ขาดอายุความแล้วต่อเจ้าหนี้ได้ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าอายุความทั้งสองใช้กับสิทธิที่ต่างกันเนื่องมาจากเจตนารมณ์
ของอายุความทั้งสองต่างกัน กล่าวคือ อายุความได้สิทธิใช้กับทรัพยสิทธิเพราะการได้สิทธิโดยอายุความจะต้อง
มีการครอบครองทรัพย์ โดยสงบ เปิดเผย และมีเจตนาเป็นเจ้าของซึ่งเป็นการใช้สิทธิที่เป็นปรปักษ์กับเจ้าของเดิม 
โดยพิจารณาการเข้าครอบครองใช้สิทธิเป็นส าคัญ ไม่สนใจว่าเจ้าของเดิมจะเพิกเฉยละเลยไม่ใช้สิทธิในทรัพย์
ของตนนานแค่ไหนก็ตาม ต่างจากอายุความเสียสิทธิใช้กับสิทธิเรียกร้องเพราะถ้าไม่ใช้เป็นเวลานานจะท าให้
สิทธินั้นไม่แน่นอนและพยานหลักฐานที่จะใช้ฟ้องร้องบังคับตามสิทธิก็อาจสูญหายหรือถูกท าลายไป แต่ตัวสิทธิ
เรียกร้องของเจ้าหนี้เดิมนั้นไม่มีใครที่จะเข้าใช้สิทธิเป็นเจ้าหนี้โดยปรปักษ์เพ่ือให้ได้สิทธิเรียกร้องจากเจ้าหนี้เดิมได้
เพียงแต่ถ้าเจ้าหนี้ไม่ใช้สิทธิภายในก าหนดอายุความก็ขาดลงและการที่ลูกหนี้ยกอายุความขึ้นตัดฟ้องไม่ใช่เป็ น
การใช้สิทธิเป็นปรปักษ์กับเจ้าหนี้เป็นแต่เพียงการต่อสู้ว่าเจ้าหนี้เสียสิทธิแล้วโดยอายุความได้สิทธิมีได้เฉพาะที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๘๒ (กรรมสิทธิ์) และมาตรา ๑๔๐๑ (ภาระจ ายอม) เท่านั้น ทรัพยสิทธิอย่างอ่ืน คือ                
สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ไม่มีกฎหมายให้ได้สิทธิโดยอายุความ                           
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และแม้ว่าอายุความได้สิทธิกฎหมายแยกมาบัญญัติไว้ต่างหากในบรรพ ๔ เรื่องทรัพย์ แต่เมื่อเป็นอายุความแล้ว 
ตามมารคา ๑๓๘๖ ก าหนดว่า “บทบัญญัติว่าด้วยอายุความ ในประมวลกฎหมายนี้ ท่านให้ใช้บังคับในเรื่อง 
อายุความได้สิทธิอันกล่าวไว้ในลักษณะนี้โดยอนุโลม” กล่าวคือ ให้น ามาใช้บังคับได้เพียงเท่าที่สามารถจะน ามา
ปรับใช้ได้เท่านั้น เช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๘๒/๒๕๐๖ 
มาตรา ๑๓๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยอายุความมา

ใช้บังคับในเรื่องอายุความได้สิทธิครอบครองด้วยโดยอนุโลม ฉะนั้น จึงน าบทบัญญัติว่าด้วยอายุความสะดุด
หยุดลงมาใช้แก่การฟ้องคดีเพ่ือเอาคืนซึ่งการครอบครองได้ 

ฟ้องโจทก์ที่ระบุถึงเรื่องโจทก์ไปร้องต่ออ าเภอว่าจ าเลยบุกรุกล้อมรั้วจ าเลยยอมรื้ อรั้วกับ           
อ าเภอแล้ว เช่นนี้อย่างน้อยก็มีผลเป็นการรับสภาพตามสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลง
อย่างหนึ่งหรือกรณีหลักกฎหมายเมื่ออายุความครบก าหนดแล้ว ให้มีผลย้อนหลังขึ้นไปถึงวันที่เริ่มนับอายุความ 
ตามมาตรา ๑๙๓/๒๕ ก็สามารถน ามาใช้กับอายุความได้สิทธิได้ เช่น นาย ก. เข้าครอบครองที่ดินของนาย ข. 
โดยสงบ เปิดเผย และแสดงความเป็นเจ้าของตลอดมา ในระหว่างที่ยังไม่ครบ ๑๐ ปีได้เกิดที่งอกออกจากที่ดิน
ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อครบก าหนด ๑๐ ปี นาย ก. ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินของนาย ข. โดยการครอบครองปรปักษ์   
นาย ก. จึงมีกรรมสิทธิ์ในที่งอกของที่ดินนั้นด้วย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๒/๒๔๙๐ 

การฟ้องร้องคดีแพ่งย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งอายุความ 
การฟ้องเรียกทรัพย์ที่จ าน าคืน ก็ต้องอยู่ภายในอายุความ 

  การฟ้องเรียกทรัพย์ที่จ าน าคืน ต้องเริ่มนับอายุความตั้งแต่ผู้จ าน าขอช าระหนี้ ถ้ายังไม่ขอช าระ
หนี้  ก็ยังไม่เริ่มนับอายุความ ประชุมใหญ่ครั้งที ่๕/๒๔๙๐ 

๓.๒ ความเกี่ยวพันระหว่างอายุความกับระยะเวลาและสิทธิเรียกร้อง  

๓.๒.๑ อายุความกับระยะเวลา  
ก.อายุความสัมพันธ์กับระยะเวลา  

ตามกฎหมายไม่ได้ให้ค านิยามของค าว่า อายุความ และ ระยะเวลาไว้ มีแต่นักนิติศาสตร์ได้ให้ค าจ ากัดความ  
ค าว่า ระยะเวลา หมายถึง เวลาที่มีช่วงเวลาเป็นระยะก าหนดไว้หรือระยะของเวลาหรือช่วงความยาวของเวลาที่
เกิดขึ้นโดยกฎหมาย เช่น ก าหนดระยะเวลาบอกล้างโมฆียะกรรม ห้ามมิให้บอกล้างเมื่อพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่
เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้ หรือเมื่อพ้นเวลาสิบปีนับแต่ได้ท านิติกรรมอันเป็นโมฆียะหรือที่เกิดขึ้นโดยข้อตกลง 
เช่น ตกลงท าสัญญาเช่าบ้านกัน ๖ เดือน และระยะเวลานั้นอาจก าหนดเป็นชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน หรือปี    
ก็ได้  

ส่วนอายุความ คือ ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดขึ้นเป็นเดือน หรือปี เพ่ือใช้สิทธิ
เรียกร้องหรือให้ได้ทรัพยสิทธิในทรัพย์ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าอายุความเป็นระยะเวลาอย่างหนึ่งที่มีการจ ากัดช่วง
ความยาวของเวลาไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับระยะเวลา 
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แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาอาจไม่ใช่อายุความเสมอไป และผลทางกฎหมายมีความ
แตกต่างกัน ผลความสัมพันธ์ระหว่างอายุความกับระยะเวลา จึงเกิดปัญหาว่าก าหนดระยะเวลาอย่างใดเป็นอายุ
ความ เพราะบางกรณีกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง จึงต้องอาศัยแนววินิจฉัยของศาลฎีกาเป็นหลักหรือ
เทียบเคียง ซึ่งโดยปกติก าหนดระยะเวลาตามกฎหมายอย่างใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ฟ้องเม่ือพ้น
ระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ แม้ไม่ระบุว่า เป็นอายุความก็ย่อมเป็นอายุความ เช่น มาตรา ๕๖๓ บัญญัติว่า “คดี
อันผู้ให้เช่าจะฟ้องผู้เช่าเกี่ยวแก่สัญญาเช่านั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นก าหนดหกเดือนนับแต่วันส่งคืน
ทรัพย์สินที่เช่า” แสดงให้เห็นว่าอายุความเป็นระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดขึ้นเพ่ือให้ใช้สิทธิเรียกร้องของคู่กรณี
ที่มีต่อกัน ส่วนก าหนดระยะเวลาตามกฎหมายที่ไม่ใช่อายุความ อาจพิจารณาได้ว่าถ้าไม่ใช่การใช้สิทธิเรียกร้อง
เป็นเพียงก าหนดระยะเวลาใช้สิทธิฟ้องร้อง เช่น ค าพิพากษาฎีกาที่ ๒๕๖๗/๒๕๑๗ วินิจฉัยว่า ก าหนด
ระยะเวลาฟ้องหรือร้องขอเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่บริษัท ซึ้งต้องฟ้องหรือร้องขอภายในก าหนด ๑ เดือน 
นับแต่วันลงมติ ตามมาตรา ๑๑๙๕ มิใช่อายุความ โดยมาตรา ๑๑๙๕ นี้เป็นบทบัญญัติจ ากัดระยะเวลาของ
กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่จะขอให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบในระหว่างกันเองเท่านั้น ไม่ใช่
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้สิทธิเรียกร้องอะไรต่อกัน หรือเป็นก าหนดระยะเวลาสิ้นสิทธิ  เช่น ค าพิพากษา
ฎีกาที่ ๑๓๒๖/๒๔๙๓ วินิจฉัยว่าก าหนดระยะเวลาใช้สิทธิบอกล้างโมฆียะกรรม ตามมาตรา ๑๘๑ มิใช่อายุ
ความโดยมาตรา ๑๘๑ มิใช่อายุความโดยมาตรา ๑๘๑ นี้ไม่ได้มีก าหนดเวลาให้ใช้สิทธิเรียกร้องไว้แต่ประการใด 
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้เป็นเรื่องการบอกล้างโมฆียะกรรม ซึ่งเมื่อมีการบอกล้าง ผลของการบอกล้างส าเร็จผลได้
เองในตัว โดยไม่ต้องฟ้องเรียกร้องอะไรต่อศาลอีกหรือเป็นก าหนดระยะเวลาด าเนินกระบวนพิจารณาอย่างใด
อย่างหนึ่งตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งศาล นอกจากนี้  ก าหนดระยะเวลาใช้สิทธิตามกฎหมายต่างๆ เช่น ตามประมวลรัษฎากรหรือ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ก็มีค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๗/๒๕๒๙ และ ๔๐๘๔/๒๕๓๔ วินิจฉัยว่า 
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่ใช่อายุความ เพราะไม่ใช่ก าหนดระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องด้วยการฟ้องร้องต่อ
ศาลแต่อย่างใด 

มีข้อสังเกตว่า ก าหนดระยะเวลาใช้สิทธิฟ้องร้องคดีฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุต่างๆตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ ย่อมระงับไปเมื่อพ้นก าหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริง ซึ่งตนอาจ
ยกข้ึนกล่าวอ้างได้ ตามมาตรา ๑๕๒๙ นั้น น่าจะเป็นก าหนดระยะเวลาใช้สิทธิฟ้องร้องซึ่งไม่ใช่อายุความ เพราะ
กฎหมายบัญญัติว่าสิทธิฟ้องร้องนั้นย่อมระงับไป เมื่อพ้นระยะเวลาที่ก าหนด แต่มีค าพิพากษาฎีกาที่               
๕๓๙/๒๕๑๑ และ ๑๑๑๓/๒๕๑๔ วินิจฉัยว่า ก าหนดระยะเวลาตามมาตรา ๑๕๒๙ เป็นอายุความ ซึ่งจากค า
พิพากษาฎีกาดังกล่าว อาจแปลความหมายของค าว่า “สิทธิเรียกร้อง ตามมาตรา ๑๙๓/๙ ได้ว่า หมายความถึง 
สิทธิในการเรียกร้องสิ่งที่ตนประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สิทธิในการเรียกร้องขอหย่าขาดจากคู่สมรส            
ตามมาตรา ๑๕๒๙ แม้จะเรียกว่า “สิทธิฟ้องร้อง” ก็เป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่ง ไม่ได้หมายถึง เฉพาะสิทธิ
เรียกร้องที่เก่ียวกับหนี้เท่านั้น 

ข.ผลความสัมพันธ์ระหว่างอายุความกับระยะเวลา 
ผลของอายุความต่อระยะเวลา  
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ก าหนดระยะเวลาใดที่ถือว่าเป็นอายุความ ย่อมต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายอายุความ
ด้วย กล่าวคือ ตามมาตรา ๑๙๓/๑๑ คือ คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันย่นเข้าหรือขยายอายุความออกไปได้ แม้แต่
ศาลเองก็ไม่สามารถสั่งได้เช่นกัน ยกเว้นกรณีที่กฎหมายให้อ านาจไว้ และภายหลังจากอายุความครบก าหนด
แล้ว มีการฟ้องร้องด าเนินคดีกัน แต่ลูกหนี้ไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเอง
ไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙๓/๒๙ 

ผลของระยะเวลาต่ออายุความ 
อายุความเป็นระยะเวลาอย่างหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องน าหลักทั่วไปในเรื่องการนับ

ระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑ ลักษณะ ๕ ต้ังแต่มาตรา ๑๙๓/๑ ถึง ๑๙๓/๘           
มาใช้บังคับกับเรื่องการนับอายุความด้วย เท่าท่ีสามารถจะน ามาปรับใช้ได้ ดังนี้ 

มาตรา ๑๙๓/๓  ถ้าก าหนดระยะเวลาเป็นหน่วยเวลาที่สั้นกว่าวันให้เริ่มต้นนับ 
ในขณะที่เริ่มการนั้น 

ถ้าก าหนดระยะเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือนหรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้น
รวมเข้าด้วยกัน เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นท าการงานกันตามประเพณี 

อายุความตามกฎหมาย ปกติก าหนดไว้เป็นเดือน หรือปี ซึ่งการเริ่มต้นนับระยะเวลา 
มาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสอง มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน ต้องนับหนึ่งในวันรุ่งขึ้น แต่มี
ข้อยกเว้น ตามมาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสอง ตอนท้าย ก าหนดว่า “เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเอง ตั้งแต่เวลาที่ถือ
ได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นท าการงานกันตามประเพณี” ซึ่งมีปัญหาค าว่า “เริ่มการ....” ตามข้อยกเว้นดังกล่าว          
มีความหมายอย่างไร โดยมีความเห็นของนักกฎหมายแตกต่างกัน กล่าวคือ 

ความเห็นที่ ๑ เห็นว่า หมายความถึง เริ่มท าการงาน หรือเริ่มปฏิบัติการตามสัญญา
จ้างแรงงาน เท่านั้น ไม่ได้มีความหมายกว้างไปถึงการนับระยะเวลาในกรณีอ่ืนๆ เช่น การเช่าบ้าน การกู้ยืม 
หรือ การทราบถึงเหตุละเมิดในอายุความเรื่องละเมิด เป็นต้น 

ความเห็นที่ ๒ เห็นว่า มีความหมายถึง เริ่มธุรกิจ หรือกิจการงาน หรือเริ่มการนั้น 
โดยไม่ค านึงถึงว่า การนั้นจะต้องมีการลงมืออกแรงท างานหรือไม่ 

การสิ้นสุดแห่งระยะเวลา ตามมาตรา ๑๙๓/๕ แบ่งออกเป็น ๒ กรณ ี
มาตรา ๑๙๓/๕  ถ้าก าหนดระยะเวลาเป็นสัปดาห์ เดือนหรือปี ให้ค านวณตามปีปฏิทิน 

ถ้าระยะเวลามิได้ก าหนดนับแต่วันต้นแห่งสัปดาห์ วันต้นแห่งเดือนหรือปี ระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันก่อน
หน้าจะถึงวันแห่งสัปดาห์ เดือนหรือปีสุดท้ายอันเป็นวันตรงกับวันเริ่มระยะเวลานั้น  ถ้าในระยะเวลานับเป็น
เดือนหรือปีนั้นไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา 

กรณีตามมาตรา ๑๙๓/๕ วรรคแรก ถ้าเริ่มต้นนับระยะเวลาในวันต้นแห่งเดือน           
(วันที่ ๑ ของทุกๆเดือน) หรือวันต้นแห่งปี (วันที่ ๑ มกราคม) ระยะเวลาย่อมสิ้นสุดลงในวันสุดท้ายของเดือน
หรือปีตามปฏิทิน เช่น ก. ท าสัญญาเช่าบ้าน ข. ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ก าหนดเวลาเช่า ๑ เดือน    
กรณีนี้ตามมาตรา ๑๙๓/๓ วรรคสอง ให้นับ ๑ ในวันรุ่งขึ้น คือวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นวันต้นแห่งเดือน
มีนาคม ดังนั้น จึงสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือน คือ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๓ 

กรณีตามมาตรา ๑๙๓/๕ วรรคสอง ถ้ามิได้เริ่มต้นนับระยะเวลาในวันต้นแห่งเดือน 
หรือวันต้นแห่งปี ระยะเวลาย่อมสิ้นสุดในวันก่อนหน้าจะถึงวันแห่งเดือน หรือปี สุดท้าย อันเป็นวันตรงกับ                 
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วันเริ่มระยะเวลานั้น เช่น ค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๗๑/๒๕๓๗ อายุความตามตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาท มีก าหนด ๓ 
ปี นับแต่วันทวงถาม คือ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๒๖ กรณีนี้อายุความนับเป็นปี จึงมิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลา
รวมค านวณเข้าด้วย และวันแรกที่เริ่มนับนั้น มิใช่วันแรกของปี ระยะเวลาที่นับจึงสิ้นสุดในวันก่อนหน้า อันเป็น
วันตรงกับวันเริ่มระยะเวลา ดังนั้น วันสุดท้ายของอายุความ คือ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๒๙  

แต่ ในกรณีที่ ระยะเวลานับเป็นเดือนหรือปีนั้น ไม่มีวันตรงกันในเดือนสุดท้าย                 
ตามมาตรา ๑๙๓/๕ วรรคสองตอนท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้ายแห่งเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลา และถ้า        
วันสิ้นสุดแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดท าการตามประกาศเป็นทางการหรือตามประเพณี  

มาตรา ๑๙๓/๘  ถ้าวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดท าการตามประกาศเป็น
ทางการหรือตามประเพณี ให้นับวันที่เริ่มท าการใหม่ต่อจากวันที่หยุดท าการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา 

โดยมาตรา ๑๙๓/๘ ได้ขยายระยะเวลาโดยก าหนดให้นับวันที่เริ่มท าการใหม่เพ่ิมเข้ามา
อีกหนึ่งวันต่อจากวันที่หยุดท าการนั้น ไม่ว่าจะมีวันหยุดติดต่อกันกี่วันก็ตาม โดยถือว่าเป็นวันสุดท้ายของ
ระยะเวลา 

๓.๒.๑ อายุความกับสิทธิเรียกร้อง 
ก. อายุความสัมพันธ์กับสิทธิเรียกร้อง 

สิทธิเรียกร้อง หมายถึง การที่บุคคลฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า เจ้าหนี้ มีสิทธิที่จะฟ้องร้อง
บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ลูกหนี้ เพ่ือผลในกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องเอาจากกันได้นี้ 
อาจเกิดได้จากหลายมูลเหตุ  ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเรื่องหนี้  โดยตามมาตรา ๑๙๔ บัญญัติรองรับไว้ว่า        
“ด้วยอ านาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ ...” และในมาตรา ๒๑๓ บัญญัติรองรับ
ไว้ว่า “ถ้าลูกหนี้ละเลยไม่ช าระหนี้ของตน เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับช าระหนี้ก็ได้ เว้นแต่สภาพแห่ง
หนี้จะไม่เปิดช่องให้ท าเช่นนั้นได้” ซึ่งแม้จะไม่ใช่สิทธิเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะหนี้โดยตรง แต่ต่างก็เป็นสิทธิ
เรียกร้องอย่างหนึ่งที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้นๆ และเมื่อมีสิทธิเรียกร้องเกิดขึ้นแล้ว  สิทธิ
เรียกร้องทั้งหลายต้องมีก าหนดอายุความ จะอ้างว่าสิทธิเรียกร้องนั้นไม่มีอายุความหาได้ไม่ เพราะสิทธิเรียกร้อง
เป็นสิทธิที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ หากไม่ก าหนดอายุความการใช้สิทธิไว้อาจจะต้องผูกพันกันยาวนาน
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ฉะนั้นจะเห็นว่า สิทธิเรียกร้องต้องมีความสัมพันธ์กับอายุความเสมอ 

ข. ผลของอายุความกับสิทธิเรียกร้อง 
สิทธิเรียกร้องต้องเรียกร้องหรือฟ้องร้องบังคับกันภายในอายุความ ซึ่งถ้าไม่ใช้สิทธิ

ปล่อยให้ล่วงเลยเวลา สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ ตามมาตรา ๑๙๓/๙ ซึ่งมีผลท าให้ลูกหนี้เกิดสิทธิ
ที่จะปฏิเสธไม่ช าระหนี้ที่ขาดอายุความได้ ตามมาตรา ๑๙๓/๑๐ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการช าระหนี้หรือ        
หาประกันมาให้แก่เจ้าหนี้ ลูกหนี้ย่อมเรียกคืนไม่ได้และท าให้สิทธิกลับคืนมา จะเห็นว่าตัวอายุความเมื่อไม่ได้ใช้
ก็หมดสิ้นไปและอายุความอาจเกิดขึ้นอีกก็ได้ แต่ตัวสิทธิเรียกร้องหรือตัวหนี้ยังไม่หมดตามไปด้วย เป็นเพียงแค่
ขาดอายุความเท่านั้น   

 
 
 



- ๙ - 
๓.๓ หลักการเริ่มนับอายุความ 

เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบางกรณีมิได้บัญญัติเรื่องอายุความไว้
โดยเฉพาะ จึงต้องน าบทบัญญัติ เรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บั งคับ                   
โดยหลักเกณฑ์การนับอายุความว่าเริ่มนับเมื่อใด  

กรณีท่ี ๑ พิจารณาตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๙๓/๑๒ อายุความ ให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป              

ถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นกระท าการอย่างใด ให้เริ่มนับแต่เวลาแรกที่ฝ่าฝืนกระท าการนั้น ได้แก่ 
๑. อายุความเริ่มนับตั้งแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ คือ วันที่หนี้นั้นถึงก าหนดช าระ

โดยถ้าหนี้ถึงก าหนดช าระแล้ว อายุความก็เริ่มนับทันที (ค าพิพากษาฎีกาที่ ๙๗/๒๕๓๗) ปัญหาว่าหนี้นั้น       
ถึงก าหนดช าระเม่ือใด พิจารณาตามมาตรา ๒๐๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แก่ 

๑.๑ หนี้ที่ไม่มีก าหนดเวลาช าระ เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ช าระหนี้ได้โดยพลัน 
มาตรา ๒๐๓ ถ้าเวลาอันจะพึงช าระหนี้นั้นมิได้ก าหนดลงไว้ หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์

ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่า เจ้าหนี้ย่อมเรียกให้ช าระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะช าระหนี้ของตนได้
โดยพลันดุจกัน ซึ่งเป็นกรณีที่หนี้นั้นไม่มีก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ ดังนั้น อายุความจึงเริ่มนับทันที  ฉะนั้น 
สัญญาประเภทที่มิได้ก าหนดเวลาปฏิบัติตามสัญญา เช่น สัญญาฝากทรัพย์ สัญญากู้ยืม โดยไม่มีก าหนด  
เวลาคืน อายุความย่อมเริ่มนับทันทีที่สัญญาเกิด อายุความเริ่มนับถัดจากวันที่ท าสัญญากู้ยืม เป็นต้นไป                
ค าพิพากษาฎีกาที่ ๒๖๖๐/๒๕๔๕,๘๑๗๒/๒๕๕๑ หรือหนี้ที่เกิดจากนิติเหตุต่างๆ เช่น จัดการงานนอกสั่ง          
ลาภมิควรได้ ละเมิด อายุความจะเริ่มนับทันทีเมื่อเกิดข้อเท็จจริงนั้นๆขึ้น  

กรณีสัญญาต่างตอบแทนต่างฝ่ายเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน ต้องช าระหนี้ของ  
แต่ละฝ่ายตอบแทนกัน แม้หนี้ของฝ่ายหนึ่งไม่มีก าหนดระยะเวลาก็ตาม ถ้าหนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งมีก าหนด
ระยะเวลา ก็ถือว่าหนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งมีก าหนดเวลาตามนั้ นด้วย มิใช่เป็นหนี้ที่ ไม่มีก าหนดระยะเวลา                
(เทียบค าพิพากษาฎีกาท่ี ๑๐๕/๒๕๓๖) 

๑.๒ หนี้ที่มีก าหนดเวลาช าระ อาจก าหนดเป็นหน่วยของเวลา หน่วยของวันเดือนปี หรือ
เป็นจ านวนวันเดือนปี หรือก าหนดตามวันปฏิทิน ซึ่งการก าหนดเวลานั้นอาจตกลงก าหนดไว้โดยชัดแจ้ง         
โดยปริยายหรือก าหนดโดยกฎหมายก็ได้ 

หนี้ที่มีก าหนดเวลาช าระ ถ้าพ้นก าหนดเวลานั้นแล้ว ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้แต่เจ้าหนี้มิได้
ทักท้วง แสดงว่ามิได้ถือเอาก าหนดเวลานั้นเป็นสาระส าคัญ ท าให้กลายเป็นหนี้ที่ไม่มีก าหนดเวลาช าระนับแต่
นั้นไป (ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๙๙๗/๒๕๕๑) แต่หนี้ที่ก าหนดเป็นงวด แม้เจ้าหนี้จะยอมช าระหนี้ไม่ตรงตามก าหนด 

ของแต่ละงวดก็ตาม ก็ยังคงถือว่าเป็นหนี้ที่มีก าหนดเวลาช าระตามงวดที่ไม่ถึงก าหนดนั้นอยู่ มิใช่เป็นหนี้ที่ไม่มี
ก าหนดเวลาช าระ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี๓๗๙๒/๒๕๕๑) 

๒. มาตรา ๑๙๓/๑๒ ตอนท้าย อายุความเริ่มนับตั้งแต่เวลาแรกที่ฝ่าฝืนการกระท านั้นซึ่ง
กรณีเป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นการกระท าอย่างใด กล่าวคือ กรณีที่หนี้เป็นการงดเว้นกระท าการ อายุความจะ
เริ่มนับตั้งแต่เวลาแรกท่ีฝ่าฝืนการกระท านั้น เป็นต้นไป หากไม่มีการฝ่าฝืนกระท าการ อายุความก็ยังไม่เริ่มนับ 

กรณีท่ี ๒ พิจารณาตามมาตรา ๑๙๓/๑๓  

กรณีสิทธิเรียกร้องที่จะต้องมีการบอกกล่าวให้ช าระหนี้ก่อน มาตรา ๑๙๓/๑๓ สิทธิเรียกร้อง 



- ๑๐ – 

ที่เจ้าหนี้ยังไม่อาจบังคับได้จนกว่าจะได้ทวงถามให้ลูกหนี้ช าระหนี้ก่อน ให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่เวลาแรกที่อาจ
ทวงถามได้เป็นต้นไป แต่ถ้าลูกหนี้ยังไม่ต้องช าระหนี้จนกว่าระยะเวลาหนึ่งจะได้ล่วงพ้นไปแล้วนับแต่เวลาที่ได้
ทวงถามนั้น ให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่ระยะเวลานั้นได้สิ้นสุดไปแล้ว 

๑. กรณีสิทธิเรียกร้องที่ต้องมีการทวงถาม หมายถึง สิทธิเรียกร้องที่มีการก าหนดให้เจ้าหนี้          
มีหน้าที่ทวงถามลูกหนี้ให้ช าระหนี้ก่อน หากเจ้าหนี้ยังไม่ทวงถาม ลูกหนี้ยังไม่ต้องช าระหนี้ การก าหนดให้
เจ้าหนี้มีหน้าที่ทวงถาม ปกติจะก าหนดโดยสัญญาที่ก่อสิทธิเรียกร้องนั้น คือ สัญญาที่ก่อสิทธิเรียกร้องขึ้น            
มีข้อตกลงก าหนดให้เจ้าหนี้ทวงถามให้ลูกหนี้ช าระหนี้ก่อน และสัญญามีข้อตกลงก าหนดว่า เมื่อเจ้าหนี้
ต้องการให้ช าระหนี้จะต้องบอกกล่าวลูกหนี้ก่อน 

๒. การเริ่มนับอายุความ กรณีทวงถามโดยไม่มีก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ คือ เจ้าหนี้มี
หน้าที่ต้องทวงถามลูกหนี้ก่อน จึงจะมีสิทธิฟ้องบังคับคดีได้ โดยสัญญาที่ก่อสิทธิเรียกร้องก าหนดให้เจ้าหนี้มี
หน้าที่ คือ ทวงถามลูกหนี้ก่อนโดยไม่ต้องก าหนดระยะเวลาให้ลูกหนี้ช าระหนี้ มาตรา ๑๙๓/๑๓ ก าหนดให้     
เริ่มนับอายุความ “ตั้งแต่เวลาแรกท่ีอาจทวงถามได้เป็นต้นไป” 

ค าว่า เวลาแรกที่อาจทวงถามได้ คือ เพียงอาจทวงถามได้เท่านั้น แม้ยังไม่ได้ทวงถาม 
อายุความเริ่มนับแล้ว ดังนั้น เจ้าหนี้จะทวงถามลูกหนี้หรือไม่ ไม่มีผลต่อการเริ่มนับอายุความ เพราะอายุความ
เริ่มนับมาแล้วตั้งแต่เวลาแรกท่ีอาจทวงถามได้ ไม่ได้เริ่มนับเมื่อได้ทวงถาม 

๓. การเริ่มนับอายุความกรณีทวงถามโดยมีก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ คือ สัญญาก่อสิทธิ
เรียกร้องก าหนดให้เจ้าหนี้มีหน้าที่ ๒ ประการ ได้แก่ หน้าที่ทวงถามลูกหนี้และหน้าที่ก าหนดระยะเวลาช าระหนี้
ให้ลูกหนี้ด้วย ซึ่งลูกหนี้จะต้องช าระหนี้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาช าระหนี้ที่เจ้าหนี้ก าหนด  กฎหมายให้เริ่มนับอายุ
ความ “ตั้งแต่ระยะเวลานั้นได้สิ้นสุดไปแล้ว” การเริ่มนับอายุความเมื่อพ้นระยะเวลาช าระหนี้ที่เจ้าหนี้ต้อง
ก าหนดในการทวงถาม เจ้าหนี้จะได้ทวงถามจริงๆ หรือไม่ ไม่ส าคัญ แม้ยังมิได้ทวงถามลูกหนี้เลยอายุความเริ่ม
นับแล้ว เช่น ท าสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยไม่มีก าหนดเวลาให้ช าระหนี้ แต่สัญญา
ระบุว่า เมื่อเจ้าหนี้ต้องการให้ช าระหนี้ต้องบอกกล่าวให้ลูกหนี้ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน สิทธิเรียกร้อง
ให้ช าระหนี้มิได้ก าหนดระยะเวลาไว้ จึงถึงก าหนดในวันท าสัญญาจะซื้อจะขาย แต่สัญญาก าหนดให้เจ้าหนี้ทวง
ถาม ล่วงหน้า ๑ เดือน อายุความเริ่มนับเมื่อพ้น  ๑ เดือน นับแต่วันท าสัญญาจะซื้อจะขาย คือเริ่มนับ
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ แม้เจ้าหนี้ยังไม่ได้ทวงถามลูกหนี้เลย อายุความเริ่มนับแล้ว  

๓.๔ กรณีลูกหนี้ผิดนัด 

การที่ลูกหนี้ผิดนัดจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระแล้ว และการที่ลูกหนี้จะตกเป็น         
ผู้ผิดนัดจะต้องมีหลักเกณฑ์ส าคัญประการหนึ่ง คือ เจ้าหนี้ต้องเตือนแล้ว และลูกหนี้ไม่ช าระหนี้หรือ เป็นหนี้ที่มี
ก าหนดเวลาช าระแน่นอนตามวันแห่งปฏิทิน ก็ไม่ต้องเตือน 

สรุปได้ว่า การที่ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด ได้แก่ 
๑. หนี้ถึงก าหนดช าระแล้ว พิจารณา ปพพ.มาตรา ๒๐๓ และเจ้าหนี้ได้เตือนให้ช าระแล้ว

ลูกหนี้ไม่ช าระ โดยตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่พ้นก าหนดเวลาในการเตือน เป็นต้นไป 
๒. หนี้ถึงก าหนดช าระ โดยมีก าหนดเวลาช าระตามวันปฏิทิน เมื่อพ้นก าหนดเวลานั้นแล้ว ก็

ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิต้องเตือน 

 



- ๑๑ – 
การเตือนของเจ้าหนี้ท าได้โดยการแสดงเจตนาไปยังลูกหนี้ว่าต้องการให้ช าระหนี้จะท าเป็น

หนังสือ ด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์ ก็ได้และต้องให้เวลาอันสมควรที่จะให้ลูกหนี้ช าระหนี้ด้วยจึงจะเป็นการ
เตือนโดยชอบ 

การเตือนต้องท าภายหลังที่หนี้ถึงก าหนดแล้วลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ มิใช่เป็นการแจ้งล่วงหน้า
ก่อนหนี้ถึงก าหนดช าระโดยถ้าเป็นหนี้ที่ไม่มีก าหนดเวลาช าระหนี้ ซึ่งถึงก าหนดช าระโดยเจ้าหนี้โดยเจ้าหนี้ย่อม
เตือนให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ทันที แต่หนี้ที่ถึงก าหนดช าระที่ไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทินจะต้องรอให้หนี้ถึงก าหนด
ช าระก่อน เมื่อถึงก าหนดเวลาช าระหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ เจ้าหนี้ถึงจะเตือนได้ 

เจ้าหนี้จะต้องมีค าเตือนไปยังลูกหนี้หรือส่งไปถึงลูกหนี้ ถ้าลูกหนี้ถึงแก่ความตายไปแล้ว           
ต้องเตือนไปยังทายาทของลูกหนี้ให้ช าระหนี้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๒๑๘๓/๒๕๒๘) 

การเตือนเป็นการกระท าเพื่อให้ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดี 
เพราะถ้าหนี้ถึงก าหนดช าระแล้วลูกหนี้ไม่ช าระ เจ้าหนี้ก็ยื่นฟ้องลูกหนี้ให้ช าระหนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าว
ก่อน (ค าพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๐๓/๒๕๓๕) แต่หามีสิทธิเรียกดอกเบี้ยผิดนัดก่อนวันฟ้องไม่ แต่อย่างไรก็ตาม  
การที่เจ้าหนี้ฟ้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ ก็เท่ากับเป็นการเตือนด้วย จึงถือว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันฟ้องและ 
มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป (ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๖๒๗/๒๕๓๒,๒๔๐๐/๒๕๔๕) 

กรณีผิดนัดโดยมิต้องเตือน ตามปพพ.มาตรา ๒๐๔ วรรคสอง ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดทันที         
เมื่อไม่ช าระหนี้ แม้ภายหลังจากนั้นจะช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ก็มิได้พ้นจากการเป็นผู้ผิดนัดมาตั้งแต่ต้น 

ผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด ย่อมก่อให้เกิดผลดังนี้ 
๑.ลูกหนี้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามปพพ.มาตรา ๒๑๕ 
๒.เจ้าหนี้บอกปัดไม่รับช าระหนี้ได้ ตามปพพ.มาตรา ๒๑๖ 
๓.ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ตามปพพ.มาตรา ๒๑๗ 
๔.หนี้เงินต้องเสียดอกเบี้ย ตามปพพ.มาตรา ๒๒๔ 

๓.๕ การสะดุดหยุดลงของอายุความ 
เมื่ออายุความเริ่มนับแล้วก่อนที่อายุความจะครบก าหนด หากมีเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่

กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๓/๑๔ 
มาตรา ๑๙๓/๑๔  อายุความย่อมสะดุดหยุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยท าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ ให้           

ช าระหนี้ให้บางส่วน ช าระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระท าการใด ๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็น                
เป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 

(๒) เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพ่ือตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพ่ือให้ช าระหนี้ 
(๓) เจ้าหนี้ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย 
(๔) เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
(๕) เจ้าหนี้ได้กระท าการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
สามารถแยกได้เป็น ๒ กรณีใหญ่ๆ ได้แก่ กรณีแรก คือ การที่ลูกหนี้รับสภาพหนี้ และกรณีที่

สองคือการที่เจ้าหนี้ใช้สิทธิอย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้อายุความสะดุดหยุดลง และผลของการที่อายุความสะดุด
หยุดลงนั้น ก็คือ ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านั้นไม่นับรวมเข้าในอายุความและเริ่มนั้บอายุความใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
และนอกจากจะมีผลต่ออายุความของสิทธิเรียกร้องนั้นๆแล้ว การสะดุดหยุดลงของอายุควรามยังอาจมีผลต่อ
อายุความของบคุคลที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆด้วย เช่น ลูกหนี้ร่วม หรือผู้ค้ าประกัน 



- ๑๒ - 
๓.๕.๑ ส าหรับแนวคิดและที่มาของการสะดุดหยุดลงของอายุความ 
ส าหรับแนวคิดและที่มาของการสะดุดหยุดลงของอายุความนั้น ท่านศาสตราจารย์              

ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ได้อธิบายว่า “ ตามธรรมดาอายุความเริ่มนับแล้ว ก็ต้องนับกันเรื่อยไปไม่มีอะไรมาท าให้
หยุดชะงักลงได้ แต่จะต้องระลึกว่า ที่ให้นับอายุความก็เพ่ือที่จะตัดสิทธิฟ้องร้องของผู้ไม่ใช้สิทธิ เพราะเหตุนั้น 
เมื่อมีกรณีที่จะถือได้ว่าเขาใช้สิทธิแล้ว อายุความที่เริ่มนับเรื่อยมาเป็นโทษแก่เขาก็ควรจะเลิกแล้วกันไป ทั้งนี้
เป็นความหมายของเรื่องอายุความสะดุดหยุดลง หากการที่ใช้สิทธินั้นบรรลุผลได้รับความพอใจถึงขั้นบังคับให้มี
การช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องแล้ว สิทธิเรียกร้องนั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปเลย ไม่มีปัญหาที่ จะต้องมานับ         
อายุความกันได้อีกแต่ถ้ามีการใช้สิทธิแล้ว หากเป็นเพียงเพ่ือจะตั้งหลักฐานแห่งสิทธิ แม้จะยังไม่ใช่เป็นการ
บังคับตามสิทธิก็เป็นเหตุให้สิทธิเรียกร้องยังมีอยู่ต่อกันไปอีกได้ ถ้าทิ้งไว้ไม่ใช้อายุความก็ต้องเริ่มนับกันไปใหม่
อีก เพราะยังมีสิทธิเรียกร้องที่จะใช้เมื่อไม่ใช้จึงต้องเริ่มนับอายุความกันใหม่ต่อไป ทั้งนี้เป็นความหมายของหลัก
ที่ว่า อายุความสะดุดหยุดลงแล้วอาจตั้งต้นเริ่มนับใหม่ ส่วนที่นับมาก่อนแล้วก็แล้วกันไปตัดทิ้งไป เว้นไว้แต่จะ
เป็นการใช้สิทธิไม่จริงจัง เช่นใช้แล้วเพิกถอนเสียละทิ้งเสียไม่บังคับให้ถึงที่สุด จดๆจ่อๆเข้าไปแล้วก็เ ลิกไป        
จึงถือเท่ากับว่าไม่ได้ใช้สิทธิ ไม่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงได้ เวลาที่นับมาแล้วเป็นอายุความเท่าใดตัดทิ้งไม่ได้ 
ยังต้องนับกันเรื่อยไปเป็นโทษแก่ฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องนั้นและในส่วนของลูกหนี้ก็เช่นกัน ถ้าปรากฏว่า          
ในระหว่างอายุความนั้นหากลูกหนี้ได้กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีกฎหมายก าหนดอันถือได้ว่าเป็นการรับรอง
หรือยอมรับในหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้เสียแล้วอันเท่ากับเป็นการพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าลูกหนี้เป็นหนี้
เจ้าหนี้อยู่จริง กรณีเช่นนี้ก็ไม่ควรที่จะให้อายุความนับต่อเนื่องไปเช่นกัน 

การที่อายุความสะดุดหยุดลงโดยการกระท าของลูกหนี้ 
การที่อายุความสะดุดหยุดลงโดยการกระท าของลูกหนี้ นั่นคือ การรับสภาพหนี้ ตามท่ีบัญญัติ

ไว้ในมาตรา ๑๙๓/๑๔(๑) ซึ่งบัญญัติให้ อายุความสะดุดหยุดลงโดยลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องโดยท าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ให้ ช าระหนี้ให้บางส่วน ช าระดอกเบี้ย ให้ประกัน หรือกระท าการใดๆ
อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่า ยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง 

การรับสภาพหนี้ คือ การแสดงเจตนาของลูกหนี้ในการยอมรับและผูกพันในหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่
ต่อเจ้าหนี้ การรับสภาพหนี้ไม่เป็นการก่อตั้งสิทธิฟ้องร้องขึ้นใหม่ หรือเป็นการท าสัญญาแปลงหนี้ หรือก่อหนี้สิน
ความรับผิดขึ้นใหม่ เพียงแต่เป็นการรับรองหนี้เก่าเท่านั้น โดยไม่ท าให้เปลี่ยนสภาพแห่งหนี้เดิม และหากไม่มี
หนี้เดิมก็มีการรับสภาพหนี้ไม่ได้ การรับสภาพหนี้นั้น ถือเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวที่ลูกหนี้ได้แสดงเจตนาของตน
ต่อเจ้าหนี้รับรองว่ามีหนี้อยู่กับเจ้าหนี้จริง ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือการรับสภาพหนี้นั้นต้องเป็นการกระท า
ของลูกหนี้หรือผู้รับมอบอ านาจลูกหนี้ให้กระท าการแทน ซึ่งอาจเป็นกรณีที่ถือว่าเป็นตัวแทนโดยปริยายก็ได้ 
และจะต้องกระท าต่อเจ้าหนี้ ถ้ากระท าต่อบุคคลอ่ืน เช่น ให้การชั้นสอบสวนในคดีอ่ืนต่อพนักงานสอบสวน 
หรือเบิกความต่อศาลในคดีอ่ืน แม้ลูกหนี้จะยอมรับว่าเป็นหนี้เจ้าหนี้จริง แต่มิได้กระท าต่อเจ้าหนี้  
และไม่มีเจตนาจะใช้หนี้แก่เจ้าหนี้ก็ย่อมไม่เป็นการรับสภาพหนี้ และต้องมีหนี้อยู่ต่อกันจริง หากรับสภาพหนี้ไป
โดยไม่มีมูลหนี้เดิมก็จะไม่มีผลทางกฎหมายแต่ประการใด และต้องกระท าเสียก่อนที่สิทธิเรียกร้องจะขาดอายุ
ความ ซึ่งหากกระท าภายหลังขาดอายุความแล้ว จะเป็นเรื่องการรับสภาพความผิด หรืออาจเป็นการสละ
ประโยชน์แห่งอายุความได้ ส าหรับวิธีการรับสภาพหนี้นั้น เมื่อพิจารณาตามาตรา ๑๙๓/๑๔(๑) แล้ว สามารถ
แยกออกได้เป็น ๓ กรณี ดังต่อไปนี้ 

๑. กรณีลูกหนี้ท าหนังสือรับสภาพหนี้ หมายถึง การที่ลูกหนี้ได้ท าหนังสือให้ไว้ต่อเจ้าหนี้ว่า
เป็นหนี้เจ้าหนี้อยู่จริง ซึ่งข้อความในหนังสือถ้าชัดแจ้งว่าลูกหนี้ยอมรับรองว่าเป็นหนี้เจ้าหนี้ ก็คงไม่มีปัญหา     



- ๑๓ - 
แต่ถึงแม้ว่าจะมีข้องความไม่ชัดแจ้ง ถ้าพอแปลได้ว่าลูกหนี้มีเจตนาเช่นนั้นต ก็อาจเป็นหนังสือรับสภาพหนี้            
ได้เช่นกัน ต้องพิจารณาเป็นรายๆไป เช่น ลูกหนี้มีหนังสือถึงเจ้าหนี้ยอมรับว่าเป็นหนี้อยู่จริง แม้จะมีข้อโต้เถียง
ในจ านวนเงินที่คิดไม่ตรงกัน ก็เป็นหนังสือรับสภาพหนี้ 

การรับสภาพหนี้โดยการท าเป็นหนังสือนี้ เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวที่ลูกหนี้สามารถกระท า 
ได้เองโดยสมบูรณ์ แม้เจ้าหนี้ไม่ตกลงยินยอมด้วยในการท าหนังสือรับสภาพก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามหนังสือ         
รับสภาพหนี้จะมีผลตามกฎหมายก็ต่อเมื่อลูกหนี้ได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วย ซึ่งการท าหนังสือรับสภาพหนี้นี้             
อาจท าโดยความสมัครใจของลูกหนี้  หรือเจ้าหนี้อาจมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ท าหนังสือรับสภาพหนี้ ได้                
ตามปพพ.๑๙๓/๑๖ 

๒. ลูกหนี้ช าระหนี้ให้บางส่วน ช าระดอกเบี้ย หรือให้ประกันแก่เจ้าหนี้อันเป็นปริยายว่า
ยอมรับสภาพหนี้ 

การกระท าของลูกหนี้โดยการช าระหนี้ให้บางส่วน หรือช าระดอกเบี้ย หรือหาประกัน
ส าหรับหนี้สินให้แก่เจ้าหนี้นั้น ย่อมเป็นการเสดงเจตนาโดยปริยายว่าลูกหนี้ยอมรับรองผูกพันในมูลหนี้ที่มีอยู่ต่อ
เจ้าหนี้จริง เพราะหากไม่ยอมผูกพันในมูลหนี้แล้ว ก็คงจะไม่กระท าการดังกล่าวต่อเจ้าหนี้ แม้จะช าระเพียง
บางส่วนก็ตาม 

การช าระหนี้ในกรณีลูกหนี้เจ้าหนี้มีหนี้สินกับเจ้าหนี้หลายรายการ ซึ่งบางรายการอาจขาด
อายุความแล้ว แต่บางรายการยังไม่ขาดอายุความ หากลูกหนี้ช าระโดยไม่ระบุว่าเป็นการช าระหนี้ในหนี้รายการ
ใด ย่อมต้องถือว่าเป็นการแบ่งเฉลี่ยใช้หนี้ในมูลหนี้ทุกรายการ (ค าพิพากษาฎีกาที่ ๒/๒๔๗๗) แต่ถ้าหนี้ทุก
รายการยังไม่ขาดอายุความ การจะหักช าระหนี้รายใดจะอยู่ภายในบังคับมาตรา ๓๒๘ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

ไม่ว่าการช าระหนี้ให้บางส่วน หรือช าระดอกเบี้ย ไม่จ ากัดเฉพาะเพียงช าระเป็นเงินเท่านั้น 
แต่การช าระด้วยทรัพย์สินอย่างอ่ืน ย่อมท าให้อายุความสะดุดหยุดลงด้วย เพราะการช าระหนี้นั้น หากเจ้าหนี้
ยอมรับการช าระหนี้อย่างอ่ืนแทนการช าระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้ หนี้นั้นก็ระงับไปเช่นกัน 

การให้ประกันแก่เจ้าหนี้นั้น อาจเป็นการประกันด้วยบุคคล เช่น ลูกหนี้น าบุคคลมาท า
สัญญาค้ าประกันต่อเจ้าหนี้ หรือประกันด้วยทรัพย์ก็ได้ เช่น น าทรัพย์สินมาจ านอง จ าน า ต่อเจ้าหนี้ ข้อส าคัญก็
คือ การให้ประกันนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยการ
ค้ าประกัน จ าน า จ านองด้วย เช่น หากเป็นการจ านองต้องมีการท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือหากเป็นการจ าน าก็ต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินที่จ าน าให้แก่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ หากเป็นการให้
ประกันที่ท าไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว จะไม่มีผลท าให้อายุความสะดุดหยุดลง แต่การให้ประกันที่ท าไม่
ถูกต้องนี้อาจเป็นการกระท าใดๆอันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้อง 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๘๕/๒๕๔๓ 

โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของ อ. ฟ้องเรียกเงินฝากที่ อ. ฝากไว้คืนจากจ าเลยไม่ใช่กรณีที่
โจทก์ฟ้องขอให้จ าเลยรับผิดเพ่ือใช้เงิน บ าเหน็จ ค่าฝากทรัพย์ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายและใช้ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยว
แก่การฝากทรัพย์ ต้องใช้อายุความ ๑๐ ปี แม้ตามส าเนาสมุดเงินฝากประจ ามีการแสดงยอดเงินคงเหลือครั้ง
สุดท้ายนับถึงวัน ฟ้องเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี แต่ตามระเบียบการฝากเงินประจ าโดยใช้สมุดคู่ฝากที่ปรากฏใน
ส าเนาสมุดเงินฝาก ประจ าข้อ ๓ ระบุว่าการฝากทุก ๆ รายการ จ าเลยถือว่าผู้ฝากตกลงฝากประจ ามีก าหนด
ระยะเวลา๑ ปี นับแต่วันเดือนปีที่ปรากฏของแต่ละรายการนั้น ๆ และข้อ ๔ ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยจ าเลยค านวณ 



- ๑๔ - 
ให้เช่นเดียวกับเงินฝากประจ าอ่ืนดังนี้ ฯลฯฝากตั้งแต่ ๑๒ เดือนขึ้นไปและได้ฝากครบก าหนดระยะเวลานั้น 
ค านวณดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๘ ต่อปี กับข้อ ๕ ระบุว่า ระเบียบการนอกจากนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและ
ประเพณีพึงปฏิบัติของ ธนาคารทุกประการโดยระเบียบประเพณีและข้อตกลงดังกล่าว จ าเลยต้องแสดงยอดเงิน
ฝากคงเหลือของเงินฝากแต่ละรายการพร้อมดอกเบี้ยทุกระยะ ๑ ปี ต่อครั้งให้แก่ผู้ฝาก แม้จะยังมิได้แสดงไว้ใน
ส าเนาสมุดเงินฝาก ก็ถือว่าจ าเลยได้ปฏิบัติการช าระดอกเบี้ยทุกระยะเวลา ๑ ปี อันเป็นการรับสภาพหนี้ต่อ            
ผู้ฝากด้วย การช าระดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๑๔(๑) เป็นเหตุให้อายุความ
สะดุดหยุดลงและอายุความจะสะดุดหยุดลงเรื่อยไปทุกระยะ เวลา ๑ ปี ฉะนั้น แม้โจทก์น าคดีมาฟ้องเรียกเงิน
ฝากคืนพร้อมดอกเบี้ยหลังจากท่ีจ าเลยปฏิเสธการ จ่ายเงินประมาณเกือบสองปีแล้วก็ยังไม่พ้นก าหนดอายุความ 
๑๐ ปีจึงไม่ขาดอายุความ 

๓. ลูกหนี้กระท าการใดๆอันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้                
การใดๆอันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้นั้นเป็นกรณทีี่มีความหมายที่กว้างเป็น
พิเศษและอาจกล่าวได้ว่าครอบคลุมถึงลักษณะแห่งการกระท าของลูกหนี้ทั้งหมดอันจะถือได้ว่าเป็นการ          
รับสภาพหนี้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้ ๒ ประการ เช่น การที่จ าเลยยอมโจทก์เข้าใช้สิทธิเก็บกินในที่ดินของ
จ าเลย ถือว่าจ าเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องได้ท าการอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป็นปริยาย
ว่ายอมรับตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ อายุความจึงสะดุดหยุดลง 

การที่อายุความสะดุดหยุดลงโดยการกระท าของเจ้าหนี้ 
อายุความก าหนดเพ่ือลงโทษเจ้าหนี้ที่ไม่ใช้สิทธิภายในก าหนดเวลา แต่หากเจ้าหนี้ได้บังคับใช้

สิทธิอย่างจริงจังแล้ว อายุความอันเป็นโทษแก่เจ้าหนี้จึงควรสะดุดหยุดลง การใช้สิทธิของเจ้าหนี้นั้นสามารถ   
ท าได้หลายวิธี ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔(๒)-(๔) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

๑. เจ้าหนี้ได้ฟ้องคดีเพ่ือตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพ่ือให้ช าระหนี้ 
การที่ เมื่อเจ้าหนี้ ได้ฟ้องคดีเพ่ือตั้งหลักฐานแห่งสิทธิหรือเพ่ือให้ช าระหนี้แล้ว ท าให้           

อายุความสะดุดหยุดลงนั้น บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๓/๑๔(๒) เพ่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าการฟ้องคดีนั้นสามารถ
กระท าได้ ๒ ทาง คือ การฟ้องคดีเพ่ือตั้งหลักฐานแห่งสิทธิและฟ้องคดีเพ่ือให้ช าระหนี้ ซึ่งทั้งสองกรณีท าให้อายุ
ความสะดุดหยุดลง โดยการฟ้องคดีย่อมหมายรวมถึงการฟ้องแย้งและการร้องขัดทรัพย์ด้วย เพราะถือเป็น           
ค าฟ้องอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

การฟ้องคดีเพ่ือให้ช าระหนี้  คือ การฟ้องคดีให้ใช้หนี้สิน เป็นการฟ้องคดีเพ่ือให้ศาล
พิพากษาหรือค าสั่งบังคับให้จ าเลยช าระหนี้แก่โจทก์ เมื่อเจ้าหนี้ใช้สิทธิฟ้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้แล้ว อายุความที่
ผ่านมาย่อมสะดุดหยุดลง 

๒. เจ้าหนี้ได้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย 
การที่อายุความสะดุดหยุดลงอันเนื่องมาจากเจ้าหนี้ได้ยื่นขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลาย ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔
(๓) คือ กรณีท่ีลูกหนี้ถูกฟ้องล้มละลาย และศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดลูกหนี้ เจ้าหนี้ทั้งหมดไม่ว่าเจ้าหนี้ผู้
เป็นโจทก์ หรือเจ้าหนี้อ่ืน ต้องยื่นค าขอรับช าระหนี้ของตนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในก าหนด ๒ เดือน
นับแต่วันโฆษณาค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ มาตรา ๙๑ เมื่อลูกหนี้
ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว เจ้าหนี้ของผู้ล้มละลายจะฟ้องต่อศาลเพ่ือบังคับลูกหนี้ผู้ล้มละลายนั้นช าระหนี้
โดยตรงไม่ได้ เจ้าหนี้ของผู้ล้มละลายจะมีสิทธิได้รับช าระหนี้ก็โดยวิธียื่นค าขอรับช าระหนี้เท่านั้น เพ่ือให้ได้ส่วน
แบ่งจากกองทรัพย์สินของผู้ล้มละลายเห็นได้ว่าการที่เจ้าหนี้ยื่นขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายมีลักษณะ
เหมือนกับการที่เจ้าหนี้ฟ้องคดีเพ่ือบังคับให้ลูกหนี้ช าระหนี้อันเป็นการใช้สิทธิ เรียกร้องแล้ว กฎหมายจึง 



- ๑๕ - 
ก าหนดให้อายุความสะดุดหยุดลง เช่นเดียวกับการที่เจ้าหนี้ฟ้องคดี 

๓. เจ้าหนี้ได้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 
อนุญาโตตุลาการ คือ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนซึ่งคู่กรณีตกลงกันมอบให้เป็นผู้ชี้ขาด                      

ข้อพิพาท เมื่อเจ้าหนี้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นคนกลางชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทนั้นก็มีลักษณะ
ท านองเดียวกับการที่เจ้าหนี้ฟ้องคดีให้ศาลเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทแต่ต่างกันตรงที่ผู้ชี้ขาดในกรณีนี้ไม่ใช่
ศาล  แต่เป็นคนกลางที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงพร้อมใจกันมอบให้เป็นผู้ท าหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทแทนศาล              
โดยการเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด อาจท าได้ทั้งในกรณีที่คดีอยู่ในศาลระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๑๐ หรือกรณีที่ยังไม่มีคดีมาสู่ศาลซึ่งอาจมี
การชี้ขาดนอกศาลได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ ง มาตรา ๒๒๑ และพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ เฉพาะกรณีแรกเมื่อเจ้าหนี้ได้ฟ้องต่อศาลแล้ว การสะดุดหยุดลงของอายุความ
ย่อมเป็นไปตามมาตรา ๑๙๓/๑๔(๒) ส่วนกรณีหลังที่มีการเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอกศาลนั้น 
มิใช่การฟ้องคดี จึงไม่ใช่อยู่ในบังคับอนุมาตรานี้ 

๔. เจ้าหนี้ได้กระท าการอื่นใด อันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี 
การกระท าใดบ้างท่ีเข้าลักษณะท านองเดียวกันกับการฟ้องคดี เช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๔๐/๒๕๕๕  
ข้ออ้างตามฎีกาของจ าเลยในประเด็นที่ว่า หนังสือแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องและขอให้ช าระ

หนี้ของโจทก์ ไม่มีการลงลายมือชื่อกรรมการและประทับตราส าคัญบริษัทโจทก์ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
จ าเลยไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว ถือไม่ได้ว่ามีการแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องโดยชอบ โจทก์ไม่มีอ านาจฟ้องนั้น 
เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานอันเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงเพ่ือน าไปสู่ข้อกฎหมาย เมื่อศาล
ชั้นต้นมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ในประเด็นนี้ ข้อฎีกาดังกล่าวจึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาล
อุทธรณ์ภาค ๔ จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง  

เมื่อเจ้าหนี้ผู้ให้เช่าซื้อถูกพิทักษ์ทรัพย์ อ านาจในการจัดการทรัพย์สินของเจ้าหนี้ย่อมตกอยู่แก่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพียงผู้เดียวตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ มาตรา ๖, ๒๒ และ ๒๔ การที่          
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทวงหนี้ไปยังจ าเลยผู้ค้ าประกันในการเช่าซื้อ เป็นการบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันเป็น
การจัดการทรัพย์สินของเจ้าหนี้ การทวงหนี้จึงเป็นการกระท าอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี           
ซึ่งเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) เมื่อนับจากวันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์มีหนังสือให้ช าระหนี้จนถึงวันฟ้องยังไม่เกินสิบปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๖๗๙/๒๕๕๑ 
ลูกหนี้ทั้งสองผิดนัดช าระหนี้ตามค าพิพากษาตามยอมในคดีแพ่งตั้งแต่งวดแรกวันที่          

๘ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เจ้าหนี้จึงอาจบังคับสิทธิเรียกร้องตามค าพิพากษาตามยอมได้นับแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม 
๒๕๓๗ เจ้าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงพ้นก าหนด ๑๐ ปี           
นับแต่วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องนั้นได้แล้ว ทั้งการที่เจ้าหนี้ด าเนินการบังคับคดียึดทรัพย์จ านองของลูกหนี้ที่ 
๑ ภายในก าหนดระยะเวลา ๑๐ ปี และลูกหนี้ที่ ๑ ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้ที่ประชุม
เจ้าหนี้พิจารณาลดยอดหนี้เพ่ือขอไถ่ถอนจ านองนั้น ก็มิใช่เป็นการกระท าอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับ
การฟ้องคดีหรือเป็นการรับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) และ (๕) 
ดังนั้น มูลหนี้ตามค าพิพากษาตามยอมดังกล่าวจึงขาดอายุความและถือเป็นหนี้ที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้ 
ต้องห้ามมิให้ขอรับช าระหนี้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๙๔ (๑)  



- ๑๖ - 
เจ้าหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้มีประกันในทรัพย์จ านองของลูกหนี้ที่  ๑ ยื่นค าขอรับช าระหนี้               

ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์จ านองแล้วขอรับช าระหนี้ส าหรับจ านวน   
ที่ยังขาดอยู่ตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา ๙๖ (๓) แม้หนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้ว เจ้าหนี้ก็ยังคงมี
ทรัพยสิทธิบังคับช าระหนี้จากราคาทรัพย์จ านองของลูกหนี้ที่ ๑ ภายในวงเงินจ านอง แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่
ค้างช าระย้อนหลังนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ที่ ๑ เด็ดขาดเกินกว่าห้าปีไม่ได้ตาม ป.พ.พ.
มาตรา ๑๙๓/๒๗ ประกอบมาตรา ๗๔๕ 

 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๑๖/๒๕๕๐ 

โจทก์ฟ้องจ าเลยทั้งสี่ให้ล้มละลายโดยอาศัยมูลหนี้ตามค าพิพากษาซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่
เกิดขึ้นโดยค าพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วมีก าหนดอายุความ ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๒ การที่โจทก์
ด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาภายในก าหนด ๑๐ ปี และได้น าเงินมาช าระหนี้บางส่วนนั้น โจทก์ก็ต้อง
ร้องขอให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของจ าเลยทั้งสี่เพ่ือบังคับช าระหนี้ตามค าพิพากษาในส่วนที่เหลือภายใน
ระยะเวลา ๑๐ ปี นับแต่วันที่อาจใช้สิทธิบังคับคดี เมื่อโจทก์มิได้ร้องขอภายในก าหนดดังกล่าว โจทก์ย่อมหมด
สิทธิบังคับคดีตามค าพิพากษาในส่วนที่เหลือ ทั้งการกระท าดังกล่าวไม่ใช่การกระท าอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่าง
เดียวกันกับการฟ้องคดีที่จะเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) เมื่อโจทก์น า
หนี้ตามค าพิพากษามาฟ้องขอให้จ าเลยทั้งสี่ล้มละลายเมื่อพ้นก าหนด ๑๐ ปี นับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุด 
สิทธิเรียกร้องตามค าพิพากษาดังกล่าวจึงขาดอายุความแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิน าคดีดังกล่าวมาฟ้องขอให้จ าเลย  
ทั้งสี่ล้มละลายได้ 

 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๖/๒๕๔๔ 

การที่จ าเลยได้รับแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี ๒๕๒๖ 
และ ๒๕๒๗ ถือว่า เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรโจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกร้องบังคับเอาแก่จ าเลยแล้ว 
เป็นการที่เจ้าหนี้ได้กระท าการอันนับว่ามีผลเป็นอย่างเดียวกับการฟ้องคดี เพราะประมวลรัษฎากร มาตรา 
๑๒ ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรค้างได้โดยมิ
ต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี จึงเป็นเหตุให้ อายุความสะดุดหยุดลงตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) 
เมื่อเจ้าพนักงานประเมินก าหนดให้จ าเลยช าระเงินค่าภาษีอากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง              
การประเมินโดยจ าเลยได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๐ อายุความ จึงเริ่มต้นนับใหม
เมื่อพ้น ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ซึ่งอาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป  

การยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร มาตรา ๑๒ วรรคสี่ ให้ปฏิบัติตาม ป.วิ.พ. โดยอนุโลมจึงต้องใช้อ านาจภายในก าหนดเวลา ๑๐ ปี     
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๗๑ นับแต่วันที่อาจใช้อ านาจตามมาตรานี้ได้ แต่ก าหนดเวลาในการบังคับคดีตาม           
มาตรา ๒๗๑ มิใช่อายุความอันจะอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติว่าด้วยอายุความตาม ป.พ.พ . จึงไม่อาจน า
บทบัญญัติอายุความสะดุดหยุดลงมาใช้บังคับได้ การที่โจทก์มี ค าสั่งอายัดเงินมัดจ าขวดและลังที่จ าเลยมีสิทธิ
ได้รับจากบริษัท บ. และบริษัทดังกล่าวส่งเงินอายัดให้โจทก์เป็นเพียงขั้นตอนในการบังคับคดีเท่านั้นไม่ใช่การ
กระท าอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี ไม่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลง เมื่อโจทก์ฟ้องคดีเกิน 
๑๐ ปี นับแต่วันที่โจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกร้องบังคับเอาแก่จ าเลยแล้ว โจทก์ย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จ าเลย 
จึงไม่อาจน าหนี้มาฟ้องจ าเลยให้ล้มละลายได้ 



- ๑๗ - 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๗๘/๒๕๓๙ 

ผู้ร้องยื่นค าร้องขัดทรัพย์ที่พิพาทที่โจทก์น ายึดทรัพย์ของจ าเลย โจทก์ให้การว่าผู้ร้องรับโอนที่
พิพาทจากจ าเลยโดยคบคิดกันฉ้อฉล ดังนี้  หากโจทก์น าเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่พิพาทภายใน ๑ ปี           
นับแต่โจทก์ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน หรือภายใน ๑๐ ปี นับแต่จ าเลยโอนที่พิพาทให้ผู้ร้องก็ถือว่าการ
ยึดทรัพย์เป็นการกระท าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนการฉ้อฉล ซึ่งท าให้
อายุความเกี่ยวกับการเพิกถอนการฉ้อฉลสะดุดหยุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา        
๑๙๓/๑๔(๕) และตราบใดที่พิพาทยังถูกยึดอยู่เหตุที่จะท าให้อายุความสะดุดหยุดลงก็ยังไม่สิ้นสุด อายุความ         
จึงยังไม่เริ่มนับ คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๔๐ 

๓.๕.๒ ผลของการที่อายุความสะดุดหยุดลง  
คือ ระยะเวลาที่ผ่านมาหรือล่วงไปก่อนนั้น ย่อมไม่นับเข้าในอายุความและเมื่อเหตุ     

ที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใดให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕         
ที่บัญญัติว่า “เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ระยะเวลาที่ล่วงไปนั้น ไม่นับเข้าในอายุความ และวรรคสอง 
“เมื่อเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น” 

การสะดุดหยุดลงโดยการรับสภาพหนี้ของลูกหนี้นั้น ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงทันที
ในเวลานั้นและเริ่มนับใหม่สืบไปในวันรุ่งขึ้น เช่น การที่นาย ก กู้เงิน นาย ข ไป ต่อมาอีก ๗ ปี ได้ช าระหนี้
บางส่วนให้กับนาย ข ตามมาตรา ๑๙๓/๑๔(๑) ย่อมท าให้อายุความท่ีนับมา ๗ ปี นั้น สะดุดหยุดลงและเริ่มนับ
ใหม่ซึ่งเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุด ก็คือวันที่ช าระหนี้นั้น และเริ่มนับใหม่ในวันรุ่งขึ้น แต่ก็มีบาง
กรณีที่เหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลง อาจไม่สิ้นสุดลงในทันที เช่น จ าเลยยอมให้โจทก์เข้าใช้สิทธิเก็บกินใน
ที่ดิน นับแต่วันท าสัญญาประนีประนอมยอมความตลอดมา ถือว่าจ าเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ได้ท าการอันปราศจากข้อ
สงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ อายุความฟ้องร้องของโจทก์จึง
สะดุดหยุดลงและเมื่อเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้นยังไม่สิ้นสุด อายุความก็ยังไม่เริ่มนับ  (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี ๖๗๙/๒๕๑๔ ญ.) ซึ่งเมื่อจ าเลยไม่ยอมให้โจทก์ใช้สิทธิเก็บกินเวลาใด เวลานั้นจึงจะเริ่มนับอายุความใหม่ 

เมื่อเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงแล้ว ก็ย่อมจะเริ่มนับอายุความใหม่เวลานั้น        
แต่ปัญหามีว่าอายุความที่เริ่มนับใหม่จะใช้ก าหนดอายุความใด กรณีนี้อาจถือเป็นหลักได้ว่า อายุความที่เริ่มนับ
ใหม่ ก็คือ อายุความแห่งมูลหนี้เดิม (ค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๘๙๖/๒๔๙๓) และกรณีที่ทายาทของลูกหนี้ช าระ
ดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกหนี้ตาย ถือได้ว่าเป็นการรับสภาพหนี้ เมื่อมีการรับ
สภาพหนี้ อายุความสิทธิเรียกร้องตาม มาตรา ๑๗๕๔ ซึ่งมิให้เจ้าหนี้ฟ้องเมื่อพ้น ๑ ปี นับแต่ความตายของ       
เจ้ามรดกก็สะดุดหยุดลง อายุความส าหรับสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้จึงต้องตั้งต้นนับใหม่ตามอายุความ            
แห่งมูลหนี้ หากเป็นมูลหนี้เงินกู้ก็มีอายุความ ๑๐ ปี ซึ่งสังเกตได้ว่าอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ ซึ่งมีก าหนด  
๑ ปี นั้นไม่ใช่อายุความตามมูลหนี้เดิม แต่เป็นก าหนดอายุความที่ใช้บังคับเฉพาะในกรณีลูกหนี้ถึงแก่ความตาย        
ซึ่งเป็นกรณีพิเศษที่กฎหมายก าหนดขึ้นมาเพ่ือเร่งรัดให้เจ้าหนี้ทั้งหลายรีบจัดการหรือสะสางหนี้สินใดๆอันมีต่อผู้
ตามให้เสร็จสิ้น ดังนั้น เมื่อทายาทยอมรับสภาพหนี้ จึงต้องกลับไปเริ่มต้นนับอายุความใหม่ตามอายุความแห่ง
มูลหนี้เดิม คือมูลหนี้เงินกู้นั่นเอง 

๓.๕.๓ ผลของการที่อายุความสะดุดหยุดลงต่อบุคคลอื่น 
ก. ผลต่อลูกหนี้ร่วม 

มาตรา ๒๙๕  ข้อความจริงอ่ืนใด นอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๙๒ ถึง ๒๙๔ นั้นเมื่อ
เป็นเรื่องเท้าถึงตัวลูกหนี้ร่วมกันคนใดก็ย่อมเป็นไปเพ่ือคุณและโทษแต่เฉพาะแก่ลูกหนี้คนนั้น เว้นแต่จะปรากฏ     



- ๑๘ – 
ว่าขัดกับสภาพแห่งหนี้นั้นเอง ความที่ว่ามานี้ เมื่อจะกล่าวโดยเฉพาะก็คือว่าให้ใช้แก่การให้ค าบอกกล่าวการ            
ผิดนัด การที่หยิบยกอ้างความผิด การช าระหนี้อันเป็นพ้นวิสัยแก่ฝ่ายลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่ง ก าหนดอายุความ
หรือการที่อายุความสะดุดหยุดลง และการที่สิทธิเรียกร้องเกลื่อนกลืนกันไปกับหนี้สิน 

หมายความว่า การอันเป็นคุณหรือโทษเฉพาะตัวลูกหนี้ร่วมคนใด หรือที่เรียกว่าเหตุ
ส่วนตัวของลูกหนี้ร่วมคนนั้น เมื่อเกิดขึ้นกับลูกหนี้ร่วมคนใดแล้วมีผลเฉพาะตัวกับลูกหนี้คนนั้นเท่านั้น           
ไม่มีผลไปยังลูกหนี้ร่วมคนอ่ืนด้วย กล่าวคือ การที่อายุความสะดุดหยุดลงนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้คน
นั้นๆ ดังนั้น เมื่อลูกหนี้ร่วมบางคนท าการรับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ อายุความย่อมสะดุดหยุดลงเฉพาะอายุความ
ของลูกหนี้คนนั้นๆ เช่นเดียวกับการที่เจ้าหนี้บังคับใช้สิทธิเรียกร้องอย่างจริงจัง เช่น ฟ้องคดีต่อลูกหนี้ร่วมเพียง
บางคน อายุความย่อมสะดุดหยุดลงเฉพาะอายุความของลูกหนี้คนที่ถูกฟ้องคดี ส่วนลูกหนี้ร่วมคนอ่ืนที่มิได้ถู ก
ฟ้อง คดีอายุความก็ยังคงนับเรื่อยไป 

แต่ทั้งนี้มีข้อยกเว้น ตามมาตรา๒๙๕ วรรคแรกตอนท้าย คือ เว้นแต่จะปรากฏว่าขัดกับ
สภาพแห่งหนี้นั้นเอง เช่น ถ้าสภาพแห่งหนี้เป็นหนี้ซึ่งแบ่งแยกไม่ได้ 

ข. ผลต่อผู้ค้ าประกัน 
สัญญาค้ าประกัน คือ การประกันการช าระหนี้ด้วยตัวบุคคล ซึ่งอาจเป็นบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และบุคคลนั้นยอมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ ว่าจะช าระหนี้ให้ หากลูกหนี้ไม่ช าระหนี้             
ซึ่งสัญญาค้ าประกันถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ าประกันเป็นส าคัญแล้ว จะฟ้องร้องบังคับคดีต่อ
ผู้ค้ าประกันไม่ได้ และหนี้ที่จะมีการค้ าประกันได้ต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์ และเป็นหนี้ในทางแพ่ง หากเป็นหนี้ตาม
กฎหมายอ่ืนแล้ว เช่น นายประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย หรือผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ตามค าพิพากษา              
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๔ ก็จะไม่ใช่ผู้ค้ าประกันตามความหมายนี้ (ค าพิพากษา
ฎีกาท่ี ๔๗๘๓/๒๕๔๓) 

ส าหรับอายุความของผู้ค้ าประกันนั้น หนี้ตามสัญญาค้ าประกันเป็นหนี้ อุปกรณ์ 
กฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงอายุความฟ้องร้องผู้ค้ าประกันไว้โดยเฉพาะว่ามีก าหนดเท่าใด จึงต้องใช้อายุความทั่วไป 
คือ ๑๐ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐  แม้เจ้าหนี้จะมีสิทธิฟ้องผู้ค้ าประกันได้ภายในก าหนดอายุความ ๑๐ ปี           
แต่ผู้ค้ าประกันก็มีสิทธิ ตามมาตรา ๖๙๔  ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ ดังนั้น ถ้าหนี้ประธานมี             
อายุความน้อยกว่า ๑๐ ปี เช่น หนี้ประธานเป็นหนี้ที่ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ฟ้องเรียกค่าเช่า             
มีก าหนดอายุความ ๒ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๔(๖) ผู้ค้ าประกันการช าระค่าเช่ามีสิทธิยกอายุความ ๒ ปี         
ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ได้ 

ส่วนผลของการที่อายุความของหนี้ประธานสะดุดหยุดลงจะมีผลอย่างไรต่อ            
ผู้ค้ าประกันนั้น กฎหมายได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๙๒ 

มาตรา ๖๙๒  อายุความสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ลูกหนี้นั้ น ย่อมเป็นโทษแก่        
ผู้ค้ าประกันด้วย  

ที่กฎหมายบัญญัติเช่นนี้ก็เนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าการค้ าประกันนั้นถือว่าเป็นสัญญา
อุปกรณ์ของหนี้ประธานซึ่งเป็นเสมือนเงาตามตัวกันไป และเป็นเรื่องที่ผู้ค้ าประกันผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพ่ือช าระ
หนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ช าระหนี้นั้น เพราะฉะนั้น การกระท าบางอย่างที่เป็นคุณหรือโทษแก่ลูกหนี้ย่อมเป็นคุณเป็น
โทษแก่ผู้ค้ าประกันเช่นเดียวกัน แต่หากผู้ค้ าอประกันท าให้อายุความสะดุดหยุดลง ไม่ว่าจะรับสภาพหนี้หรือ  
ถูกเจ้าหนี้บังคับใช้สิทธิอย่างจริงจัง ไม่มีผลไปถึงอายุความขอลูกหนี้ เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้มีผลไปถึง
ลูกหนี้ด้วย (ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๑๔๓๘/๒๕๔๐) 



- ๑๙ - 
เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงโดยการกระท าของลูกหนี้  ท าให้อายุความของ                

ผู้ค้ าประกันสะดุดหยุดลงด้วย และเริ่มนับใหม่ไปพร้อมกับอายุความของลูกหนี้ แต่ก าหนดอายุความใหม่นั้น          
ก็ยังเห็นว่าเป็นอายุความเดิมตามสัญญาค้ าประกัน คือ ๑๐ ปี 

 นอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๔ ได้
บัญญัติว่า ถ้ามีการเจรจาเกี่ยวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้อง
คดีแทนผู้บริโภค ให้อายุความจะสะดุดหยุดอยู่ไม่นับในระหว่างนั้น จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกการเจรจา 
เห็นไดว้่าเป็นกรณีที่กฎหมายใช้ค าว่า “สะดุดหยุดอยู”่ ซึ่งมีผลต่างกับ ค าว่า”สะดุดหยุดลง” 

๓.๖ ผลของการที่อายุความครบก าหนดหรือที่เรียกว่าสิทธิเรียกร้องขาดอายุความ  
๓.๖.๑ ลูกหนี้มีสิทธิที่จะปฏิเสธการช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง แต่หากช าระไปจะเรียกคืน

ไม่ได้ ตามมาตรา ๑๙๓/๒๘ 
มาตรา ๑๙๓/๒๘  การช าระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องซึ่งขาดอายุความแล้วนั้นไม่ว่ามาก

น้อยเพียงใดจะเรียกคืนไม่ได้ แม้ว่าผู้ช าระหนี้จะไม่รู้ว่าสิทธิเรียกร้องขาดอายุความแล้วก็ตาม 
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่การที่ลูกหนี้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐาน

เป็นหนังสือ หรือโดยการให้ประกันด้วย แต่จะอ้างความข้อนี้ขึ้นเป็นโทษแก่ผู้ค้ าประกันเดิมไม่ได้ 
๓.๖.๒ อายุความให้มีผลย้อนหลังขึ้นไปถึงวันเริ่มนับอายุความ  

มาตรา ๑๙๓/๒๕  เมื่ออายุความครบก าหนดแล้ว ให้มีผลย้อนหลังขึ้นไปถึงวันที่         
เริ่มนับอายุความ 

๓.๖.๓ สิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานขาดอายุความ มีผลถึงส่วนที่เป็นอุปกรณ์ด้วย 
มาตรา ๑๙๓/๒๖  เมื่อสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานขาดอายุความให้สิทธิเรียกร้อง

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์นั้นขาดอายุความด้วย แม้ว่าอายุความของสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นอุปกรณ์นั้นจะยังไม่ครบ
ก าหนดก็ตาม 

๓.๖.๔ สิทธิเรียกร้องขาดอายุความไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้รับจ านอง ผู้รับจ าน า            
ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง หรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้อันตนได้ยึดถือไว้ 

มาตรา ๑๙๓/๒๗  ผู้รับจ านอง ผู้รับจ าน า ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง หรือผู้ทรงบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินของลูกหนี้อันตนได้ยึดถือไว้ ยังคงมีสิทธิบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ านอง จ าน า หรือที่ได้ยึดถือไว้ 
แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่จะใช้สิทธินั้นบังคับให้ช าระดอกเบี้ยที่ค้าง
ย้อนหลังเกินห้าปีขึ้นไปไม่ได ้

๓.๗ การย่นหรือขยายอายุความ 
หลักกฎหมายในเรื่องอายุความของไทยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชนจึงไม่อาจใช้เจตนาของคู่กรณีตกลงก าหนดยกเว้น โดยให้งดใช้หรือขยายออกหรือย่นเข้าในเรื่อง         
อายุความได้ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๙๓/๑๑ อายุความที่กฎหมายก าหนดไว้นั้น คู่กรณีจะตกลงกันให้งดใช้
หรือขยายออกหรือย่นเข้าไม่ได้และการที่กฎหมายเรื่องอายุความเป็นกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน คือ ศาลไม่สามารถอ้างอ านาจตามมาตรา ๑๔๒(๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
หยิบยกประเด็นเรื่องอายุความขึ้นวินิจฉัยได้เองเพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๒๙ 
บัญญัติว่า เมื่อไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ศาลจะอ้างเอาอายุความมาเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้ และแม้
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความจะเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่การที่ลูกหนี้จะอ้าง
เอาประโยชน์จากอายุความหรือไม่นั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัวของลูกหนี้หาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ 



- ๒๐ – 

ประชาชนไม่ ศาลจึงไม่อาจหยิบยกอายุความที่ครบก าหนดแล้วขึ้นวินิจฉัยได้เอง 
สรุปหลักเกณฑ์ได้ว่า อายุความที่กฎหมายก าหนด บุคคลจะตกลงงดใช้ขยายออกหรือย่น

ไม่ไดแ้ต่ก็มีข้อยกเว้น คือ อายุความสามารถขยายได้โดยกฎหมาย โดยสรุป ได้แก่ 
๑. กรณีเจ้าหนี้ฟ้องผิดศาล มาตรา ๑๙๓/๑๗ วรรค ๒ 

มาตรา ๑๙๓/๑๗  วรรคสอง  ในกรณีที่คดีนั้นศาลไม่รับหรือคืนหรือให้ ยกค าฟ้องเพราะ
เหตุคดีไม่อยู่ในอ านาจศาล หรือศาลให้ยกค าฟ้องโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องใหม่และปรากฏว่าอายุความครบ
ก าหนดไปแล้วในระหว่างการพิจารณาหรือจะครบก าหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น
ถึงที่สุด ให้เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องคดีเพ่ือตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพ่ือให้ช าระหนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่           
ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นถึงท่ีสุด 

๒. เจ้าหนี้ฟ้องคดีและศาลยกฟ้องโดยไม่ตัดสิทธิที่จะฟ้องใหม่ ตามมาตรา ๑๙๓/๑๗ วรรคสอง   
๓. เจ้าหนี้ยื่นขอรับช าระหนี้ในคดีล้มละลายหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา 

หรือกระท าการอ่ืนใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกับการฟ้องคดีแต่ไม่อยู่ในอ านาจ  
๔. เจ้าหนี้ไม่สามารถท าให้อายุความสะดุดหยุดลงเพราะมีเหตุสุดวิสัย  

มาตรา ๑๙๓/๑๙  ในขณะที่อายุความจะครบก าหนดนั้น ถ้ามีเหตุสุดวิสัยมาขัดขวางมิให้
เจ้าหนี้กระท าการตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ ให้อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่
เหตุสุดวิสัยนั้นได้สิ้นสุดลง 

๕. เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลวิกลจริต ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล  
มาตรา ๑๙๓/๒๐  อายุความสิทธิเรียกร้องของผู้เยาว์หรือของบุคคลวิกลจริตอันศาล        

จะสั่งให้ เป็นคนไร้ความสามารถหรือไม่ก็ตาม ถ้าจะครบก าหนดลงในขณะที่บุคคลดังกล่าวยังไม่ลุถึง
ความสามารถเต็มภูมิ หรือในระหว่างหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคลดังกล่าวไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือ ผู้อนุบาล 
อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นได้ลุ ถึงความสามารถเต็มภูมิหรือได้มี
ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี แต่ถ้าอายุความสิทธิเรียกร้องนั้นมีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี      
ก็ให้น าก าหนด ระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นมาใช้แทนก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าว 

๖. เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องร้อง
ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ 

มาตรา ๑๙๓/๒๑  อายุความสิทธิเรียกร้องของผู้เยาว์หรือของคนไร้ความสามารถหรือ 
ของคนเสมือนไร้ความสามารถ ที่จะฟ้องร้องผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของตนนั้น ถ้าจะ
ครบก าหนดลงในขณะที่บุคคลดังกล่าวยังไม่ลุถึงความสามารถเต็มภูมิหรือในระหว่างหนึ่งปีนับแต่วันที่บุคคล
ดังกล่าวไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือ ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะครบหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่บุคคลนั้นได้ลุ ถึงความสามารถเต็มภูมิหรือได้มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ 
แล้วแต่กรณี แต่ถ้าอายุความสิทธิเรียกร้องนั้นมีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี ก็ให้น าก าหนดระยะเวลาที่สั้นกว่านั้น
มาใช้แทนก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีดังกล่าว 

๗. เจ้าหนี้ซึ่งเป็นสามีภริยาฟ้องร้องเอาแก่กัน 
มาตรา ๑๙๓/๒๒  อายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างสามีภริยา ถ้าจะครบก าหนดก่อนหรือ

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันที่การ
สมรสสิ้นสุดลง 



- ๒๑ - 
๘. เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ถึงแก่ความตาย  

มาตรา ๑๙๓/๒๓  อายุความสิทธิเรียกร้องอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ตาย ถ้าจะครบ
ก าหนดภายในหนึ่งปีนับแต่วันตาย อายุความนั้นยังไม่ครบก าหนดจนกว่าจะครบหนึ่งปีนับแต่วันตาย 

๓.๘ การสละประโยชน์แห่งอายุความ 
คือ การที่ลูกหนี้แสดงเจตนาต่อเจ้าหนี้หลังจากอายุความครบก าหนดแล้วว่าตนไม่ประสงค์

จะถือเอาประโยชน์จากอายุความนั้น ซึ่งการสละประโยชน์แห่งอายุความนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่ออายุความ            
ครบก าหนดแล้ว ตามมาตรา ๑๙๓/๒๔  เมื่ออายุความครบก าหนดแล้ว ลูกหนี้จะสละประโยชน์แห่งอายุความ
นั้นเสียก็ได้ แต่การสละประโยชน์เช่นว่านี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกหรือผู้ค้ าประกันซึ่ง
หากสละประโยชน์แห่งอายุความก่อนอายุความครบก าหนดแล้วจะเป็นโมฆะ เพราะเป็นการฝ่าฝืนกระท าการ
แตกต่างจากมาตรา๑๙๓/๒๔ ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน          
ซึ่งเมื่ออายุความครบก าหนดแล้วเจ้าหนี้ไม่อาจบังคับลูกหนี้ได้ ถ้าลูกหนี้สมัครใจสละประโยชน์แห่งอายุความ 
ย่อมถือได้ว่าเป็นเจตนาอันแท้จริง กฎหมายจึงรับบังคับให้ตามเจตนา 

ผลของการสละประโยชน์แห่งอายุความนั้น คือ ลูกหนี้ไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้
เจ้าหนี้ได้อีกต่อไป อายุความที่ล่วงไปก่อนแล้วเป็นอันไม่นับและเริ่มนับใหม่นั้น ถือตามอายุความแห่งมูลหนี้เดิม
หรืออายุความเดิม และผลของการสละประโยชน์แห่งอายุความนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้            
คนใดสละประโยชน์ย่อมเป็นโทษแกลูกหนี้นั้นโดยเฉพาะ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอกหรือ              
ผู้ค้ าประกัน คือลูกหนี้ร่วมหรือผู้ค้ าประกันที่ไม่ได้สละประโยชน์แห่งอายุความ สามารถยกอายุความขึ้นต่อสู้
เจ้าหนี้ได้ และบุคคลภายนอกนี้ยังรวมถึงเจ้าหนี้คนอ่ืนๆของลูกหนี้ ถ้าการสละประโยชน์แห่งอายุความของ
ลูกหนี้ท าให้เจ้าหนี้นั้นต้องเสียเปรียบ ย่อมไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าหนี้นั้นในการที่จะฟ้องขอให้เพิกถอน          
การฉอ้ฉล ตามมาตรา ๒๓๗ 

๓.๙ การใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์คืนโดยอาศัยอ านาจแห่งกรรมสิทธิ์กับอายุความ  
การใช้สิทธิติดตามเอาคืนทรัพย์นั้น จะมีอายุความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมูลฐานของสิทธิที่

น ามาใช้อ้างในการเรียกร้อง ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการติดตามเอาคืนโดยอาศัยอ านาจแห่งกรรมสิทธิ์ 
กรรมสิทธิ์ คือ ทรัพยสิทธิอย่างหนึ่งที่แสดงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน เมื่อบุคคล        

มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ก็ย่อมมีสิทธิใช้สอย จ าหน่ายได้มาซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น ตลอดจนติดตามเอา
คืนจากผู้ที่ไม่มีสิทธิยึดถือไว้ และขัดขวางมิให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๑๑๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งกล่าวได้ว่า การติดตามเอาทรัพย์คืนโดยอาศัย
อ านาจแห่งกรรมสิทธิ์ไม่มีอายุความ เว้นแต่จะขาดกรรมสิทธิ์โดยอาศัยอายุความตามมาตรา ๑๓๘๒          
โดยทรัพย์สินถูกแย่งการครอบครองจนผู้ครอบครองได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ไปแล้วจากการครอบครองปรปักษ์ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๙๑๙/๒๕๕๕ 
การออกหนั งสือรับรองการท าประโยชน์  (น .ส.๓  ก.) เลขที่  ๔๔๑๐  เป็นการออก            

เฉพาะราย โดยมีการน าหลักฐาน ส.ค.๑ ของที่ดินแปลงอ่ืนมาเป็นหลักฐาน เป็นการออก น.ส.๓ ก. โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ แห่ง ป.ที่ดิน ซึ่งตามค าฟ้องโจทก์บรรยายชัดเจนว่า จ าเลย
น า น.ส.๓ ก. ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายมาหลอกขายให้โจทก์และได้รับเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท จ าเลยไม่ใช่
เจ้าของผู้ครอบครองที่ดินแปลงนั้น โจทก์ซื้อที่ดินมาไม่ได้สิทธิครอบครอง การที่โจทก์เข้าท าสัญญาซื้อขาย
กับจ าเลยจึงเป็นการท าสัญญาโดยส าคัญผิดในสิ่งที่เป็นสาระส าคัญแห่งนิติกรรม สัญญาซื้อขายเป็นโมฆะ  



- ๒๒ – 
ตามป.พ.พ. มาตรา ๑๕๖ จึงต้องคืนทรัพย์ฐานลาภมิควรได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๒ วรรคสอง ประกอบ
มาตรา ๔๑๒ ดังนั้น โจทก์ย่อมฟ้องบังคับให้จ าเลยคืนเงินค่าที่ดินได้ และการฟ้องคดีของโจทก์เป็นการติดตาม
เอาเงินคืนตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๓๖ ไม่มีก าหนดอายุความ คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ และเมื่อโจทก์ไม่น า
สืบว่ามีการทวงถามจ าเลยให้ช าระเงินคืนเมื่อไร จ าเลยต้องคืนเงินจ านวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๑๓/๒๕๕๔  
จ าเลยซึ่งเป็นลูกค้าของโจทก์เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์

และจ าเลยเป็นเรื่องสัญญาฝากทรัพย์ เมื่อพนักงานโจทก์ปฏิบัติงานผิดพลาดโดยน าเงินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
โจทก์เข้าบัญชีเงินฝากของจ าเลยตามเช็คที่จ าเลยน าเข้าฝากในบัญชี โดยเข้าใจผิดว่าจ าเลยมีสิทธิรับเงินตาม
เช็ค และจ าเลยได้ถอนเงินจ านวนตามเช็คไปจากบัญชีเงินฝากของจ าเลย จึงเป็นการที่จ าเลยได้เงินนั้นไปโดย
ไม่ชอบ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินจ านวนดังกล่าว ย่อมมีสิทธิติดตามและเอาคืนจากจ าเลยซึ่งไม่มี
สิทธิที่จะยึดถือไว้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๓๖ โดยไม่มีก าหนดอายุความ  

แม้โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์ได้รับช่วงสิทธิจากสหกรณ์ ฯ ในการเรียกร้องเงินคืนจากจ าเลย แต่ค าฟ้องของ
โจทก์ก็บรรยายข้อเท็จจริงพอเข้าใจได้ว่าโจทก์ได้ชดใช้เงินคืนแก่สหกรณ์ ฯ แล้ว และประสงค์จะเรียกเงินคืน
จากจ าเลยผู้ไม่มีสิทธิโดยชอบที่จะได้เงินจ านวนนั้น ซึ่งในการฟ้องคดีแพ่งโจทก์เพียงแต่บรรยายข้อเท็จจริง
และมีค าขอบังคับก็เป็นการเพียงพอแล้วโจทก์ไม่จ าเป็นต้องยกบทกฎหมายขึ้นกล่าวอ้าง การยกบทขึ้นปรับใช้
แก่คดีเป็นหน้าที่ของศาลเมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามทางพิจารณาว่า กรณีเป็นเรื่องสัญญาฝากทรัพย์ตาม          
ป.พ.พ. มาตรา ๖๗๒ และโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินใช้สิทธิติดตามและเอาคืนจากจ าเลยซึ่งไม่มี
สิทธิโดยชอบที่จะยึดถือไว้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๓๖ ศาลฎีกาก็มีอ านาจวินิจฉัยได้ว่ากรณีเป็นเรื่องดังกล่าว 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๘๓/๒๕๕๔ 
แม้ทางน าสืบของโจทก์จะได้ความว่า โจทก์คืนเงินให้นาย อ. ครั้งแรกโดยโอนเงินเข้าบัญชี

เงินฝากผู้มีชื่อ ส่วนการสั่งคืนเงินให้จ าเลยในครั้งหลังจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คก็ตาม กรณีเป็นเพียงวิธีการสั่งคืน
เงินโดยฝากเข้าบัญชีเงินฝากเท่านั้น เงินซึ่งนาย อ. และจ าเลยน ามาวางไว้แก่โจทก์ก็เพ่ือค้ าประกันการออก
หนังสือค้ าประกันให้บริษัท พ. หาใช่เป็นการฝากเงินหรือฝากทรัพย์ไม่ ฉะนั้นการที่โจทก์ใช้สิทธิฟ้องจ าเลย
ให้คืนเงินที่รับไปนั้น เป็นเรื่องที่กล่าวอ้างว่าจ าเลยรับเงินไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้  และเป็น
ทางให้โจทก์เสียเปรียบ กรณีจึงเป็นเรื่องลาภมิควรได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๐๖ มิใช่เรื่องการติดตามเรียก
เอาทรัพย์คืนตามมาตรา ๑๓๓๖ 

๓.๑๐ อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กรณีบทบัญญัติเรื่องอายุความตามกฎหมายไทย มีบัญญัติไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ๑ หลักทั่วไป ลักษณะ ๖ ว่าด้วยอายุความ หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา ๑๙๓/๙ ถึง 
มาตรา ๑๙๓/๒๙ และหมวด ๒ ก าหนดอายุความ มาตรา๑๙๓/๓๐ ถึง มาตรา ๑๙๓/๓๕ ซึ่งแตกต่างกันไป
ตามประเภทของสิทธิเรียกร้องนั้น 

กรณีก าหนดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ 
 ๓.๑๐.๑ อายุความที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 

มาตรา ๑๙๓/๓๐  บัญญัติว่า อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน
มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีก าหนดสิบปี 

 



- ๒๓ - 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๓/๒๕๕๗  
แม้โจทก์จะเป็นผู้ประกอบการค้า แต่โจทก์มิได้ฟ้องเรียกค่ากระแสไฟฟ้าจากจ าเลยที่ ๑            

อันเป็นธุรกิจทางการค้าตามปกติของโจทก์ ตามค าฟ้องโจทก์บรรยายข้อเท็จจริงว่า จ าเลยที่ ๑ เป็นฝ่ายผิด
สัญญาการใช้ไฟฟ้า โดยมีการสลับสายนิวตรอนทางด้านเข้าเครื่องวัดแสดงหน่วยการใช้ไฟฟ้า และสร้างสายดิน
พิเศษภายในบ้านน ากระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องปรับอากาศ มีผลท าให้เครื่องวัดแสดงหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อย
กว่าความเป็นจริง อันเป็นการกระท าผิดข้อบังคับของโจทก์ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ แม้โจทก์จะมี              
ค าขอให้จ าเลยที่ ๑ ช าระค่ากระแสไฟฟ้าที่ขาดหายไปเพ่ิมอีกร่วมกับจ าเลยที่ ๒ ก็หาใช่เป็นการเรียกค่า
กระแสไฟฟ้าที่จ าเลยที่ ๑ ค้างช าระไม่ แต่เป็นการฟ้องเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จ าเลยที่ ๑ 
ไม่ช าระหนี้ให้แก่โจทก์โดยถือเอาค่ากระแสไฟฟ้าที่ขาดหายไปมาเป็นค่าสินไหมทด  แทน จึงไม่อยู่ภายใต้
บทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ ที่ต้องฟ้องต่อศาลภายในก าหนดอายุความ ๒ ปี แต่ต้องใช้อายุความ 
๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๓๒๔/๒๕๕๖  
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่โจทก์ท ากับจ าเลยนั้น  จ าเลยมีหน้าที่บริหาร

จัดการกองทุนและด าเนินการต่าง ๆ แทนโจทก์ ความผูกพันระหว่างโจทก์กับจ าเลยจึงเป็นความผูกพันในฐานะ
ตัวการกับตัวแทน หาใช่เป็นความผูกพันในฐานะผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างท าของไม่ ซ่ึงในเรื่องตัวการ
ตัวแทนนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ  จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา           
๑๙๓/๓๐  

การที่โจทก์และจ าเลยตกลงท าสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยตกลงกันไว้ว่า 
หากจ าเลยบริหารจัดการกองทุนโจทก์ได้รับผลประโยชน์ในอัตราเฉลี่ยต่อปีของผล  ประโยชน์รวมทั้งหมดของ
กองทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยไม่รวมเงินบริจาคต่ ากว่าอัตราผลประโยชน์ที่จ าเลยรับประกัน  จ าเลยจะ
ชดเชยเงินที่ขาดนั้น ย่อมถือได้ว่าเป็นข้อตกลงที่จะใช้เงินจ านวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อตนไม่ ช าระหนี้ก็ดี หรือไม่
ช าระหนี้ให้ถูกต้องสมควรก็ดี ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา ๓๗๙ นั่นเอง เมื่อถือว่าเป็นเบี้ยปรับแล้ว           
ถ้าเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วนศาลจะลดลงเป็นจ านวนพอสมควรก็ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๘๓ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๗๓/๒๕๕๖  
เนื้อหาและเจตนารมณ์ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและข้อบังคับของโจทก์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ

สัญญานั้น ไม่ได้มีเพียงในเรื่องสิทธิคู่สัญญาที่จะได้รับการจ่ายไฟฟ้าให้ถูกต้องและการได้รับช าระเงินค่าไฟฟ้าที่
ครบถ้วนเท่านั้น แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังมีหน้าที่และความรับผิดเรื่องอ่ืนอีก โดยโจทก์ยังมีหน้าที่และความ  
รับผิดด ้านการดูแลการจ่ายไฟให้ถูกต้องและปลอดภัยตามวิส ัยและพฤติการณ ์ของผู ้ประกอบการ              
ให้บริการสาธารณะด้านการจ่ายไฟฟ้า ส่วนจ าเลยก็ยังมีหน้าที่และความรับผิดในฐานะผู้เป็นเจ้าของหรือ           
ผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลสถานที่ใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นฝ่ายที่รู้เห็นเพียงฝ่ายเดียวเกี่ยวกับพฤติการณ์การใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้านในฐานะความเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือผู้ดูแลบ้านที่ใช้ไฟฟ้าตามสัญญาที่โจทก์และจ าเลยตกลง
กันไว้ในข้อบังคับของโจทก์ข้อ ๓๖ จึงตกลงกันไว้ชัดเจนว่า ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้บอกเลิกการใช้ไฟฟ้าแต่มี 
ผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า ให้ถือว่าผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน         
ในการช าระค่าไฟฟ้า เมื่อจ าเลยซึ่งรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขายบ้านของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวโดย  ตามสภาพ
ปกติแล้วโจทก์ไม่อาจรู้ข้อเท็จจริงนี้ได้ จ าเลยจึงต้องอยู่ในฐานะคู่สัญญาที่ต้องด าเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา
ให้ครบถ้วน การที่จ าเลยไม่ด าเนินการบอกเลิกใช้ไฟฟ้าตามสัญญา  แล้วต่อมามีผู้ใช้วิธีการตัดสายเช็คศูนย์ 



- ๒๔ - 
ทางด้านไฟฟ้าเข้าเครื่องวัดหน่วย ไฟฟ้าที่บริเวณหัวเสาหน้าบ้าน และมีการน าไฟฟ้าเข้าไปใช้กับอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านใช้ไฟฟ้าไปทั้ง สิ้น ๖๔,๑๐๘ หน่วย แต่เครื่องวัดไฟฟ้าของจ าเลยอ่านได้เพียง 
๒๙,๖๖๐ หน่วย ย่อมท าให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับช าระค่าไฟฟ้าตามที่ควรได้รับตามปกติ จ าเลย          
จึงต้องรับผิดตามเงื่อนไขแห่งสัญญาดังกล่าว  

การฟ้องขอให้จ าเลยรับผิดช าระค่าเสียหายเท่ากับค่าไฟฟ้าที่เครื่องวัดหน่วย ไฟฟ้าแสดงหน่วย
น้อยกว่าความเป็นจริง เป็นการฟ้องให้ช าระหนี้ให้ถูกต้องโดยโจทก์ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์จัด
ให้ได้มาและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนอันมีลักษณะเป็นกิจการ สาธารณูปโภค ไม่ใช่ผู้ประกอบการค้า
ที่จะต้องฟ้องคดีภายใน ๒ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) แต่เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ใช้ไฟฟ้า
ที่ตกลงท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แล้วไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้ครบถ้วนเป็นเหตุให้มีผู้อ่ืนท าให้โจทก์ได้รับ
ความเสียหายเท่ากับค่าไฟฟ้าส่วนที่ขาดที่พึงได้ตามปกติ ซึ่งมิได้มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้อง
ใช้อายุความ ๑๐ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๔๐๗/๒๕๕๖  
เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินให้แก่จ าเลยโดยผิดหลง ท าให้จ าเลยได้รับเงินเกินไปโดยไม่มีสิทธิ

ตามกฎหมาย และท าให้โจทก์ซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้แบ่งให้แก่เจ้า หนี้ และผู้มีส่วนได้
เสียเสียเปรียบ โจทก์ซ่ึงมีหน้าที่ตามกฎหมายจึงมีสิทธิเรียกเอาเงินจ านวนดังกล่าวคืนจาก จ าเลยเพ่ือน าไปจ่าย
แก่ผู้มีสิทธิต่อไป เป็นการเรียกเงินอันเนื่องมาจากการที่ โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ตามค าพิพากษาของศาล            
ตามกฎหมายในการรวบรวมและจ าหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้เพ่ือเจ้าหนี้และผู้ มีส่วนได้เสียได้รับการชดใช้จาก
ลูกหนี้ตามขั้นตอนของการบังคับคดีแพ่ง เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุความบัญญัติไว้โดยเฉพาะ 
จึงต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ ซึ่งมีอายุความ ๑๐ ปี นับแต่วันที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๓๒๕/๒๕๕๖  
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนเงินสะสมก าหนดว่า จ าเลยผู้เป็นนายจ้างกับลูกจ้างน าเงินใน

ส่วนของตนเข้าสมทบในกองทุนเงินสะสม ลูกจ้างจะได้รับเงินจากกองทุนเงินสะสมก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่าย เงินกองทุนเงินสะสม การที่จ าเลยจัดตั้งกองทุนสะสมจึงเป็นการก่อตั้งสิทธิและหน้าที่ระหว่างจ าเลยกับ
ลูกจ้าง โจทก์ฟ้องให้จ าเลยจ่ายเงินสะสมโดยอาศัยสิทธิที่โจทก์เป็นสมาชิกกองทุนเงิน  สะสมไม่ใช่การใช้สิทธิ
ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มี สิทธิจะยึดถือไว้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๓๖ เมื่อไม่มี
กฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ สิทธิเรียกร้องเงินกองทุนเงินสะสมจึงมีก าหนดอายุความ ๑๐ ปี           
ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๑๑/๒๕๕๖  
สัญญากู้เงินระหว่างโจทก์กับ ส. ไม่ได้ก าหนดเวลาช าระต้นเงินคืนไว้ โจทก์ย่อมเรียกให้จ าเลย

ช าระหนี้ได้โดยพลันตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง และถือเป็นเวลาที่ผู้ให้กู้อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ 
อายุความจึงเริ่มนับแต่วันถัดจากวันท าสัญญากู้เงิน และเมื่อ ส. ถึงแก่ความตายก่อนที่โจทก์ทวงถามก็ไม่อาจใช้
อายุความทั่วไปตามที่โจทก์ฎีกา เพราะสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกซึ่งยังไม่ถึงก าหนดเวลาบังคับเมื่อ              
เจ้ามรดกถึงแก่ความตายก่อนถึงก าหนดนั้น เจ้าหนี้ก็ต้องฟ้องคดีเพ่ือบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นภายในหนึ่งปี
นับแต่ได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก เมื่อโจทก์เบิกความรับว่า ส. ถึงแก่ความตายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
และโจทก์อยู่ช่วยงานศพด้วย แสดงว่าโจทก์รู้ถึงการตายของ ส. ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๘ โจทก์น าคดีมาฟ้อง 

 



- ๒๕ - 
จ าเลยในฐานะทายาทของ ส. ให้ช าระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ พ้นก าหนดเวลา            
๑ ป ีนับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการตายของ ส. ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๖๐/๒๕๕๖  
โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจ าเลยคืนเงินส่วนต่างของราคาที่เกินไปอันสืบเนื่องมาจากที่จ าเลย

ซึ่งเป็นผู้ขายมิได้ส่งมอบรถให้ตรงตามรุ่นตามความ ประสงค์ของผู้ซื้อโดยมีผลต่างราคากันอยู่เป็นเงิน ๙๔,๐๐๐ 
บาท กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือว่าเงินส่วนที่โจทก์ช าระเกินไปดังกล่าวเป็นเงินที่ จ าเลยได้มาเพราะการที่โจทก์
กระท าเพ่ือช าระหนี้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมาย ได้ อันจะถือได้ว่าเป็นลาภมิควรได้ที่ตกแก่จ าเลยซึ่ง
โจทก์จะต้องใช้สิทธิเรียก ร้องเอาเงินคืนจากจ าเลยเสียภายในก าหนดอายุความ ๑ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๑๙ 
และกรณีดังกล่าวไม่มีกฎหมายว่าด้วยอายุความบัญญัติไว้โดยเฉพาะ  จึงต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา             
๑๙๓/๓๐ ซึ่งมีอายุความ ๑๐ ปี นับแต่วันที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๗๘/๒๕๕๖  
โจทก์เป็นผู้ค้ าประกันหนี้ค่าเช่าซื้อที่ ส. มีอยู่ต่อบริษัท ม. ต่อมาโจทก์ได้ช าระหนี้ที่ ส. มีอยู่แก่

บริษัท ม. หลังจากที่ ส. ถึงแก่ความตาย โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิของการเป็นเจ้าหนี้แทนบริษัท ม.  ที่จะฟ้อง
ไล่เบี้ยเอาแก่จ าเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของ ส. ผู้ตาย สิทธิไล่เบี้ยของโจทก์เพ่ิงมีข้ึนในวันที่โจทก์ช าระหนี้แก่
บริษัท ม. อันเป็นเวลาหลังจากที่ ส. ถึงแก่ความตาย โจทก์จึงมิใช่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ในอันที่จะใช้สิทธิไล่เบี้ยอยู่
ในขณะที่ ส. ถึงแก่ความตาย เพราะสิทธิไล่เบี้ยของโจทก์เกิดขึ้นหลังจากการตายของ ส. ผ่านพ้นไปแล้ว             
อายุความในการใช้สิทธิไล่เบี้ยของโจทก์ดังกล่าวไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดย  เฉพาะจึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตาม 
ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ จะน าอายุความ ๑ ปี ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม ซึ่งเป็นอายุความสิทธิเรียกร้องที่
เจ้าหนี้มีต่อเจ้ามรดกมาใช้ไม่ได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๔๒/๒๕๕๖  
จ าเลยทั้งสองให้การเพียงว่าสิทธิเรียกร้องโจทก์ขาดอายุความแล้ว  เนื่องจากจ าเลยที่ ๑              

ท าสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท ศ. ผู้ให้เช่าซื้อเดิมเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ แต่โจทก์ฟ้องคดีเกินก าหนด
ระยะเวลา ๑๐ ปีแล้ว จึงขาดอายุความ คดีมีประเด็นข้อพิพาทตามค าฟ้องและค าให้การเพียงว่า ฟ้องโจทก์ขาด
อายุความนับจากวันท าสัญญาหรือไม่เท่านั้น อีกทั้งไม่มีประเด็นอายุความอันเกี่ยวด้วยการเลิกสัญญาเนื่องจาก
จ าเลยทั้ง สองมิได้ให้การในประเด็นดังกล่าวไว้ การที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าเมื่อนับจากวันที่โจทก์มีสิทธิ
เรียกร้องค่า เสียหายได้จนถึงวันที่โจทก์ฟ้องคดี คดีโจทก์ขาดอายุความนั้น  จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น         
ข้อพิพาทแห่งคดี ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความ
ฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอ านาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕)  

ค าฟ้องของโจทก์ที่เรียกร้องให้จ าเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการขายรถยนต์แล้ว 
ยังขาดราคาค่าเช่าซื้ออยู่และค่าขาดประโยชน์นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่จ าเลยที่ ๑  
ผิดสัญญาเช่าซื้อ การฟ้องเรียกค่าเสียหายเช่นนี้เป็นผลมาจากการเลิกสัญญาไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้
โดยเฉพาะจึงมีอายุความสิบปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ ซึ่งเมื่อสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงผู้ให้เช่าซื้อย่อม
อาจบังคับให้ผู้เช่าซื้อ ชดใช้ค่าขาดประโยชน์และราคารถยนต์ส่วนที่ขาดได้นับแต่วันดังกล่าว ตามมาตรา 
๑๙๓/๑๒ ซึ่งเป็นวันที่อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้ มิใช่สิทธิเรียกร้องของผู้ให้เช่าซื้อมีอายุความสิบปีนับ
แต่วันท าสัญญา ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ  

 



- ๒๖ - 
ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของโจทก์ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือบอกกล่าวของ             

ผู้ให้เช่าซื้อให้จ าเลยที่ ๑ ช าระค่าเช่าซื้อตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน และมีการบอกเลิกสัญญาไปยังจ าเลยที่ ๑ 
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อ ข้อ ๖ สัญญาเช่าซื้อจึงยังไม่เลิกกันเพราะเหตุที่จ าเลยที่ ๑ ผิดนัดช าระค่าเช่าซื้อ
สองงวดติดต่อกันดังฟ้องของโจทก์ การที่ผู้ให้เช่าซื้อมิได้ด าเนินการตามขั้นตอนการบอกกล่าวทวงถามและการ
บอก เลิกสัญญา จ าเลยที่ ๑ จึงไม่จ าต้องรับผิดชดใช้ค่าขาดราคาซึ่งเป็นค่าเสียหายที่โจทก์อาจเรียกร้องได้ใน
กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ แต่เมื่อต่อมาบริษัท ศ. ติดตามรถยนต์กลับคืนมาเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม 
๒๕๓๙ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า จ าเลยที่ ๑ ได้โต้แย้งคัดค้าน ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คู่สัญญาสมัครใจเลิก
สัญญากันโดยปริยาย คู่กรณีแต่ละฝ่ายจ าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตาม ป.พ.พ. มาตรา 
๓๙๑ วรรคหนึ่ง และการที่จ าเลยที่ ๑ ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าซื้อก่อนเลิกสัญญาโดยไม่ได้ช าระค่าเช่าซื้อนั้น จ าเลย         
ที่ ๑ จ าต้องใช้เงินเป็นค่าใช้ทรัพย์ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม พร้อมดอกเบี้ย และเมื่อผู้ให้           
เช่าซื้อมีสิทธิเรียกได้แต่ค่าใช้ทรัพย์ที่เช่าซื้อโดยไม่ ช าระค่าเช่าซื้อเท่านั้นจึงไม่ก่อให้เกิดความรับผิดในการเสีย
ภาษีมูลค่า เพ่ิมแต่อย่างใด 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๔๑๑/๒๕๕๕  
การที่โจทก์น าคดีมาฟ้องว่าจ าเลยผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท  และขอบังคับให้จ าเลย

ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ท าไว้ต่อโจทก์โดยไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์  เป็นกรณีที่ไม่มี
กฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ ซึ่งต้องเริ่มนับ
แต่ขณะที่โจทก์อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้ คือนับแต่โจทก์ทราบว่าเอกสารสูญหายและให้จ าเลยน าเอกสาร
ชุดใหม่มาให้อันเป็น ช่วงระหว่างปี ๒๕๒๕ และเมื่อนับถึงวันฟ้องคือ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ ล่วงเลย ๑๐ ปี 
แล้วก็ตาม แต่จากค าฟ้องและค าเบิกความของโจทก์อ้างว่าจ าเลยท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน พิพาทให้แก่โจทก์ 
โดยโจทก์ช าระราคาที่ดินครบถ้วนและจ าเลยส่งมอบการครอบครองที่ดินให้โจทก์แล้ว  เพียงแต่ยังไม่ได้ไป
ด าเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตามสัญญา อันเป็นเหตุให้โจทก์น าคดีมาฟ้องให้จ าเลย
ปฏิบัติการช าระหนี้ตามสัญญา เช่นนี้  หากข้อเท็จจริงเป็นไปตามข้อกล่าวอ้างของโจทก์ ย่อมถือได้ว่าหนี้
ดังกล่าวเป็นคุณประโยชน์แก่โจทก์เกี่ยวด้วยทรัพย์สินที่ โจทก์ครอบครองอยู่ ท าให้โจทก์อยู่ในฐานะเป็นผู้ทรง
สิทธิยึดหน่วง ซึ่งย่อมมีสิทธิยึดหน่วงที่ดินพิพาทไว้จนกว่าจะมีการจดทะเบียนโอนที่ดิน  พิพาทตามสัญญาแม้   
คดีจะขาดอายุความแล้วก็ตาม อันเป็นการใช้สิทธิตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๒๗ และมาตรา ๒๔๑ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๐๕๑/๒๕๕๕ 
โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ อยู่ใน

ก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเงินเพ่ือเป็น
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ส่วนการ  
น าส่งคืนกองทุนยังให้โอกาสผู้กู้ยืมช าระคืนเมื่อส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นระยะเวลา ๒ ปี ทั้ง
ยังก าหนดให้คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินเงินฝากประจ าหนึ่งปีของธนาคารออมสิน และห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยทบ
ต้น ก าหนดใช้คืนเป็นรายเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุดถึงสิบห้าปี ในกรณีผู้ยืมถึงแก่ความตาย ให้หนี้ตามสัญญา
ระงับไป หรือกรณีผู้กู้พิการหรือทุพลภาพไม่สามารถประกอบการได้ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจระงับการ
ให้ช าระหนี้ตามสัญญาได้ โดยมีเหตุผลการออกพระราชบัญญัติเนื่องจากมีความจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการพัฒนา
มนุษย์ เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการยก
ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ดังนั้นการให้กู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติก็เป็นไปเพ่ือพัฒนาความ
เป็นอยู่และให้โอกาสแก่บุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยแท้ กรณีเป็นเรื่องที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  



- ๒๗ – 

หรือกฎหมายอ่ืนมิได้บัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีก าหนดสิบปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๙๓/๓๐ หาใช่เป็นสิทธิเรียกร้องในเงินที่ต้องช าระเพ่ือผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ อันมีอายุความห้าปี            
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๒) ไม่ เพราะแม้ผู้กู้สามารถเลือกผ่อนช าระหนี้เป็น
รายเดือนหรือรายปีได้ แต่หากมีความจ าเป็นอาจร้องขอผ่อนผันการช าระหนี้ตามระยะเวลาที่แตกต่างไป           
หรือชะลอการช าระหนี้เป็นการชั่วคราวได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๔๖๐/๒๕๕๕ 
โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์ซื้อสินค้าจากจ าเลยซึ่งมีเงื่อนไขในการช าระค่าสินค้าโดยให้โจทก์

โอนเงินเข้าบัญชีของจ าเลยภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันรับสินค้าในแต่ละครั้ง และโจทก์มีสิทธิตรวจนับและรับรอง
สินค้าตลอดจนคุณภาพและสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าหมดอายุ ช ารุด หรือโจทก์จัดรายการส่งเสริม
การขาย เมื่อรายการนั้นจบลงและยังมีสินค้าของจ าเลยเหลืออยู่จ าเลยมีหน้าที่จะต้องรับสินค้านั้นคืน โดยโจทก์
จะหักกลบเงินค่าคืนสินค้ากับเงินที่โจทก์ต้องช าระค่าสินค้าให้จ าเลยในงวดต่อไป จึงเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องให้
จ าเลยรับผิดคืนเงินค่าสินค้าที่โจทก์ได้ช าระค่าสินค้าให้แก่จ าเลยเมื่อหักกลบกับเงินที่โจทก์จะต้องช าระค่าสินค้า
ให้แก่จ าเลยในงวดต่อไป หาใช่เรื่องฟ้องให้จ าเลยรับผิดเพ่ือความช ารุดบกพร่องไม่ จึงจะน าอายุความ ๑ ปี 
กรณีข้อรับผิดเพ่ือช ารุดบกพร่องตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๗๔ มาใช้บังคับหาได้ไม่ และมิใช่กรณีที่โจทก์เป็น
ผู้ประกอบการค้าเรียกเอาเงินค่าของที่ได้ส่งมอบแก่จ าเลยจึงจะน าอายุความ ๒ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา              
๑๙๓/๓๔ (๑) มาใช้บังคับหาได้ไม่อีกเช่นกัน การที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินที่โจทก์จ่ายให้จ าเลยเพื่อช าระราคาค่า
สินค้าเมื่อหักกลบกับเงินที่โจทก์จะต้องช าระค่าสินค้าให้แก่จ าเลยในงวดต่อไปคืน ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุ
ความไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความ ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๐๖๙/๒๕๕๔  
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ จ. ลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องผ่อนช าระหนี้ให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ โจทก์จะขอบังคับคดีได้หลังวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๗ ไปแล้ว 
ก าหนดเวลา ๑๐ ปี ตามป.วิ.พ. มาตรา ๒๗๑ ย่อมเริ่มนับแต่วันที่โจทก์อาจขอด าเนินการบังคับคดีได้ คือวันที่ 
๑ สิงหาคม ๒๕๓๗ เป็นต้นไป ซึ่งจะครบก าหนดภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แม้ปรากฏว่า จ. ลูกหนี้
ตามค าพิพากษาขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้ไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ เป็นผลให้แตกต่างไปจาก
ค าพิพากษาตามยอมก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงข้อตกลงนอกศาลของคู่ความในชั้นบังคับคดีไม่อาจส่งผลเปลี่ยนแปลง
ค าพิพากษาและก าหนดเวลาของการบังคับคดีแต่อย่างใด อีกทั้งก าหนดเวลาของการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. 
มาตรา ๒๗๑ ไม่ใช่อายุความ ดังนี้การที่โจทก์ไปยึดทรัพย์ของลูกหนี้มาช าระหนี้บางส่วนเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๕ จึงไม่ท าให้ก าหนดเวลาบังคับคดีสะดุดหยุดลงหรือขยายออกไปได้อีก โจทก์มีสิทธิบังคับคดีส าหรับ            
หนี้ตามค าพิพากษาที่ยังค้างของ จ. ลูกหนี้ตามค าพิพากษาภายในก าหนด ๑๐ ปี คือภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ และเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวโจทก์ย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับเอากับ จ. ลูกหนี้ตามค าพิพากษา          
อีกต่อไปตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๗๑ จ าเลยทั้งสองและ ส. ในฐานะผู้ค้ าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดด้วย
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๙๘ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๙๓/๒๕๕๔ 
แม้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมอาคารระบุให้ผู้จะซื้อคือโจทก์ช าระเงินงวดสุดท้ายในวันที่ 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ และให้ผู้จะขายคือจ าเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมอาคารให้แก่โจทก์
ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่เงื่อนไขตามสัญญาจะซื้อจะขาย ข้อ ๓ ส าเร็จ แต่เมื่อถึงก าหนดเวลาดังกล่าวไม่ 



- ๒๘ - 
ปรากฏว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ด าเนินการให้เงื่อนไขตามสัญญาจะซื้อจะขาย ข้อ ๓ ส าเร็จลงแต่อย่างใด
แสดงว่าทั้งโจทก์และจ าเลยต่างไม่ถือเอาเงื่อนเวลาดังกล่าวเป็นข้อส าคัญของการปฏิบัติตามสัญญา แต่ยึดถือ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาเป็นส าคัญ นั่นคือจ าเลยต้องพร้อมที่จะส่งมอบที่ดินพร้อมอาคารใน
สภาพสมบูรณ์เรียบร้อยให้แก่โจทก์ได้ภายในเวลาอันสมควร และโจทก์ต้องพร้อมที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พร้อมอาคารดังกล่าวและช าระเงินให้แก่จ าเลย การที่จ าเลยไม่ได้ด าเนินการแก้ไขอาคารให้เรียบร้อยก่อนส่ง
มอบ ถือได้ว่าการซ่อมแซมแก้ไขดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญของอาคารที่ซื้อขายตามสัญญาที่จ าเลยผู้จะขายมี
หน้าที่ต้องก่อสร้างและส่งมอบแก่โจทก์ผู้จะซื้อในสภาพเรียบร้อยไม่มีข้อบกพร่อง เมื่อจ าเลยไม่แก้ไขให้
เรียบร้อยก่อนส่งมอบถือว่าจ าเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิปฏิเสธไม่ช าระเงินงวดสุดท้ายและไม่รับโอน
กรรมสิทธิ์ได ้ 

เมื่อจ าเลยยังไม่ได้แก้ไขอาคารให้เรียบร้อยก่อนการส่งมอบและจ าเลยยังไม่ได้ก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกบางประการอีกด้วย ถือว่าจ าเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๘๗ เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้วสัญญาจึงเป็นอันเลิกกัน โจทก์
และจ าเลยต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม จ าเลยต้องคืนเงินที่โจทก์ช าระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง และการที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินคืนฐานผิดสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่ง            
ป.พ.พ. หรือกฎหมายอ่ืนมิได้บัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีก าหนด ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา    
๑๙๓/๓๐ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๖๑๙/๒๕๕๓ 
การฟ้องร้องให้ผู้รับจ้างรับผิดเพ่ือการที่ท าช ารุดบกพร่องตามสัญญาจ้างท าของอันมี           

อายุความ ๑ ปี ตามป.พ.พ. มาตรา ๖๐๑ นั้น ใช้บังคับแก่เฉพาะกรณีความรับผิดเพ่ือการที่ท าช ารุดที่เกิดขึ้น
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๐๐ กล่าวคือ ในกรณีที่มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาและงานที่ท าปรากฏการ
ช ารุดบกพร่องขึ้นภายหลัง ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบหรือที่ปรากฏขึ้นภายใน ๕ ปี ส าหรับสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนดิน 
กรณีตามค าฟ้องโจทก์เป็นการฟ้องตามข้อสัญญาซึ่งก าหนดความรับผิดเพื่อการที่ท าช ารุดบกพร่องไว้เป็น
อย่างอ่ืน กรณีดังกล่าวจึงไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะต้องใช้อายุความทั่วไปคือ ๑๐ ปี  
ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๖๓/๒๕๕๓ 
 ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๓ บัญญัติว่า คดีอันผู้ให้เช่าจะฟ้องผู้เช่าเกี่ยวแก่สัญญาเช่านั้น            

ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นก าหนดหกเดือน นับแต่วันส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าการที่โจทก์ฟ้องขอให้จ าเลยทั้งสี่ร่วมกัน
ช าระค่าปรับตามสัญญาเช่าวันละ ๒๐๐ บาท ของค่าเช่าแต่ละงวดที่ยังไม่ได้ช าระกับค่าปรับ จ านวนหนึ่งใน
สิบของค่าเช่าที่เหลือตลอดอายุของสัญญาเช่าเป็นการฟ้องเรียกค่าปรับตามสัญญาเช่าที่ก าหนดให้จ าเลยผู้
เช่าต้องช าระเพราะเหตุผิดสัญญาจึงอยู่ในบังคับ ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๓ ต้องใช้อายุความหกเดือน แต่การที่
โจทก์ฟ้องขอให้จ าเลยทั้งสี่ช าระค่าขาดประโยชน์เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการผิด
สัญญาเช่า มิใช่กรณีฟ้องเกี่ยวแก่สัญญาเช่า เมื่อกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ไม่ได้บัญญัติเรื่องอายุความไว้
โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความสิบปีตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ ฟ้องโจทก์ในส่วนค่าขาดประโยชน์จึงไม่ขาดอายุ
ความและเมื่อค่าเสียหายที่จ าเลยที่ ๑ ต้องใช้แก่โจทก์เป็นมูลหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกช าระกันได้ระหว่างจ าเลยที่ 
๑ ผู้เช่าและจ าเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ผู้ค้ าประกันค าพิพากษาจึงต้องมีผลถึงจ าเลยที่ ๒ ซึ่งต้องรับผิดเป็นลูกหนี้ร่วม           
ที่มิได้ฎีกาด้วยตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๔๕ (๑) ประกอบมาตรา ๒๔๗  

 



- ๒๙ – 
ส่วนที่จ าเลยที่ ๑ ฎีกาขอหักกลบลบหนี้ค่าเสียหายและค่าปรับกับโจทก์จากเงินที่จ าเลย        

ที่ ๑ วางเป็นประกันตามสัญญาเช่านั้น เมื่อจ าเลยที่ ๑ มิได้ขอหักกลบลบหนี้มาในค าให้การ คดีจึงไม่มีประเด็น
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการหักกลบลบหนี้ ที่จ าเลยที่ ๑ อุทธรณ์ประเด็นข้อนี้มาและศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นข้อที่มิได้
ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นต้องห้ามอุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่งนั้นชอบแล้ว         
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้เช่นกัน 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๕๕/๒๕๕๓ 
 จ าเลยเคยท าสัญญาประนีประนอมยอมความกับ บ. บุตรของ น. ในคดีที่พิพาทกันเรื่อง

มรดกของ น. โดยตกลงแบ่งทรัพย์มรดกกันหลายรายการและมีข้อตกลงให้จ าเลยรับช าระหนี้ของ บ. ที่มีต่อ
ธนาคารและหนี้สินในการค้าผลไม้ซึ่งมีหนี้ที่โจทก์เป็นเจ้าหนี้รวมอยู่ด้วย ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอม
ดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นประโยชน์แก่โจทก์ซึ่งไม่ได้เป็นคู่สัญญา จึงมีลักษณะเป็นสัญญาเพ่ือประโยชน์แก่
บุคคลภายนอก ตาม ป.พ.พ. ๓๗๔ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกให้จ าเลยช าระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์ได้โดยตรง            
ตามบทบัญญัติดังกล่าว  

การที่โจทก์ทวงถามให้จ าเลยช าระหนี้ตามสัญญาเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเท่ากับโจทก์
แสดงเจตนาว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลภายนอกซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมาย
บัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ มิใช่กรณีโจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องเรียกค่าผลไม้ในฐานะผู้ประกอบการค้าซึ่งมีอายุ
ความ ๒ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) คดีของโจทก์จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๑๙๘/๒๕๕๓ 
กรมไปรษณีย์โทรเลขโจทก์เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่การที่โจทก์จัดให้มีบริการเช่าใช้เครื่อง

วิทยุคมนาคมพร้อมอุปกรณ์ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่
ว ิทยุแห ่งชาติ โดยผู ้เช ่าจะต้องเสียค่าเช ่าใช ้เครื ่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์พร้อมทั ้งต ้องเส ีย                  
ค่าตอบแทนในการใช้ความถี่ รวมทั้งต้องช าระค่าตอบแทนเพ่ิมในกรณีไม่ช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่
ภายในก าหนด ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ สิทธิเรียกร้องค่าเช่าใช้วิทยุ
คมนาคมพร้อมอุปกรณข์องโจทก์จึงมีอายุความ ๒ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๖)  

สิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนการใช้ความถี่วิทยุอันเป็นหนี้ประธานขาดอายุความค่าตอบแทน
เพ่ิมในกรณีไม่ช าระค่าตอบแทนในการใช้ความถี่ซึ่งเป็นเบี้ยปรับและเป็นหนี้อุปกรณ์ย่อมขาดอายุความด้วย
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๒๖  

ค่าเสียหายที่โจทก์ต้องขาดประโยชน์อันเนื่องมาจากจ าเลยไม่ส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคม
พร้อมอุปกรณ์คืนแก่โจทก์ อาศัยเหตุมาจากการที่จ าเลยไม่ยอมส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคมพร้อมอุปกรณ์ที่เช่า
คืนโจทก์เมื่อสัญญาเช่าใช้เลิกกัน ถือว่าเป็นค่าเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการเลิกสัญญา ซึ่งเป็นสิทธิที่โจทก์
จะกระท าได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๙๑ มิใช่เป็นการเรียกค่าเสียหายที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการเรียกค่าเช่า 
เมี่อค่าเสียหายในส่วนนี้กฎหมายมิได้บัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตาม มาตรา                
๑๙๓/๓๐  

จ าเลยไม่สามารถส่งมอบเครื่องวิทยุคมนาคมพร้อมอุปกรณ์คืนโจทก์ผู้ให้เช่าได้เนื่องจากเครื่อง
วิทยุคมนาคมพร้อมอุปกรณ์สูญหายไป สัญญาเช่าใช้เครื่องวิทยุคมนาคมพร้อมอุปกรณ์ที่สูญหายย่อมเป็นอัน
ระงับไปนับแต่วันที่สูญหายตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๗ จ าเลยจึงไม่ต้องรับผิดช าระค่าเสียหายในลักษณะเป็น          
ค่าขาดประโยชน์ให้แก่โจทก์ 

 



- ๓๐ - 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๘๕/๒๕๕๓ 
การซื้อขายสีมีการรับรองคุณภาพของสีไว้เป็นพิเศษ โดยมีอายุการประกัน ๑ ปี อันถือได้ว่า

เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการซื้อขาย เมื่อการซื้อขายดังกล่าวมีการรับรองคุณภาพสินค้าไว้เป็นพิเศษจึง
มิใช่การซื้อขายธรรมดา ทั้งโจทก์ฟ้องให้จ าเลยรับผิดในค่าเสียหายที่เป็นค่าสีเสื่อมคุณภาพและค่าส่วนต่างที่
โจทก์ต้องซื้อสีมาใช้ทดแทนสีที่เสื่อมคุณภาพตามข้อตกลงรับประกันสินค้าตามสัญญาซื้อขาย มิใช่เป็นเรื่องที่
โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องให้จ าเลยรับผิดในความช ารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินธรรมดาซึ่งจะท าให้คดีโจทก์มีอายุ
ความ ๑ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๗๔ อีกทั้งไม่ใช่การใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากจ าเลยผู้เป็นลูกหนี้รับสภาพ
ความรับผิดแต่ประการใดแต่เป็นกรณีโจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องให้จ าเลยรับผิดตามข้อตกลงพิเศษแห่งสัญญา
ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 
๑๙๓/๓๐ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๒๙/๒๕๕๒ 
สิทธิในการเลิกสัญญาของคู่สัญญาอาจเกิดจากข้อก าหนดในสัญญาหรือโดยบทบัญญัติของ

กฎหมายอันเป็นหลักทั่วไปตามมาตรา ๓๘๗ ถึง ๓๘๙ หรือตามบทบัญญัติว่าด้วยเอกเทศสัญญา ลักษณะ         
เช่าทรัพย์ ข้ออ้างของจ าเลยที่ว่าโจทก์ปฏิบัติต่อจ าเลยไม่เป็นไปตามฐานะผู้ให้เช่าที่ควรให้ความสะดวกแก่ผู้
เช่าตามสมควร แต่กลับไม่ให้ความสะดวกในการที่จ าเลยให้เช่าช่วงนั้น เมื่อตามสัญญาเช่าไม่มีข้อสัญญาที่
ก าหนดให้จ าเลยบอกเลิกสัญญาด้วยเหตุดังที่จ าเลยกล่าวอ้างทั้งตามหนังสือบอกเลิกสัญญาของจ าเลยก็มิได้
ระบุว่าโจทก์กระท าผิดสัญญาข้อใด จ าเลยจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หนังสือบอกเลิกสัญญาของจ าเลยเป็น
เพียงค าเสนอขอเลิกสัญญา เมื่อโจทก์ไม่ตกลงเลิกสัญญาตามค าเสนอของจ าเลย สัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับ
จ าเลยจึงหาได้เลิกกันไม่  

แม้ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินฯ มาตรา ๔๐ ก าหนดให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินมี
หน้าที่ต้องเสียก็ตาม แต่ตามสัญญาเช่าข้อ ๑๕ วรรคสอง ก าหนดให้จ าเลยเป็นผู้ช าระ เมื่อจ าเลยไม่ช าระ 
โจทก์ก็ต้องช าระแทนและเรียกเอาจากจ าเลยได้กรณีมิใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ผู้ให้เช่าฟ้องจ าเลยผู้เช่าเกี่ยว แก่
สัญญาเช่าตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๓ แต่เป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี 
ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐  

การฟ้องเรียกค่าปรับฐานช าระค่าเช่าล่าช้านั้นมิ ใช่ เป็นการเรียกค่าเช่าที่ ค้างช าระ                       
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๓) แต่ถือเป็นคดีที่โจทก์ผู้ให้เช่าฟ้องจ าเลยผู้เช่าเกี่ยวแก่สัญญาเช่าจึงต้องฟ้อง
ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันส่งคืนทรัพย์สินที่เช่าตามมาตรา ๕๖๓ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๖๓/๒๕๕๒ 
โจทก์ฟ้องให้จ าเลยช าระค่าเสียหายเพราะจ าเลยส่งมอบทรัพย์สินไม่ถูกต้องตรงตามสัญญา 

แม้ค าฟ้องโจทก์จะบรรยายความช ารุดบกพร่องของห้องน้ าว่าส้วมชักโครกใช้การไม่ได้ ใช้ห้องน้ าแล้วมีน้ าขังไม่
สามารถระบายน้ าลงท่อระบายน้ าได้ก็เป็นการฟ้องเรื่องส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายไม่ถูกต้องตรงตาม 

สัญญา ไม่ใช่กรณีฟ้องว่าทรัพย์สินที่ส่งมอบช ารุดบกพร่องเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อม
ความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติหรือประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาซึ่งจะต้องบังคับ อายุความ 
๑ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๗๔ แต่เป็นกรณีต้องบังคับอายุความ ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ เมื่อ
โจทก์ฟ้องคดีภายใน ๑๐ ปี ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ 

 



- ๓๑ - 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๘๖/๒๕๕๒ 
ตามสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจ าเลยที่ ๑ และที่ ๒ มีข้อตกลงว่า หากมีเหตุช ารุดบกพร่อง

หรือเสียหายเกิดขึ้นภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน ซึ่งความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจาก
ความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า หากผู้รับจ้างไม่กระท า
หรือไม่ท าการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นและหรือ
จ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เมื่อโจทก์พบความช ารุดบกพร่องและมีหนังสือแจ้ง
ให้จ าเลยที่ ๑ และที่ ๒ ซ่อมภายใน ๒ ปี นับถัดจากวันที่โจทก์รับมอบงานแล้ว แต่จ าเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่ท า
การซ่อมให้เรียบร้อยตามสัญญาถือว่าเป็นการผิดสัญญา โจทก์ย่อมฟ้องให้จ าเลยที่ ๑ และที่ ๒ รับผิดตาม
สัญญาจ้าง ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความทั่วไปคือ ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา ๑๙๓/๓๐ มิใช่เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายเพ่ือการที่ท าช ารุดบกพร่องอันมีอายุความ ๑ ปี ตาม     
มาตรา ๖๐๑ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๔๖๗๒/๒๕๕๑  

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ าเลยด าเนินการโอนทะเบียนรถยนต์พิพาทมาเป็นชื่อโจทก์ เพ่ือให้
โจทก์สามารถใช้รถยนต์พิพาทได้ตามวัตถุประสงค์ของการท าสัญญาซื้อขาย หาใช่ฟ้องขอให้ บังคับจ าเลย
รับผิดช าระค่าเสียหายเพราะความช ารุดบกพร่องของรถยนต์พิพาทไม่ ความรับผิดของจ าเลยจึงไม่อยู่ในบังคับ
อายุความ ๑ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๗๔ แต่ต้องอยู่ในบังคับอายุความทั่วไปตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ ซึ่งม ี            
อายุความ ๑๐ ปี 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๙๒๙/๒๕๕๑  

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง 
โจทก์ได้รับค าร้องขอจากผู้บริโภคทั้งสี่ให้ด าเนินคดีแทนแล้วโจทก์จึงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน

อัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้มีอ านาจฟ้องคดี  แก่จ าเลยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค            
พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง กรณีไม่จ าต้องมีหนังสือมอบอ านาจตามฎีกาของจ าเลย 

คดีนี้โจทก์มีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคแล้ว จึงเป็นกรณีที่
พนักงานอัยการมีอ านาจฟ้องคดีเอง มิใช่ผู้บริโภคเป็นผู้ฟ้อง ผู้บริโภคจึงไม่จ าต้องแต่งตั้งพนักงานอัยการให้ฟ้องคดี 

แม้สัญญาจะซื้อจะขายมิได้ระบุว่าจ าเลยต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จเมื่อใด แต่ผู้บริโภคตกลงจะซื้อ
บ้านตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ และผ่อนช าระเงินดาวน์เรื่อยมาจนครบตามสัญญาในปี ๒๕๓๘ ประกอบกับสัญญาระบุ
ว่า ผู้จะขายจะจดทะเบียนโอนบ้านและที่ดินได้ภายหลังจากผู้บริโภคช าระเงินดาวน์ครบถ้ วนตามสัญญาแล้ว 
ดังนั้น จึงเป็นการคาดการณ์ของคู่สัญญาได้ว่าจ าเลยจะต้องก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๓๙ หรือ           
ปี ๒๕๔๐ เป็นอย่างช้า แต่จ าเลยกลับก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและละทิ้งการก่อสร้างจนถึงปี ๒๕๔๖ โดยจ าเลย
ไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างต่อแต่ปล่อยทิ้งร้างไว้ถึง ๕ ปี จ าเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได ้

ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ระบุท านองเดียวกันว่าให้ผู้บริโภคช าระเงินดาวน์ ๑๕ งวด            
เมื่อผู้บริโภคช าระเงินดาวน์ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภคย่อมเกิดขึ้นเม่ือได้ช าระเงินดาวน์
ครบถ้วน เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งนับจากวันครบก าหนดช าระเงินดาวน์ของ
ผู้บริโภคจนถึงวันฟ้องยังไม่เกิน ๑๐ ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ 



- ๓๒ - 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๔๐๘/๒๕๕๑  

การที่จ าเลยที่ ๑ น าสิทธิเรียกร้องที่จ าเลยที่ ๑ มีต่อลูกหนี้ของจ าเลยที่ ๑ มาโอนให้แก่
โจทก์ และโจทก์ตกลงช าระค่าตอบแทนจากการรับโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่จ าเลยที่ ๑ นั้น เป็นการโอนสิทธิ
เรียกร้อง ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๐๓ และ ๓๐๖ โจทก์ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจึงมีสิทธิเรียกร้องบังคับช าระหนี้
เอาจากลูกหนี้ของจ าเลยที่ ๑ ได้ในนามของโจทก์ เมื่อลูกหนี้ของจ าเลยที่ ๑ ผิดนัดช าระหนี้แก่โจทก์ และแม้
โจทก์จะสามารถด าเนินการบังคับให้ลูกหนี้ของจ าเลยที่ ๑ ช าระหนี้แก่โจทก์ได้ก็ตาม แต่เมื่อตามสัญญาโอน
สิทธิเรียกร้องท่ีจ าเลยที่ ๑ ท าไว้แก่โจทก์มีข้อตกลงในข้อ ๖ ทีจ่ าเลยที่ ๑ รับรองลูกค้าที่โอนหนี้เป็นลูกค้าชั้น
ดี หากลูกค้าปฏิเสธไม่ยอมช าระหนี้หรือไม่สามารถช าระหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง ส่วน หรือลูกค้าไม่ต้องช าระ
หนี้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ให้แก่โจทก์ จ าเลยที่ ๑ ตกลงยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
เป็นเงินเท่ากับ จ านวนเงินที่ลูกค้าไม่ช าระหนี้ตามมูลหนี้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิด
นัดช าระหนี้เป็นต้นไป จนกว่าโจทก์จะได้ช าระหนี้คืนครบถ้วนดังนี้ จ าเลยทั้งสองจึงยังต้องรับผิดช าระหนี้ใน
สิทธิเรียกร้องที่โอนให้แก่โจทก์ไปแล้วตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย 

โจทก์ฟ้องให้จ าเลยทั้งสองรับผิดสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความ
ไว้โดยเฉพาะ ฟ้องโจทก์จึงมีอายุความ ๑๐ ปี กรณีหาใช่การฟ้องเรียกลูกหนี้ของจ าเลยที่ ๑ ให้ช าระหนี้ใน          
มูลหนี้อันเกิดจากสัญญาซื้อขายระหว่างจ าเลยที่ ๑ กับลูกหนี้ไม่ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๑๐๔/๒๕๕๑  

อายุความ ๕ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๑) เป็นอายุความส าหรับหนี้ดอกเบี้ย           
ค้างช าระ แต่มูลหนี้ค่าสินไหมทดแทนที่จ าเลยผู้ท าละเมิดจะต้องชดใช้ให้แก่โจทก์เพ่ือทดแทนความเสียหายของ
โจทก์ เป็นหนี้เงินที่จ าเลยจะต้องช าระให้แก่โจทก์ทั้งหมดทันทีนับแต่วันผิดนัดคือวันที่เกิดการท าละเมิดเป็นต้น
ไป จึงมิใช่ดอกเบี้ยค้างช าระที่มีก าหนดอายุความ ๕ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๓ (๑) และกรณีดอกเบี้ยในหนี้เงิน  

อันเกิดจากมูลละเมิดนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี  
ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ 

หมายเหตุ   
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง ก าหนดอายุความเรียกค่าเสียหาย

อันเกิดจากมูลละเมิดไว้แล้ว ดอกเบี้ยของค่าเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิดที่คิดตั้งแต่เวลาที่ท าละเมิดซึ่ง เป็นวัน
ผิดนัดตาม มาตรา ๒๐๖ ประกอบมาตรา ๒๒๔ เป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายดังกล่าว จึงต้องบังคับความมาตรา 
๔๔๘ วรรคหนึ่งอยู่แล้ว ไม่น่าจะน าอายุความ ๑๐ ปี ตาม มาตรา ๑๙๓/๓๐ มาใช้บังคับได้  

ไพโรจน์ วายุภาพ  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๑๐๔/๒๕๕๑  

หนี้ค่าสินไหมทดแทนที่จ าเลยผู้ท าละเมิดจะต้องชดใช้ให้แก่โจทก์เพ่ือทดแทนความเสียหาย
ของโจทก์ เป็นหนี้เงินที่จ าเลยจะต้องช าระให้โจทก์ทั้งหมดทันทีนับจากวันผิดนัดคือวันที่เกิดการท าละเมิด 
เป็นต้นไป ดอกเบี้ยของค่าเสียหายดังกล่าวจึงมิใช่ดอกเบี้ยค้างช าระที่มีก าหนดอายุความ ๕ ปี ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๑) และกรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามมาตรา 
๑๙๓/๓๐ 

 



- ๓๓ - 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๔๓๐๘/๒๕๕๐ 

 

การฟ้องร้องให้ผู้รับจ้างรับผิดเพ่ือการที่ท าช ารุดบกพร่องอันมีอายุความ ๑ ปี ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา ๖๐๑ นั้น ใช้บังคับแก่กรณีที่เกิดขึ้นตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๐๐ กล่าวคือ ต้องเป็นกรณีที่มิได้ก าหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในสัญญา แล้วงานที่ท าเกิดการช ารุดบกพร่องขึ้นภายหลังส่งมอบ แต่กรณีตามค าฟ้องของโจทก์เป็น
การฟ้องตามข้อสัญญาซึ่งก าหนดความรับผิดเพื่อการที่ท าช ารุดบกพร่องไว้เป็นอย่างอ่ืน อันเป็นข้อสัญญาที่
ตกลงกันไว้เป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ซึ่งผูกพันคู่สัญญาให้ต้องปฏิบัติตาม หาใช่เป็นเพียงข้อตกลง
เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดเพ่ือการที่ท าช ารุดบกพร่องให้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ ใน           
ป.พ.พ. มาตรา ๖๐๐ ไม่ เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้ก าหนดอายุความ ๑๐ ปี 
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ 

๓.๑๐.๒ อายุความที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 
๑. กรณีก าหนดอายุความ ๑๐ ปี ได้แก่  

มาตรา ๑๙๓/๓๑  สิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาค่าภาษีอากรให้มีก าหนด          
อายุความสิบปี ส่วนสิทธิเรียกร้องของรัฐที่จะเรียกเอาหนี้อย่างอ่ืนให้บังคับตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๔๕/๒๕๓๘ 

โจทก์ได้ส่งแบบแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล
และภาษีการค้าให้แก่จ าเลยที่ ๑ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว แต่ส่งไม่ได้ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ผู้น าส่ง
รายงานว่าไม่มีผู้รับ กรณีเช่นนี้นับว่าเป็นกรณีที่ไม่สามารถจะส่งตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๘ วรรคหนึ่ง 
แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์ชอบที่จะเลือกส่งตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งในสองวิธีตามที่บัญญัติไว้ในวรรคสาม  
การที่โจทก์ลงโฆษณาแบบแจ้งการประเมินในหนังสือพิมพ์ท้องที่  จึงถือได้ว่าจ าเลยที่ ๑ ได้รับแบบแจ้งการ
ประเมินตามความในวรรคท้ายแห่งบทกฎหมายดังกล่าวแล้ว เมื่อจ าเลยที่ ๑ มิได้อุทธรณ์การประเมินจึงมีผลให้
หนี้ภาษีอากรตามฟ้องเป็นหนี้เด็ดขาดและมีจ านวนแน่นอนเกินกว่าห้าแสนบาทขึ้นไป จ าเลยที่ ๒ ซึ่งเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างจ าเลยที่ ๑ จะกลับมาปฏิเสธว่าหนี้ดังกล่าวไม่ชอบหรือจ านวนหนี้ไม่ถูกต้องอีกหาได้ไม่  

เจ้าพนักงานประเมินได้ก าหนดให้จ าเลยที่ ๑ ช าระเงินค่าภาษีอากรตามที่ประเมินแก่โจทก์
ภายในก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน โจทก์ได้ส่งแบบแจ้งการประเมินให้จ าเลยที่ ๑ ทราบ
โดยวิธีโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ซึ่งถือได้ว่า จ าเลยที่ ๑ ได้รับแบบแจ้งการ
ประเมินภาษีในวันที่ได้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ อายุความจึงเริ่มต้นเมื่อครบก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่จ าเลย
ที่ ๑ ได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษีอากร เมื่อค านวณถึงวันฟ้องแล้วยังไม่เกิน ๑๐ ปี คดีของโจทก์ไม่ขาดอายุ
ความ  

คดีห้างหุ้นส่วนจ ากัดจ าเลยที่ ๑ เป็นอันยุติไปตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า จ าเลยที่ ๑            
เป็นหนี้ภาษีอากรค้างแก่โจทก์ และจ าเลยที่ ๑ มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่มีทรัพย์สินใดช าระหนี้แก่โจทก์ได้ จ าเลย        
ที่ ๒ หุ้นส่วนผู้จัดการของจ าเลยที่ ๑ ซึ่งต้องรับผิดในบรรดาหนี้ของจ าเลยที่ ๑ โดยไม่จ ากัดจ านวนตาม ป.พ.พ. 
มาตรา ๑๐๗๐, ๑๐๗๗ และมาตรา ๑๐๘๐ จึงไม่อาจต่อสู้ว่าตนมีทรัพย์สินพอที่จะช าระหนี้ของจ าเลยที่ ๑ 
หรือมิใช่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวได้ 

มาตรา ๑๙๓/๓๒  สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยค าพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด หรือโดยสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ให้มีก าหนดอายุความสิบปี  ทั้งนี้ ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีก าหนดอายุความเท่าใด 



- ๓๔ - 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๖/๒๕๕๖  
การน ามูลหนี้ตามค าพิพากษามาฟ้องจ าเลยเป็นคดีล้มละลายเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้น

โดยสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่ง ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๒ ให้มีก าหนดอายุความ ๑๐ ปี ในการนับอายุ
ความนั้น มาตรา ๑๙๓/๑๒ บัญญัติว่า อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ เป็นต้นไป คดีนี้
ศาลมีค าพิพากษาตามยอมเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ก าหนดให้จ าเลยผ่อนช าระหนี้เป็นงวด งวดที่ ๑ 
ถึงงวดที่ ๑๒ ตกลงผ่อนช าระงวดละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท โดยเริ่มช าระงวดแรกในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๒ ปรากฏว่าจ าเลยผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความตั้งแต่การ
ช าระหนี้งวดแรกเช่นนี้การเริ่มนับอายุความจึงเริ่มนับแต่วัน ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
จ าเลยได้ผ่อนช าระหนี้ ให้แก่โจทก์หลายครั้ง  โดยครั้งสุดท้ายได้ผ่อนช าระหนี้ ให้แก่โจทก์  เมื่ อวันที่                      
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่จ าเลยช าระหนี้ให้แก่โจทก์บางส่วนย่อมมีผลท าให้อายุความสะดุดหยุดลง
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) เมื่ออายุความสะดุดหยุดลงแล้วระยะเวลาที่ล่วงพ้นไปก่อนนั้นย่อมไม่นับเข้า
มา ในอายุความตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ การที่โจทก์น ามูลตามค าพิพากษาตามยอมมาฟ้องจ าเลยทั้งสองเป็นคดี
ล้มละลายเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงยังไม่ล่วงพ้นอายุความตามมาตรา ๑๙๓/๓๒ โจทก์จึงมีสิทธิน าหนี้
ตามค าพิพากษาตามยอมดังกล่าวมาฟ้องจ าเลยทั้งสองเป็นคดีล้มละลายได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๑๙/๒๕๕๑ 
 

หนังสือรับสภาพหนี้ เอกสารหมาย จ.๖ มีขึ้นเนื่องจากจ าเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติการช าระหนี้
ตามข้อตกลงในหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมาย จ.๕ จนกระทั่งโจทก์ต้องด าเนินคดีในทางอาญาแก่ผู้ที่สั่งจ่าย
เช็คให้ไว้แต่ถูก ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน เมื่อจ าเลยทั้งสามท าหนังสือรับสภาพหนี้ เอกสารหมาย จ.๖ ให้แก่
โจทก์ โจทก์ก็ได้ถอนฟ้องหรือถอนค าร้องทุกข์ในคดีอาญาเหล่านั้น อีกทั้งโจทก์ยังได้ลดจ านวนหนี้ ตามหนังสือ
รับสภาพหนี้เอกสารหมาย จ.๕ ให้แก่จ าเลยทั้งสาม ส. และ ท. และให้ผ่อนช าระดังรายละเอียดในหนังสือ          
รับสภาพหนี้ เอกสารหมาย จ.๖ ดังนี้ แม้เอกสารหมาย จ.๖ จะใช้ค าว่า "หนังสือรับสภาพหนี้ " แต่เมื่อ
ข้อก าหนดและเหตุผลในการจัดท าเป็นเรื่องที่โจทก์กับจ าเลยทั้งสามต่างตกลงระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดจาก
หนังสือรับสภาพหนี้ เอกสารหมาย จ.๕ ให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน เอกสารหมาย จ.๖ จึงเป็น
สัญญาประนีประนอมยอมความ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๘๕๐ จ าเลยทั้งสามปฏิบัติการช าระหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อ
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๐ อายุความที่โจทก์จะต้องบังคับใช้สิทธิเรียกร้องจึงมีก าหนดสิบปีนับแต่วันดังกล่าว 
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๒ โจทก์ฟ้องคดีนี้เม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๒/๒๕๔๙  
จ าเลยที่ ๑ ท าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ไปจากโจทก์โดยมีจ าเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็นผู้ค้ าประกัน

ยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาจ าเลยที่ ๑ ผิดสัญญาเช่าซื้อ โจทก์บอกเลิกสัญญาและยึดรถยนต์คืนออก
ประมูลขายได้เงินน้อยกว่าข้อตกลงตามสัญญาเช่าซื้อ โจทก์กับจ าเลยที่ ๑ และที่ ๒ จึงได้ท าบันทึกข้อตกลง
ช าระค่าเสียหายดังกล่าว จ านวน ๒๘๔,๐๐๗ บาท โดยการลดค่าเสียหายเหลือเพียง ๑๗๐,๐๐๐ บาท และ
ก าหนดจ านวนเงินที่จะต้องผ่อนช าระและระยะเวลาช าระเสร็จรวมทั้งก าหนดอัตราดอกเบี้ยขึ้นใหม่แตกต่างกับ
ข้อตกลงและจ านวนค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อเดิม ข้อตกลงดังกล่าวเป็นกรณีที่โจทก์กับจ าเลยที่ ๑ และที่ ๒ 
ระงับข้อพิพาทท่ีมีอยู่ตามสัญญาเช่าซื้อให้เสร็จสิ้นไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึง 

 



- ๓๕ – 

เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ มิใช่หนังสือรับสภาพหนี้ มีผลให้หนี้เดิมตามสัญญาเช่าซื้อระงับไปและ
ก่อให้เกิดหนี้ใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว  

ข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจ าเลยที่ ๑ และที่ ๒ ที่ว่าหากช าระไม่ผิดนัดในยอดเงิน ๑๗๐,๐๐๐ 
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจนกว่าจะช าระเสร็จ โจทก์ไม่
ติดใจเรียกร้องส่วนที่เหลืออีกต่อไป หากผิดสัญญาตกลงยินยอมให้โจทก์ฟ้องร้องบังคับคดีในจ านวนเงิน
๒๘๔,๐๐๗ บาท และยินยอมเสียดอกเบี้ยในยอดเงินจ านวนดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันผิด
สัญญานั้น ข้อตกลงให้ช าระค่าเสียหายทั้งหมดจ านวน ๒๘๔,๐๐๗ บาท ในส่วนที่เกิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท และ
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดสัญญา มีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่ก าหนดกันไว้ล่วงหน้า จึงเป็น
เบี้ยปรับหากสูงเกินส่วนศาลย่อมมีอ านาจลดลงได้  

แม้จ าเลยที่ ๒ จะมิได้ฎีกา แต่ร่วมกับจ าเลยที่ ๑ ท าสัญญาประนีประนอมดังกล่าว จึงต้อง
ร่วมกับจ าเลยที่ ๑ รับผิดต่อโจทก์เช่นเดียวกัน ความรับผิดดังกล่าวจึงเป็นความรับผิดในหนี้อันไม่อาจแบ่งแยก
ได ้เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมมิให้จ าเลยที่ ๒ ต้องรับผิดเกินกว่าความรับผิดตามสัญญาและตามกฎหมาย
สมควรพิพากษาให้มีผลไปถึง จ าเลยที่ ๒ ด้วย ส่วนจ าเลยที่ ๓ นั้น เมื่อจ าเลยที่ ๓ มิได้ลงลายมือชื่อในบันทึก
ข้อตกลงอันเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นด้วย จึงไม่ต้องรับผิดตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

หนี้ค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจ าเลยที่ ๑ อันเป็นหนี้ประธานได้ระงับไป
แล้ว ความรับผิดตามสัญญาค้ าประกันระหว่างโจทก์และจ าเลยที่ ๓ อันเป็นหนี้อุปกรณ์จึงระงับไปด้วย โจทก์จะ
ฟ้องให้จ าเลยที่ ๓ รับผิดตามสัญญาค้ าประกันนั้นหาได้ไม่ จ าเลยที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์  

สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยสัญญาประนีประนอมยอมความมีก าหนดอายุความ ๑๐ ปี ตาม 
ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๒ ทั้งนี้ ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีก าหนดอายุความเท่าใด จ าเลยที่ ๑ และที่ ๒            
ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๙ โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒ ยังไม่
เกิน ๑๐ ปี จึงไม่ขาดอายุความ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๓๙๔๕/๒๕๔๑  

ลูกหนี้ตกลงช าระหนี้งวดแรกตามค าพิพากษาตามยอมในวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๘           
แต่ลูกหนี้ไม่ช าระเจ้าหนี้จึงชอบที่จะบังคับคดีเพ่ือรับช าระหนี้ดังกล่าวทั้งหมดได้ ภายในก าหนดอายุความ ๑๐ ป ี
นับแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๘ เป็นต้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๒ ดังนั้น 
การที่เจ้าหนี้น ามูลหนี้ตามค าพิพากษาดังกล่าวมาฟ้องให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๓๘ ซึ่งอยู่ในก าหนด ๑๐ ปี จึงสามารถกระท าได้และการฟ้องคดีดังกล่าวมีผลท าให้อายุความสะดุดหยุดลง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙/๓๒ ด้วยเหตุนี้แม้เจ้าหนี้จะยื่นค าขอรับช าระหนี้ต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ ซึ่งพ้นก าหนดระยะเวลาบังคับคดี ๑๐ ปี ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๑ แล้วก็ตาม ก็ต้องถือว่าค าขอรับช าระหนี้ของเจ้าหนี้ยื่นในระหว่าง
อายุความสะดุดหยุดลง ซึ่งไม่เป็นการต้องห้ามมิให้ได้รับช าระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ 
มาตรา ๙๔(๑) 

๒. กรณีก าหนดอายุความ ๕ ปี ได้แก่ 
มาตรา ๑๙๓/๓๓  สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้มีก าหนดอายุความห้าปี 
(๑) ดอกเบี้ยค้างช าระ 
(๒) เงินที่ต้องช าระเพ่ือผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ 



- ๓๖ - 
(๓) ค่าเช่าทรัพย์สินค้างช าระ เว้นแต่ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๖) 
(๔) เงินค้างจ่าย คือ เงินเดือน เงินปี เงินบ านาญ ค่าอุปการะเลี้ยงดูและเงินอ่ืน ๆ              

ในลักษณะท านองเดียวกับท่ีมีการก าหนดจ่ายเป็นระยะเวลา 
(๕) สิทธิเรียกร้องตามมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) (๒) และ (๕) ที่ไม่อยู่ในบังคับอายุความ

สองป ี

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๔๒/๒๕๔๘  
ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๔) บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องเงินค้างจ่าย คือ เงินเดือน  เงินปี          

เงินบ านาญ ค่าอุปการะเลี้ยงดู และเงินอ่ืนๆ ในลักษณะท านองเดียวกับที่มีการก าหนดจ่ายเป็นระยะเวลา ให้มี
ก าหนดอายุความ ๕ ปี ดังนั้น การที่โจทก์เรียกร้องให้จ าเลยจ่ายเงินสงเคราะห์รายเดือนหรือเงินบ านาญจึงมี 
อายุความ ๕ ปี ซึ่งไม่อาจน าอายุความ ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ มาใช้บังคับได้เพราะมีกฎหมาย
บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว โจทก์จึงต้องยื่นเรื่องราวขอรับเงินสงเคราะห์รายเดือน (บ านาญ) ภายในก าหนด ๕ ปี 
นับแต่วันที่อาจใช้สิทธิเรียกร้องขอรับเงินได้ แต่เมื่อโจทก์ยื่นเรื่องราวขอรับเงินสงเคราะห์รายเดือน (บ านาญ) 
เกินก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จึงขาดอายุความ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๒/๒๕๔๑  
แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๓(๔)ก าหนดให้สิทธิเรียกร้องเงิน

บ านาญมีอายุความ ๕ ปีแต่พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ        
มีบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะว่าสิทธิในการขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติ  ตามพระราชบัญญัตินี้มีก าหนด
อายุความ ๓ ปี เมื่อโจทก์อ้างว่าโจทก์ได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือน โดยอาศัยสิทธิตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการฯ มาตรา ๓๐(จ)กรณีจึงต้องน าอายุความตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา ๑๐มาใช้
บังคับ เมื่อโจทก์ออกจากงานเนื่องจากเกษียณอายุตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๖ โจทก์อาจบังคับสิทธิ
เรียกร้องให้จ าเลยจ่ายเงินสงเคราะห์รายเดือนหรือเงิน บ านาญปกติได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ เป็นต้นไป
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๒ แต่โจทก์น าคดีนี้มาฟ้องเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๔๑ ซึ่งเกินก าหนด๓ ปีแล้ว ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ 
 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๒๙๔/๒๕๕๖ 

 
โจทก์กับจ าเลยต่างอยู่ในฐานะผู้ประกอบเกษตรกรรมตามความหมายของ ป.พ.พ. มาตรา               

๑๙๓/๓๔ (๒) แต่เนื่องจากลักษณะการด าเนินการระหว่างกันเป็นเรื่องที่โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ได้ ส่งมอบต้นตอ
ยางพาราและวัสดุแก่จ าเลยผู้เป็นลูกหนี้ เพ่ือให้จ าเลยน าไปเพาะเลี้ยงให้เป็นต้นกล้ายางพาราช าถุงแล้วน ามา
ขายคืนแก่โจทก์ โดยหักราคาค่าต้นตอยางพารากับค่าวัสดุที่รับไปก่อนนั้นกับต้นกล้ายางพาราที่น ามาส่งมอบ 
ต้นตอยางพาราที่จ าเลยรับไปจากโจทก์เพื่อให้จ าเลยเพาะเลี้ยงแล้วน ามาขายคืนแก่โจทก์นั้นเป็นการที่ ได้ท า
เพ่ือกิจการของจ าเลยผู้เป็นลูกหนี้นั้นเอง สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงไม่ตกอยู่ในบังคับอายุความ ๒ ปี ตาม             
บทกฎหมายดังกล่าว แต่ตกอยู่ในบังคับอายุความ ๕ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๓ (๕) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๗๔๔/๒๕๕๕ 
จ าเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด มีวัตถุประสงค์ซื้อ จัดหา รับเช่า เช่าซื้อถือ

กรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ จัดการโดยประการอ่ืนซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน 



- ๓๗ – 
นั้นรวมทั้งประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ฯลฯ การที่จ าเลยที่ ๑ สั่งซื้อ
ปูนซีเมนต์จากโจทก์เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานและเป็นจ านวนมากประกอบกับมีการช าระค่าสินค้าเป็นราคาตาม
ก าหนด แสดงว่าจ าเลยที่ ๑ น าสินค้าที่ซื้อมานั้นไปจ าหน่ายแก่บุคคลอ่ืน รวมทั้งรับเหมาก่อสร้างอาคารตาม
วัตถุประสงค์ของจ าเลยที่ ๑ และที่จ าเลยที่ ๑ สั่งซื้อปูนซีเมนต์ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๔๐ น าไปก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ซึ่งอาคารดังกล่าวจ าเลยที่ ๑ ใช้เป็นส านักงานในการบริหารงานการค้า
ขายที่ค้าขายในต่างประเทศ จึงเป็นการกระท าเพ่ือกิจการของจ าเลยที่ ๑ ฝ่ายลูกหนี้เอง อันเข้าข้อยกเว้นตอนท้ายของ
มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) ฉะนั้น สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในการเรียกค่าสินค้าจากจ าเลยที่ ๑ จึงมีก าหนดอายุความ ๕ 
ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๕) หาใช่มีอายุความเพียง ๒ ปี  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๗๘๔๘/๒๕๕๓  

สิทธิเรียกร้องจากการที่จ าเลยทั้งสามซื้อสินค้าจากโจทก์ เพ่ือส่งขายให้แก่ลูกค้าอันมิใช่ซื้อไป
เพ่ือใช้เป็นการเฉพาะภายในบริษัทจ าเลยที่ ๑ ย่อมมีอายุความ ๕ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๕) มิใช่
อายุความ ๒ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) 

การที่จ าเลยที่ ๒ เชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของจ าเลยที่ ๑ ท าหนังสือรับสภาพหนี้ต่อ
โจทก์ขอผ่อนช าระหนี้งวดแรกภายในเดือนมกราคม ๒๕๔๓ ย่อมมีผลท าให้อายุความสะดุดหยุดลงโดย
ระยะเวลาที่ล่วงไปนั้นไม่นับเข้าในอายุความ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) และมาตรา ๑๙๓/๑๕ เมื่อ
ปรากฏว่าจ าเลยที่ ๑ ไม่ช าระเงินงวดแรกแก่โจทก์ตามที่รับสภาพหนี้ไว้ เหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงจึง
สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๓ และเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เป็นต้นไป เมื่อโจทก์
ฟ้องคดีวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ฟ้องโจทก์เฉพาะจ าเลยที่ ๑ และท่ี ๒ จึงไม่ขาดอายุความ ส่วนจ าเลยที่ ๓ ไม่
ปรากฏว่ายอมให้จ าเลยที่ ๒ เชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทน กรณีจึงไม่อาจถือว่าจ าเลยที่ ๓ ได้รับสภาพหนี้ต่อ
โจทก์ด้วย ฟ้องโจทก์ในส่วนของจ าเลยที่ ๓ จึงขาดอายุความ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๔๗๕๑/๒๕๕๓  
 สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขายที่ไม่เข้าข้อยกเว้นตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) 

ตอนท้าย ต้องเป็นการซื้อขายเพ่ือบริโภคของลูกหนี้เองโดยไม่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือ ธุรกิจหลักของลูกหนี้  
เมื่อจ าเลยเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าให้โจทก์ในประเทศไทย กิจการของจ าเลยคือการซื้อและรับมอบสินค้ามา 
ขายต่อให้แก่ลูกค้าการที่จ าเลย ซื้อสินค้าจากโจทก์เพ่ือขายต่อ ย่อมเป็นการที่ได้ท าเพ่ือกิจการของจ าเลยซึ่งเป็น
ฝ่ายลูกหนี้นั้นเองอันเข้าข้อยกเว้นตอนท้ายของมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในการเรียกค่า
สินค้าจากจ าเลยจึงไม่ได้มีก าหนดอายุความ ๒ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) แต่มีก าหนดอายุความ ๕ ปี 
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๕) 

ราคาสินค้าพิพาทก าหนดเป็นเงินปอนด์สเตอร์ลิง โจทก์จึงฟ้องขอให้ช าระหนี้เป็นเงินปอนด์
สเตอร์ลิงได้ แต่จ าเลยมีสิทธิจะส่งใช้หนี้ดังกล่าวเป็นเงินไทยก็ได้ โดยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และ
ในเวลาที่ใช้เงินตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๖ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๘๔/๒๕๕๒ 

 

รถยนต์ที่โจทก์ซ่อมให้จ าเลยเป็นรถยนต์ของผู้อ่ืนที่เอาประกันไว้กับจ าเลยและรถยนต์ของ
บุคคลภายนอกที่จ าเลยต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้อ่ืนท าไว้กับจ าเลยมิใช่รถยนต์
ของจ าเลยเอง ดังนี้ การที่โจทก์ซ่อมรถยนต์ให้จ าเลยจึงเป็นการที่ได้ท าเพ่ือกิจการของจ าเลยซึ่งเป็นฝ่ายลูกหนี้ 



- ๓๘ - 
นั่นเอง ตามความใน ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) ตอนท้าย อันมีอายุความห้าปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๓ (๕) 
คดีจึงไม่ขาดอายุความ  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๘๖๘/๒๕๕๒  

โจทก์ประกอบกิจการรับซ่อมรถจึงเป็นผู้ประกอบการค้า ส่วนจ าเลยเป็นผู้ประกอบการ
รับประกันวินาศภัยทุกประเภทมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือซ่อมรถของผู้เอาประกันวินาศภัยกับ
จ าเลย การซ่อมรถให้แก่ผู้เอาประกันวินาศภัยจึงเป็นธุรกิจการค้าของจ าเลย การที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ค้าเรียกเอาค่าซ่อมรถของเหล่าผู้เอาประกันวินาศภัยกับจ าเลยจากจ าเลย จึงเป็นการเรียกเอาค่าจ้างหรือค่าแห่ง
การงานที่ได้ท าเพ่ือกิจการของจ าเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๕) ประกอบมาตรา ๑๙๓/
๓๔ (๑) จึงมีอายุความ ๕ ปี เมื่อโจทก์ได้ซ่อมรถยนต์ตามค าสั่งของจ าเลยและไม่ส่งมอบรถยนต์ที่ซ่อมเสร็จแล้ว 
โจทก์ก็ย่อมที่จะบังคับตามสิทธิของตนในอันที่จะเรียกร้องให้จ าเลยช าระสินจ้างได้เมื่อพ้นก าหนด ๙๐ วัน นับ
แต่วันที่โจทก์ซ่อมรถยนต์เสร็จตามข้อตกลงในสัญญา ซึ่งเมื่อนับตั้งแต่วันที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องค่าซ่อม
จากจ าเลยดังกล่าวถึงวันฟ้องยังไม่พ้นก าหนด ๕ ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๔๘๘๗/๒๕๕๑  

กรณีผู้ประกอบการค้าเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบ ซึ่ง ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๑/๓๔ (๑) บัญญัติ
ให้มีอายุความ ๒ ปี เว้นแต่เป็นการที่ได้ท าเพ่ือกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั้นเองนั้น ค าว่า “กิจการของฝ่ายลูกหนี้” 
หาได้มีความหมายจ ากัดเพียงว่า ต้องเป็นการซื้อสินค้ามาเพ่ือจ าหน่ายอีกต่อหนึ่งหรือต้องเป็นการซื้อวัตถุดิบมา
เพ่ือผลิตเป็นสินค้าเท่านั้นไม่ แต่ต้องพิจารณาถึงลักษณะของการประกอบกิจการของลูกหนี้เป็นกรณีไป 

จ าเลยที่ ๑ ซื้อกระแสไฟฟ้าจากโจทก์เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวอันเป็นกิจการของจ าเลย
ที่ ๑ การที่โจทก์ขายกระแสไฟฟ้าให้แก่จ าเลยที่ ๑ ย่อมถือได้ว่า เป็นการที่ได้ท าเพ่ือกิจการของจ าเลยที่ ๑ ซึ่ง
เป็นฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง สิทธิเรียกร้องค่าไฟฟ้าของโจทก์จึงเข้าข้อยกเว้นไม่อยู่ในบังคับอายุความ ๒ ปี           
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) แต่มีอายุความ ๕ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๓ (๕) แห่ง ป.พ.พ. 

 หมายเหตุ   
ศาสตราจารย์ศักดิ์ เขียนในค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและ

สัญญา จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์นิติบรรณการ ว่า กรณี ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) ได้แก่ผู้ประกอบการค้า
หรืออุตสาหกรรม ผู้ประกอบหัตถกรรมผู้ประกอบศิลปอุตสาหกรรมหรือช่างฝีมือ  เรียกเอาค่าของที่ได้          
ส่งมอบ ค่าการงานที่ให้ท า หรือค่าดูแลกิจการของผู้อ่ืน รวมทั้งเงินที่ได้ทดรองไป เว้นแต่ เป็นการที่ได้ท าเพ่ือ
กิจการของฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง ตามปกติสิทธิเรียกร้องเหล่านี้มีก าหนดอายุความ ๒ ปี เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นคือ 
เป็นการที่ได้ท าเพ่ือกิจการของฝ่ายลูกหนี้เอง จึงมีก าหนดอายุความ ๕ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๓ (๕) เช่น ลูกหนี้
ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการค้าไปจ าหน่ายในร้านค้าของตน ลูกหนี้ซื้อรถยนต์จากโรงงานผลิตรถยนต์ไปใช้ให้เช่า
ในกิจการให้เช่ารถยนต์ของ ตน แต่ถ้าลูกหนี้ซื้อสินค้าไปใช้ส่วนตัวหรือซื้อรถยนต์ไปใช้ขับขี่ส่วนตัว ย่อมมิใช่เป็น
การที่ได้ท าเพ่ือกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง  

ค าพิพากษาศาลฎีกานี้  จ าเลยที่  ๑  เป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงสีข้าวซื้อ
กระแสไฟฟ้าจากโจทก์ซึ่งเป็น นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๐๓ ไปใช้ใน
อุตสาหกรรมโรงสีข้าวอันเป็นกิจการของจ าเลยที่ ๑ จึงถือว่าเป็นกรณีที่จ าเลยที่ ๑ ได้ซื้อกระแสไฟฟ้าจากโจทก์
เพ่ือใช้ในกิจการของฝ่ายจ าเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้เอง สิทธิเรียกร้องค่าไฟฟ้าของโจทก์จึงมีก าหนดอายุความ         
๕ ป ีตามมาตรา ๑๙๓/๓๓ (๕)  



- ๓๙ - 
 ก่อนหน้านี้เคยมีค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีวินิจฉัยเกี่ยวกับก าหนดอายุความ ๕ ปี ตามมาตรา          

๑๙๓/๓๓ (๕) ตัวอย่างเช่น  
๑. แม้โจทก์จะเป็นผู้ประกอบการค้าเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบซึ่งมีก าหนดอายุความ           

๒ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) ก็ตาม แต่ความในตอนท้ายของมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) บัญญัติกรณีเป็น
ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในก าหนดอายุความ ๒ ปีไว้ว่า เว้นแต่เป็นการที่ได้ท าเพ่ือกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง ซึ่งต้อง
พิจารณาถึงกิจการของลูกหนี้ว่าประกอบกิจการประเภทใดเป็นกรณีไป การที่จ าเลยทั้งสองซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง
จากโจทก์ไปใช้กับรถยนต์โดยสารโดยที่จ าเลยทั้งสองประกอบกิจการรับจ้างขนส่งคนโดยสารและขนส่งสินค้า  
ย่อมถือได้ว่าจ าเลยทั้งสองซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงจากโจทก์เพ่ือใช้ในกิจการของ  จ าเลยทั้งสอง อันเป็นกรณีที่ต้อง
ด้วยข้อยกเว้นไม่อยู่ในก าหนดอายุความ ๒ ปี ตามความในตอนท้ายของมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) แล้ว โดยไม่ต้อง
ค านึงว่าจ าเลยทั้งสองซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงจากโจทก์เพ่ือน าไป จ าหน่ายต่อหรือน าไปใช้ผลิตสินค้าหรือจ าหน่าย
หรือไม่ สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงมีก าหนดอายุความ ๕ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๓ (๕) (ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
๓๓๑๔/๒๕๔๙)  

๒. จ าเลยสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องปั๊มน้ ามันจากโจทก์มาเพ่ือประกอบเข้ากับมอเตอร์และ
อุปกรณ์อ่ืนผลิตเป็นปั๊มเซตแล้วน าออกจ าหน่ายให้แก่ลูกค้า อันเป็นการประกอบธุรกิจของจ าเลย การที่โจทก์
ฟ้องขอให้บังคับจ าเลยช าระหนี้ค่าสินค้าดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรม
ใช้สิทธิเรียกร้องเอาค่าสินค้า จากจ าเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ที่สั่งซื้อมาเพ่ือน าไปใช้ในกิจการของลูกหนี้นั้นเอง           
สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงมีอายุความ ๕ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๕) ประกอบมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) 
(ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๕๘๓/๒๕๔๘)  

ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับก าหนดอายุความ ๒ ปี ตามมาตรา            
๑๙๓/๓๔ (๑)          

๑. การไฟฟ้านครหลวงโจทก์เป็นรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์ในการจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า และ
ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า เป็นผู้ประกอบการค้าตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) โจทก์ฟ้องเรียกค่า
กระแสไฟฟ้าเป็นค่าสินค้าเกินก าหนด ๒ ป ีจึงขาดอายุความ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๘๘๘๗/๒๕๔๓)  

๒. จ าเลยว่าจ้างโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัดท่ีมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือประกอบ กิจการเพ่ือรับจ้าง
ท าของให้ท าการโฆษณาสินค้า โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบการค้าเรียกเอาค่าการงานที่ได้ท า สิทธิเรียกร้องจึงมีอายุ
ความ ๒ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) เมื่อตามใบแจ้งหนี้ระบุวันที่ครบก าหนดช าระไว้เป็นวันที่          
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๙ โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นระยะเวลาภายในก าหนด ๒ ปี 
คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๖๒๙/๒๕๔๖)          
ก าพล ษมาคุณากร  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๘๐/๒๕๔๗ 
สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ค่าขายสินค้าจากผู้ซื้อของผู้ประกอบการค้ามีอายุความต่างกัน  ตาม          

ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๙๓/๓๓ (๕) กล่าวคืออายุความสองปีตาม ป.พ.พ. มาตรา 
๑๙๓/๓๔ (๑) และห้าปีตามข้อยกเว้นในมาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) ตอนท้าย ที่ว่า “...เว้นแต่เป็นการที่ได้ท าเพ่ือ
กิจการของฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง” กรณีที่จะเข้าข้อยกเว้นดังกล่าวจะต้องน ากิจการหรือการงานที่ผู้ซื้อสินค้า
ประกอบการค้าอยู่นั้นมาพิจารณารวมกับสินค้าที่ซื้อว่า ผู้ซื้อน าสินค้านั้นไปใช้ในกิจการหรือการงานที่ผู้ซื้อ
ประกอบการค้าหรือไม่ หากผู้ซื้อน าสินค้าที่ซื้อไปใช้ในกิจการที่ผู้ซื้อประกอบการค้าแล้ว สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้
ค่าขายสินค้าของผู้ประกอบการค้ามีอายุความห้าปี ทั้งนี้ หาได้มีข้อจ ากัดว่าสินค้าที่ซ้ือขายกันนั้นต้องเป็นสินค้า 



- ๔๐ - 
ที่ผู้ประกอบการค้าผลิตขึ้นเพ่ือขายให้แก่ผู้ซื้อโดยเฉพาะเจาะจงไม่ แม้เป็นสินค้าที่ซื้อขายกันทั่วไปในท้องตลาด
ก็อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งกฎหมายสองมาตรานี้ดุจกัน ส าหรับค าว่า “กิจการ” ก็มีความหมายครอบคลุม
ถึงการใด ๆ ที่ได้ท าเพ่ือเป็นการท ามาหาได้ ลักษณะเป็นการประกอบอาชีพ มิได้จ ากัดอยู่แต่เฉพาะต่อการเลี้ยง
สัตว์เพ่ือขายหรือซื้อสินค้ามาเพ่ือขายต่อหรือเพ่ือผลิตเป็นสินค้าใหม่ จ าเลยเป็นบริษัทจ ากัดประกอบกิจการ
โรงแรมและห้องอาหารอันเป็นกิจการให้บริการและจ าหน่ายอาหารแก่ผู้มาใช้บริการของโรงแรมของจ าเลย 
สินค้าที่จ าเลยซื้อจากโจทก์ก็เป็นเครื่องอุปโภคจ าพวกถ้วย โถ จาน ชาม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทาน
อาหารและให้บริการจ าหน่ายอาหารในห้องอาหาร อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจการของจ าเลย ทั้งจ าเลยก็รับว่า
จ าเลยซื้อสินค้าดังกล่าวมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการให้บริการในกิจการของจ าเลย กรณีจึงตกอยู่ในบังคับของ          
ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) ตอนท้าย สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงมีอายุความห้าปี 

 ๓. กรณีก าหนดอายุความ ๒ ปี ได้แก่ 
มาตรา ๑๙๓/๓๔  สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ ให้มีก าหนดอายุความสองปี 
(๑) ผู้ประกอบการค้าหรืออุตสาหกรรม ผู้ประกอบหัตถกรรม ผู้ประกอบศิลป

อุตสาหกรรมหรือช่างฝีมือ เรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบ ค่าการงานที่ได้ท า หรือค่าดูแลกิจการของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เงินที่ได้ออกทดรองไป เว้นแต่เป็นการที่ได้ท าเพ่ือกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง 

(๒) ผู้ประกอบเกษตรกรรมหรือการป่าไม้ เรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบอันเป็นผลิตผลทาง
เกษตรหรือป่าไม้ เฉพาะที่ใช้สอยในบ้านเรือนของฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง 

(๓) ผู้ขนส่งคนโดยสารหรือสิ่งของหรือผู้รับส่งข่าวสาร เรียกเอาค่าโดยสาร ค่าระวาง  
ค่าเช่า ค่าธรรมเนียม รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 
(๔) ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือหอพัก ผู้ประกอบธุรกิจในการจ าหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่ม หรือผู้ประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการเรียกเอาค่าที่พัก อาหารหรือ
เครื่องดื่ม ค่าบริการหรือค่าการงานที่ได้ท าให้แก่ผู้มาพักหรือใช้บริการ รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 

(๕) ผู้ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสลากที่คล้ายคลึงกัน เรียกเอาค่าขายสลาก 
เว้นแต่เป็นการขายเพ่ือการขายต่อ 

(๖) ผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ เรียกเอาค่าเช่า 
(๗) บุคคลซึ่งมิได้เข้าอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ใน (๑) แต่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการดูแล

กิจการของผู้อื่นหรือรับท างานการต่าง ๆ เรียกเอาสินจ้างอันจะพึงได้รับในการนั้น รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 
(๘) ลูกจ้างซึ่งรับใช้การงานส่วนบุคคล เรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอ่ืนเพ่ือการงานที่

ท า รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป หรือนายจ้างเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไป 
(๙) ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างรายวัน รวมทั้ง         

ผู้ฝึกหัดงาน เรียกเอาค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอ่ืน รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป หรือนายจ้างเรียกเอาคืนซึ่งเงิน
เช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไป 

(๑๐) ครูสอนผู้ฝึกหัดงาน เรียกเอาค่าฝึกสอนและค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 

(๑๑) เจ้าของสถานศึกษาหรือสถานพยาบาล เรียกเอาค่าธรรมเนียมการเรียนและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ หรือค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 

(๑๒) ผู้รับคนไว้เพ่ือการบ ารุงเลี้ยงดูหรือฝึกสอน เรียกเอาค่าการงานที่ท าให้รวมทั้งเงิน        
ที่ได้ออกทดรองไป 



- ๔๑ - 
(๑๓) ผู้รับเลี้ยงหรือฝึกสอนสัตว์ เรียกเอาค่าการงานที่ท าให้ รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 
(๑๔) ครูหรืออาจารย์ เรียกเอาค่าสอน 
(๑๕) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ ผู้ประกอบการ

บ าบัดโรคสัตว์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาอ่ืน เรียกเอาค่าการงานที่ท าให้รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป 
(๑๖) ทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รวมทั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเรียกเอา

ค่าการงานที่ท าให้ รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป หรือคู่ความเรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไป 
(๑๗) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประกอบวิชาชีพ

อิสระอ่ืน เรียกเอาค่าการงานที่ท าให้ รวมทั้งเงินที่ได้ออกทดรองไป หรือผู้ว่าจ้างให้ประกอบการงานดังกล่าว
เรียกเอาคืนซึ่งเงินเช่นว่านั้นที่ตนได้จ่ายล่วงหน้าไป  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๘๒๔/๒๕๔๕  

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ าเลยช าระค่าสินค้าคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ค้างช าระตามสัญญา          
ซื้อขาย เป็นการที่โจทก์ในฐานะเป็นผู้ประกอบการค้าเรียกเอาค่าของที่ได้ส่งมอบให้แก่ จ าเลย แม้โจทก์ยินยอม
ให้จ าเลยแบ่งช าระเป็นงวด ๆ ก็เป็นเพียงผ่อนช าระค่าสินค้าเป็นคราว ๆ เท่านั้น กรณีต้องด้วย ป.พ.พ.มาตรา 
๑๙๓/๓๔ (๑) ซึ่งมีอายุความ ๒ ปี หาใช่เป็นกรณีเงินที่ต้องช าระเพ่ือผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 
๑๙๓/๓๓ (๒) ซึ่งมีอายุความ ๕ ปีไม่ โจทก์มีสิทธิเรียกร้องได้ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ แต่โจทก์ฟ้องคดี
นี้เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เกินก าหนดระยะเวลา ๒ ปี นับแต่โจทก์มีสิทธิเรียกร้อง ฟ้องโจทก์จึง        
ขาดอายุความ  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๔๔/๒๕๔๙  
สัญญาเช่าซื้อได้ก าหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าซื้อ

งวดหนึ่งงวดใดและเมื่อผู้ให้เช่าซื้อเข้าครอบครองรถยนต์ ที่เช่าซื้อแล้ว ถ้าขายได้ราคาไม่พอช าระค่าเช่าซื้อที่       
ผู้เช่าซื้อยังคงต้องช าระตามสัญญา รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหักด้วยค่าเช่าซื้อที่ผู้
เช่าซื้อได้ช าระแล้วผู้เช่าซื้อตกลงจะชดใช้เงินจ านวนที่ขาดนั้นให้แก่เจ้าของ ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นข้อตกลง
เรียกค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อในลักษณะเป็น ค่าขาดราคารถยนต์หาใช่เป็นการเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างช าระ
แล้วมาหักจากค่า เช่าซื้อทั้งหมดตามสัญญา และไม่ใช่เป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่าสังหาริมทรัพย์
เรียกเอาค่า เช่า จึงไม่ตกอยู่ในอายุความ ๒ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๖) ทั้งไม่ใช่เป็นคดีที่ผู้ให้เช่าฟ้อง
ผู้เช่าเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่อยู่ในอายุความ ๖ เดือน การฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อไม่มีกฎหมาย
ก าหนดไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความ ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๓๒๔/๒๕๔๔  
โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษั ทจ ากัดมีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจในการให้ เช่า 

สังหาริมทรัพย์รวมอยู่ด้วย โจทก์ให้จ าเลยเช่ารถขุดแบ็กโฮพร้อมคนขับรถเพ่ือน าไปใช้งานในหน่วยงานก่อ สร้าง 
โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ เมื่อโจทก์ฟ้องเรียกเอาค่าเช่าจึงมีอายุความ ๒ ปี             
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๖) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๓๓๕/๒๕๔๒ 
 โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาเช่าโดยเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวน          

เงินเท่ากับค่าเช่าที่จ าเลยค้างช าระอยู่ก่อนเลิกสัญญาจ านวน ๒๔ เดือน แม้โจทก์จะฟ้องเรียกเงินจ านวนนี้โดย 



- ๔๒ - 
เรียกว่าเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหาย แต่ต้องถือว่าเป็นการฟ้องเรียกค่าเช่าที่จ าเลยค้างช าระอยู่ก่อนเลิกสัญญา 
จ านวน ๒๔ เดือน เพราะมิฉะนั้นแล้วจะเป็นการยอมให้โจทก์หลีกเลี่ยงการที่จะฟ้องเรียกค่าเช่า ที่ค้างช าระมา
เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหาย เมื่อถือว่าโจทก์ฟ้องเรียกค่าเช่าที่ค้างช าระและโจทก์เป็นผู้ประกอบธุรกิจใน        
การให้เช่าสังหาริมทรัพย์สิทธิเรียกร้องของโจทก์ย่อมมีก าหนดอายุความสองปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔(๖) จ าเลยค้างช าระค่าเช่า ๒๔ เดือน เดือนสุดท้ายที่ค้างช าระคือวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๓๘ แต่โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ จึงพ้นก าหนดเวลาสองปีแล้ว สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึง
ขาดอายุความ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๑๐๙๖๙/๒๕๕๕  

เหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงอันเกิดจากการกระท าของลูกหนี้อาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ 
เช่น ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องโดยท าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้รวมไปถึงการช าระหนี้ให้
บางส่วนตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๔ 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า จ าเลยตกลงช าระหนี้บัตรเครดิตโดยยินยอมให้โจทก์หักเงินจาก
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของจ าเลย และสัญญาการใช้บัตรเครดิตระบุว่า หากมีการยกเลิกการใช้บัตรเครดิตไม่ว่า
ด้วยเหตุประการใด ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการใช้บัตรเครดิตเท่านั้น มิใช่เป็นการยกเลิกสัญญา และหาก
ปรากฏว่ามียอดเงินเป็นลูกหนี้โจทก์ จ าเลยตกลงที่จะช าระหนี้โดยให้โจทก์หักเงินจากบัญชีช าระหนี้ได้ ดังนี้ การที่
โจทก์หักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของจ าเลยเพ่ือช าระหนี้จึงเป็นกรณีที่จ าเลยยอมช าระหนี้ให้แก่โจทก์ตามข้อตกลง           
หาใช่เป็นเรื่องที่โจทก์หักเงินจากบัญชีของจ าเลยตามอ าเภอใจไม่ กรณีจึงเป็นการรับสารภาพหนี้ต่อโจทก์ด้วยการ
ช าระหนี้ให้บางส่วนอันเป็นเหตุให้อายุความสะดุดหยุดลงตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) เช่นนี้นับแต่วันที่
จ าเลยช าระหนี ้บ ัตรเครดิตให้แก่โจทก์ครั ้งสุดท้ายจนถึงวันฟ้องยังไม่พ้นก าหนด ๒ ปี คดีโจทก์จึงไม่          
ขาดอายุความ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๐๕๑/๒๕๕๑ 
การที่โจทก์น าเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของจ าเลยมาช าระหนี้หลังจากสัญญาบัตร

เครดิตและข้อตกลงในสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้วจึงเป็นการกระท าของโจทก์เอง หาใช่ลูกหนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้
โดยช าระหนี้ ให้ เจ้ าหนี้ บางส่ วนไม่  กรณี ย่ อมไม่ ท าให้ อายุ ความสะดุ ดหยุ ดลงตาม ป.พ.พ. มาตรา                         
๑๙๓/๑๔ (๑)  โจทก์ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจในการรับท าการงานต่างๆ เรียกเอาเงิน
ที่ได้ทดรองไป สิทธิเรียกร้องของโจทก์มีอายุความ ๒ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๗) โจทก์น าคดี
มาฟ้องเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ พ้นก าหนด ๒ ปี นับแต่วันที่โจทก์อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องของ
โจทก์ได้ ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๕๓๘๔/๒๕๕๑  

หนี้จากการใช้บัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นหนี้จากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ หรือหนี้จากการ
ถอนเงินสด ล้วนเป็นหนี้ อันเกิดจากการใช้บัตรเครดิตด้วยกัน จึงมีอายุความ ๒ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา           
๑๙๓/๓๔ (๗) ไม่อาจแยกบังคับนับอายุความแตกต่างกันได้ 

การรับสภาพหนี้โดยการช าระหนี้บางส่วนที่จะท าให้อายุความสะดุดหยุดลงนั้น จ าเลยจะต้อง
เป็นผู้กระท าหรือยินยอมให้กระท า ดังนั้น การที่โจทก์หักทอนบัญชีเงินฝากของจ าเลยช าระหนี้บัตรเครดิตอัน
เป็นการใช้ สิทธิหักกลบลบหนี้ โดยมิได้มีข้อตกลงกันไว้ขณะท าสัญญา ดังนี้ แม้จ าเลยไม่ได้โต้แย้งคัดค้านจะถือ 

 



- ๔๓ - 
ว่าจ าเลยยินยอมในการกระท าของโจทก์ดัง กล่าวด้วยหาได้ไม่ กรณีไม่ถือว่าจ าเลยช าระหนี้บางส่วนอันเป็นการ
รับสภาพหนี้ซึ่งจะมีผลให้อายุ ความสะดุดหยุดลงได้ สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงขาดอายุความ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๔๒ - ๘๒๔๖/๒๕๔๙  
โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๓ ฟ้องเรียกค่าล่วงเวลาตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งตาม  พ.ร.บ.คุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ นิยามค าว่า "ค่าจ้าง" หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนในการท างานตามสัญญาจ้าง ส าหรับระยะเวลาการท างานปกติ... และค าว่า "ค่าล่วงเวลา" 
หมายความว่า เงนิที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการท างานล่วงเวลาในวันท างาน แม้ค่าล่วงเวลา
จะไม่ใช่ค่าจ้างตามความหมายดังกล่าว เพราะไม่ใช่เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการ
ท างานปกติของวันท างาน แต่ก็เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายตอบแทนการท างานนอกเวลาปกติ ซ่ึงนายจ้างผูกพันต้อง
จ่ายแก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ถือว่าเป็นสินจ้างตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๗๕ ค่าล่วงเวลาจึงเป็นสินจ้าง
อย่างหนึ่งตามความใน ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๙) ซึ่งมีอายุความฟ้องร้อง ๒ ปี  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๔๘๔๘/๒๕๕๐  

สัญญาที่ โจทก์รับจ้างจ าเลยทั้งสามว่าความเป็นสัญญาจ้างท าของซึ่งสิทธิเรียกร้อง       
ตามสัญญาจ้างท าของนั้นมีอายุความ ๒ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑๖) ส่วนการเริ่มนับอายุความใน
การเรียกร้องให้จ าเลยทั้งสามช าระหนี้ค่าว่าความนั้น ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๒ บัญญัติไว้ว่า “อายุความให้เริ่ม
นับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป...” และมาตรา ๖๐๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “อันสินจ้างนั้น
พึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่ท า” ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์กับจ าเลยทั้งสามได้ตกลงก าหนดเวลา
ช าระค่าจ้างว่าความไว้ ก็ต้องถือว่าหนี้ค่าจ้างว่าความไว้ ก็ต้องถือว่าหนี้ค่าจ้างว่าความถึงก าหนดเมื่อจ าเลย           
ทั้งสามได้รับมอบการงานที่ท าแล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๐๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งการส่งมอบและรับมอบการงานการ
ทีท่ านั้นปรากฏข้อเท็จจริงว่าหลังจากที่ศาล จังหวัดเชียงใหม่มีค าพิพากษาแล้วจ าเลยทั้งสามพอใจและไม่
ประสงค์จะด าเนินคดี ต่อไป แสดงว่าจ าเลยทั้งสามประสงค์ที่จะให้โจทก์ด าเนินคดีเฉพาะในศาลชั้นต้นเท่านั้น 
เมื่อโจทก์เป็นทนายความด าเนินคดีให้แก่จ าเลยทั้งสามในศาลชั้นต้นซึ่งคือศาลจังหวัดเชียงใหม่จนศาลจังหวัด
เชียงใหม่มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ ต้องถือว่าโจทก์ได้ส่งมอบและจ าเลยทั้งสามได้รับมอบ
การงานที่ท าตามสัญญาจ้างว่าความแล้ว สิทธิที่โจทก์จะเรียกเอาสินจ้างย่อมเกิดขึ้นทันทีที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
มีค าพิพากษา  หาใช่เมื่อคดีถึงที่สุดดังที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ ส่วนการที่โจทก์ยื่นค าแก้อุทธรณ์นั้นก็น่าเชื่อว่าโจทก์
ท าไปโดยพลการ โจทก์จึงหาอาจยกข้อดังกล่าวขึ้นอ้างได้ไม่ เมื่อโจทก์น าคดีมาฟ้องจ าเลยทั้งสามเมื่อวันที่  ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ อันเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษา ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุ
ความ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๔๕๐๗/๒๕๔๗  

สิทธิเรียกร้องตามความหมายของ ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๕ ต้องเป็นกรณีลูกหนี้เป็นหนี้
เจ้าหนี้อยู่ก่อนแล้ว ต่อมาหนี้ขาดอายุความ ภายหลังจากนั้นลูกหนี้จึงได้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็น
หนังสือ เมื่อหนี้ตามฟ้องเป็นหนี้ซึ่งมีอายุความ ๑๐ ปี โดยขณะที่จ าเลยที่ ๑ ยอมรับสภาพหนี้ต่อโจทก์เป็น
หนังสือนั้นยังไม่ขาดอายุความจึงไม่เข้าลักษณะตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๕ ซึ่งมีอายุความ ๒ ปี แต่ต้องใช้
อายุความ ๑๐ ปี นับแต่มีการรับสภาพหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๔ และ ๑๙๓/๑๕ 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๔๖๔๐/๒๕๕๑  

หนี้ เดิมระหว่างโจทก์กับ ส. เป็นหนี้ เงินกู้มีอายุความ ๑๐ ปี ขณะที่ท าหนังสือสัญญา         
ค้ าประกันยินยอมรับสภาพหนี้นั้น ยังไม่หมดอายุความ ดังนั้น จะน าอายุความ ๒ ปี เรื่องการรับสภาพความรับ
ผิดตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๕ มาใช้บังคับไม่ได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๕๖/๒๕๔๘ 
จ าเลยที่ ๑ ท าหนังสือรับสภาพหนี้กับโจทก์เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ โดยรับว่าเป็นหนี้

กู้ยืมเงินโจทก์ ๖๐,๐๐๐ บาท จึงมีผลเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือและเป็นหนังสือรับสภาพหนี้
ด้วย การกู้ยืมเงินไม่มีกฎหมายก าหนดอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ ส่วนหนังสือรับสภาพหนี้ไม่มีอายุความในตัวเองเพียงแต่มีผลท าให้อายุความใน
มูลหนี้เดิมสะดุดหยุดลง เมื่อนับแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔  ซึ่งเป็นวันที่โจทก์
ฟ้องคดียังไม่เกิน ๑๐ ปี จึงไม่ขาดอายุความ 

การที่ลูกหนี้รับสภาพหนี้มิใช่กรณีลูกหนี้รับสภาพความผิดภายหลังมูลหนี้เดิมขาดอายุความ
แล้วที่จะมีอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๕ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓๗๒/๒๕๔๒ 

หนี้ตามหนังสือรับสภาพความรับผิดมีอายุความ ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับสภาพความรับผิด            
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๕ ปรากฏว่าลูกหนี้ท าหนังสือรับสภาพความรับผิดใน 
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๖แต่เจ้าหนี้รายที่ ๖ ยื่นฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๙ ต่อมาได้ถอน
ฟ้องและน าหนี้มายื่นขอรับช าระหนี้ในคดีนี้  การที่เจ้าหนี้รายที่ ๖ ฟ้องคดีดังกล่าวแล้วถอนฟ้องไม่เป็นเหตุให้
อายุความสะดุดหยุดลงเมื่อเจ้าหนี้รายที่ ๖ ยื่นค าขอรับช าระหนี้วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๙ จึงเป็นเวลา          
เกินกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับสภาพความรับผิด หนี้รายนี้จึงขาดอายุความไม่อาจขอรับช าระหนี้ได้ตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๙๔(๑) 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๑๒๑/๒๕๓๘ 

กรณีที่จะต้องด้วยบทบัญญัติตาม ป.พ.พ. มาตรา  ๑๙๓/๓๕ ต้องเป็นกรณีลูกหนี้เป็นหนี้
เจ้าหนี้อยู่ก่อนแล้ว ต่อมาหนี้ขาดอายุความภายหลังจากนั้นลูกหนี้จึงได้รับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็น
หนังสือ เมื่อจ าเลยไม่เคยเป็นหนี้โจทก์มาก่อน การที่จ าเลยท าหนังสือรับสภาพหนี้ขอช าระหนี้แทนบริษัท บ. 
ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการรับสภาพความรับผิดโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แต่กรณีเป็นการ
แปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้จากบริษัท บ.จ ากัด มาเป็นจ าเลย  

การฟ้องคดีตามบันทึกข้อตกลงแปลงหนี้ใหม่ไม่มีกฎหมายบัญญัติก าหนดอายุความไว้
โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา๑๙๓/๓๐  

๔. อายุความในคดีผู้บริโภค 
ลักษณะคดีผู้บริโภค พิจารณาตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค                 

พ.ศ.๒๕๕๑ แบ่งได้เป็น ๔ กลุ่ม ได้แก ่
๑ . คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคหรือตามกฎหมายอ่ืนกับ                   

ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน เนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ 
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๒. คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
๓. คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีตาม ๑ หรือ ๒ เช่น คดีที่ฟ้องให้รับผิดตามสัญญาค้ าประกัน สัญญา

จ้าง สัญญาจ าน า หรือสัญญาประกันภัยค้ าจุน เป็นต้น ซึ่งโดยปกติ คดีเหล่านี้อาจไม่อยู่ในความหมายของคดี
ผู้บริโภค แต่ตามมาตรา ๓ (๓) ให้ถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคด้วย 

๔. คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการเปิดโอกาสให้
กฎหมายที่ออกมาในภายหลัง สามารถก าหนดให้น าวิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ไปใช้กับคดีอ่ืนนอกจากนี้
ได้ และให้ถือว่าคดีเหล่านั้น เป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประเภทคดีต่อไปนี้ เป็นคดีผู้บริโภค  
๑. คดีซื้อขาย เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ อาคารชุด ห้องชุด ที่ดินเปล่า สินค้าอุปโภคบริโภค 

เป็นต้น 
๒. คดีเช่าทรัพย์ เช่น บ้าน อาคารชุด ห้องชุด ส านักงาน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 
๓. คดีเช่าซื้อ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทรทัศน์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 
๔. คดีจ้างท าของ เช่น ก่อสร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน  เป็นต้น 
๕. คดีรับขน เช่น บริการขนส่งสินค้าทางบก ทางน้ า ทางอากาศ เป็นต้น 
๖. คดีสินเชื่อบุคคล กู้ยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
๗. คดีบัตรเครดิต 
๘. คดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
๙. คดีประกันภัย เช่น ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ประกันภัยค้ าจุน เป็นต้น 
๑๐. คดีสินค้าไม่ปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่

ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่น ยา อาหาร เครื่องส าอางค์ ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร เชื้อเพลิง 
ถังแก๊ส สินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ เป็นต้น 

๑๑. คดีบริการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคม เป็นต้น 
๑๒. คดีบริการสาธารณสุขและความงาม เช่น ร้านขายยา สถานบริการความงามและสุขภาพ 

(สปา,นวด) สถานพยาบาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคลินิก หรือ โรงพยาบาล ทั้งของรัฐบาลและเอกชน เป็นต้น 
๑๓. คดีบริการท่องเที่ยว เช่น น าเที่ยว โรงแรม โฮเต็ล บริการห้องพัก เป็นต้น 
๑๔. คดีสื่อสารมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
๑๕. คดีบริการธุรกรรมทางธนาคาร เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน เช่าตู้นิรภัย เป็นต้น 
๑๖. คดีบริการหลักทรัพย์และกองทุนรวม เช่น ซื้อขายหุ้นหรือกองทุน เป็นต้น 
๑๗. คดีบริการด้านการศึกษา เช่น สถาบันสอนภาษา หรือ สถาบันสอนพิเศษ เป็นต้น 
๑๘. คดีบริการด้านการกีฬา เช่น สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามกอล์ฟ เป็นต้น 
๑๙. คดีบริการก าจัดปลวก แมลง นก เป็นต้น 
๒๐. คดีนิติบุคคลอาคารชุด เช่น คอนโดมิเนียม เป็นต้น 
๒๑. คดีนิติบุคคลบ้านจัดสรร เช่น บริษัทรับสร้างบ้าน เป็นต้น 

คดีผู้บริโภคท่ีพบบ่อยกับประเด็นอายุความ 
ก. อายุความกฎหมายเช่าซื้อ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๕ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเช่าซื้อไว้ในมาตรา 

๕๗๒-๕๗๔ 
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มาตรา ๕๗๒ อันว่าเช่าซื้อนั้นคือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้ค ามั่นว่าจะ

ขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจ านวนเท่านั้น
เท่านี้คราว 

สัญญาเช่าซื้อนั้นถ้าไม่ท าเป็นหนังสือ ท่านว่าเป็นโมฆะ 
มาตรา ๕๗๓  ผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยส่งมอบทรัพย์สินกลับคืน

ให้แก่เจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 
มาตรา ๕๗๔  ในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติดๆกันหรือกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วน

ส าคัญเจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ ถ้าเช่นนั้นบรรดาเงินที่ ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนให้ริบเป็นของ
เจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้าครองทรัพย์สินนั้นได้ด้วย 

อนึ่ง ในกรณีกระท าผิดสัญญาเพราะผิดนัดไม่ใช้เงินซึ่งเป็นคราวที่สุดนั้นท่านว่าเจ้าของ
ทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนและกลับเข้าครองทรัพย์สินได้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินได้
พ้นก าหนดไปอีกงวดหนึ่ง 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้
ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ออกประกาศเพ่ิมเติมจากที่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้โดยก าหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ ในกรณีผู้เช่าซื้อผิด
นัดช าระค่าเช่าซื้อรายงวด ๓ งวดติดๆกัน  

ตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกา 
๑. กรณคี่าเช่าซื้อที่ค้างช าระ  

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บัญญัติเรื่องอายุความเอาไว้โดยตรง แต่ค่าเช่า
ซื้อก็เป็นค่าเช่าในการใช้ทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ดังนั้น หากเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินฟ้องเรียกร้องเอา ค่าเช่าซื้อ
รถที่ค้างช าระอยู่ จึงต้องฟ้องภายในอายุความ ๒ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๔(๖) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง               
และพาณิชย์ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๓๓๕/๒๕๔๒  
โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาเช่าโดยเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวน     

เงินเท่ากับค่าเช่าที่จ าเลยค้างช าระอยู่ก่อนเลิกสัญญาจ านวน ๒๔ เดือน แม้โจทก์จะฟ้องเรียกเงินจ านวนนี้โดย
เรียกว่าเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหาย แต่ต้องถือว่าเป็นการฟ้องเรียกค่าเช่าที่จ าเลยค้างช าระอยู่ก่อนเลิกสัญญา 
จ านวน ๒๔ เดือน เพราะมิฉะนั้นแล้วจะเป็นการยอมให้โจทก์หลีกเลี่ยงการที่จะฟ้องเรียกค่าเช่า ที่ค้างช าระมา
เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหาย เมื่อถือว่าโจทก์ฟ้องเรียกค่าเช่าที่ค้างช าระและโจทก์เป็นผู้ประกอบธุรกิจใน           
การให้เช่าสังหาริมทรัพย์สิทธิเรียกร้องของโจทก์ย่อมมีก าหนดอายุความสองปี  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔(๖) จ าเลยค้างช าระค่าเช่า ๒๔ เดือน เดือนสุดท้ายที่ค้างช าระคือวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๓๘แต่โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ จึงพ้นก าหนดเวลาสองปีแล้ว สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึง
ขาดอายุความ 

๒. กรณคี่าเสียหายจากการที่ผู้เช่าซื้อใช้ทรัพย์สิน 
หมายถึง การที่ลูกหนี้ไม่ยอมผ่อนจ่ายค่างวด จนถึงขั้นที่เจ้าหนี้บอกยกเลิกสัญญาและส่งคน

มายึดทรัพย์สินกลับคืนไปแต่เมื่อเจ้าหนี้ได้ทรัพย์สินกลับคืนมาแล้วกลับพบว่าทรัพย์สินนั้นๆมีความช ารุดเสียหาย 
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และเมื่อเอาทรัพย์สินนั้นออกไปประมูลขายแล้ว ได้เป็นเงินกลับมาน้อยกว่ามูลค่าของทรัพย์สินที่พึงจะได้รับ 
เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องลูกหนี้ให้ชดใช้ค่าส่วนต่างที่ขาดทุนดังกล่าว โดยมีอายุความในการฟ้อง ๖ เดือน โดยนับตั้งแต่
วันที่ยึดทรัพย์สินกลับคืนมา 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๖๗๓๔/๒๕๕๓ 
ก าหนดอายุความตาม มาตรา ๕๖๓ หมายถึงผู้ให้เช่าฟ้องผู้เช่าให้รับผิดเพราะผู้เช่าฝ่าฝืนต่อ

หน้าที่ของตน ตามสัญญาเช่า แต่ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์ ค่าขาดราคาเมื่อน ารถที่เช่าออกขาย        
ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าภาษีรถยนต์ที่โจทก์ช าระแทนไป เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาเช่าไม่ใช่เป็น
การเรียกค่าเสียหายเพราะ ผู้เช่าฝ่าฝืนต่อหน้าที่จึงไม่อยู่ในอายุความตามมาตรา ๕๖๓ 

เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญาเช่าแก่โจทก์ การที่จ าเลยที่ ๑ ไม่ส่งมอบรถยนต์คืน โจทก์ย่อมได้รับ
ความเสียหายเพราะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่จ าเลยที่ ๑ เช่าไป จ าเลยที่ ๒ จะอ้างว่าระหว่างนั้น
จ าเลยที่ ๑ ไม่ได้ใช้รถยนต์และโจทก์ไม่ติดตามเอารถยนต์คืนหาได้ไม่ เพราะเป็นหน้าที่ของจ าเลยที่ ๑ ต้อง         
ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าคืนตามสัญญาและตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๑  

การผ่อนเวลาช าระหนี้แก่ลูกหนี้ซึ่งท าให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้นจากความรับผิด นั้นจะต้องมีการ
ตกลงผ่อนเวลากันแน่นอน และมีผลว่าในระหว่างผ่อนเวลานั้นเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้อง           
มิได้ หากเพียงแต่หนี้ถึงก าหนดช าระ เจ้าหนี้ไม่ได้เรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระยังไม่ถือว่าเป็นการผ่อนเวลาให้แ ก่
ลูกหนี้เพราะเจ้าหนี้อาจใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อใดก็ได้ ข้อเท็จจริงได้ความว่าจ าเลยที่ ๑ ผิดนัดช าระหนี้ตั้งแต่งวด          
ที่ ๑๙ เป็นต้นไปเท่านั้น โดยไม่มีการตกลงระหว่างโจทก์และจ าเลยที่ ๑ ยอมผ่อนเวลาช าระหนี้กันแต่ประการ
ใดดังนี้ จ าเลยที่ ๒ จึงไม่หลุดพ้นจากหนี้ตามมาตรา ๗๐๐ 

๓. กรณคี่าขาดราคา ค่าขาดประโยชน์ ค่าติดตาม เรียกให้ส่งคืน หรือใช้ราคาแทน 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายใดๆที่เจ้าหนี้ต้องเสียเงินจ่ายเพ่ิม หรือเจ้าหนี้อดได้ใช้ผลประโยชน์            

จากทรัพย์สินของตัวเจ้าหนี้เองหลังจากบอกยกเลิกสัญญาแล้ว มีอายุความ ๑๐ ปี เช่น  
๑. ค่าติดตามทวงถามในการทวงทรัพย์สินของเจ้าหนี้คืน หลังจากที่บอกยกเลิกสัญญาแล้ว 

แต่ลูกหนี้ไม่ยอมคืนทรัพย์สินให้ 
๒. ค่าจ้างนักสืบ ในการสืบหาทรัพย์สิน ที่ลูกหนี้ไม่ยอมคืนทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้หลังจากที่

บอกยกเลิกสัญญาแล้ว 
๓. ลูกหนี้ได้หลบหนีไปพร้อมกับทรัพย์สินนั้นๆโดยไม่ยอมคืนของให้ ท าให้เจ้าหนี้ไม่มีโอกาส

จะได้ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เพราะยึดทรัพย์คืนไม่ได้ เรียกได้ว่า ขาดการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเอาไว้ใช้เอง หรือให้คนอ่ืนเอาไปใช้แล้วเก็บค่าเช่าหรือเอาทรัพย์สินไปขาย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๔๔/๒๕๔๙  
สัญญาเช่าซื้อได้ก าหนดให้ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีผู้เช่าซื้อผิดนัด  ไม่ช าระค่า

เช่าซื้องวดหนึ่งงวดใดและเมื่อผู้ให้เช่าซื้อเข้าครอบครองรถยนต์ ที่เช่าซื้อแล้ว ถ้าขายได้ราคาไม่พอช าระค่าเช่า
ซื้อที่ผู้เช่าซื้อยังคงต้องช าระตามสัญญา รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหักด้วยค่าเช่าซื้อ
ที่ผู้เช่าซื้อได้ช าระแล้ว ผู้เช่าซื้อตกลงจะชดใช้เงินจ านวนที่ขาดนั้นให้แก่เจ้าของ ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็น
ข้อตกลงเรียกค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อในลักษณะเป็น ค่าขาดราคารถยนต์หาใช่เป็นการเรียกค่าเช่าซื้อที่
ค้างช าระแล้วมาหักจากค่า เช่าซื้อทั้งหมดตามสัญญา และไม่ใช่เป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจในการให้เช่า
สังหาริมทรัพย์เรียกเอาค่า เช่า จึงไม่ตกอยู่ในอายุความ ๒ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๖) ทั้งไม่ใช่เป็น 



- ๔๘ – 
คดีท่ีผู้ให้เช่าฟ้องผู้เช่าเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่อยู่ในอายุความ ๖ เดือน การฟ้องเรียกค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ 
ไม่มีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะ จึงต้องใช้อายุความ ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๔๒/๒๕๕๖  
จ าเลยทั้งสองให้การเพียงว่าสิทธิเรียกร้องโจทก์ขาดอายุความแล้ว  เนื่องจากจ าเลยที่ ๑         

ท าสัญญาเช่าซื้อกับบริษัท ศ. ผู้ให้เช่าซื้อเดิมเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ แต่โจทก์ฟ้องคดีเกินก าหนด
ระยะเวลา ๑๐ ปีแล้ว จึงขาดอายุความ คดีมีประเด็นข้อพิพาทตามค าฟ้องและค าให้การเพียงว่า ฟ้องโจทก์ขาด
อายุความนับจากวันท าสัญญาหรือไม่เท่านั้น อีกทั้งไม่มีประเด็นอายุความอันเกี่ยวด้วยการเลิกสัญญาเนื่องจาก
จ าเลยทั้งสองมิได้ให้การในประเด็นดังกล่าวไว้ การที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าเมื่อนับจากวันที่โจทก์มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายได้จนถึงวันที่โจทก์ฟ้องคดี คดีโจทก์ขาดอายุความนั้นจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น        
ข้อพิพาทแห่งคดี ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความ
ฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอ านาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕)  

ค าฟ้องของโจทก์ที่เรียกร้องให้จ าเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการขายรถยนต์แล้วยัง
ขาดราคาค่าเช่าซื้ออยู่และค่าขาดประโยชน์นั้น เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่จ าเลยที่ ๑              
ผิดสัญญาเช่าซื้อ การฟ้องเรียกค่าเสียหายเช่นนี้เป็นผลมาจากการเลิกสัญญาไม่มีกฎหมายบัญญัติ อายุความไว้
โดยเฉพาะจึงมีอายุความสิบปีตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ ซึ่งเม่ือสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงผู้ให้เช่าซื้อย่อม
อาจบังคับให้ผู้เช่าซื้อ ชดใช้ค่าขาดประโยชน์และราคารถยนต์ส่วนที่ขาดได้นับแต่ วันดังกล่าว ตามมาตรา 
๑๙๓/๑๒ ซึ่งเป็นวันที่อาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้นได้ มิใช่สิทธิเรียกร้องของผู้ให้เช่าซื้อมีอายุความสิบปี 
นับแต่วันท าสัญญา ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ  

ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของโจทก์ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือบอกกล่าวของผู้ให้เช่า
ซื้อให้จ าเลยที่ ๑ ช าระค่าเช่าซื้อตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน และมีการบอกเลิกสัญญาไปยังจ าเลยที่ ๑ ตามที่
ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อ ข้อ ๖ สัญญาเช่าซื้อจึงยังไม่เลิกกันเพราะเหตุที่จ าเลยที่ ๑ ผิดนัดช าระค่าเช่าซื้อสองงวด
ติดต่อกันดังฟ้องของโจทก์ การที่ผู้ให้เช่าซื้อมิได้ด าเนินการตามขั้นตอนการบอกกล่าวทวงถามและการบอกเลิก
สัญญา จ าเลยที่ ๑ จึงไม่จ าต้องรับผิดชดใช้ค่าขาดราคาซึ่งเป็นค่าเสียหายที่โจทก์อาจเรียกร้องได้ในกรณีท่ีมีการ
บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ แต่เมื่อต่อมาบริษัท ศ. ติดตามรถยนต์กลับคืนมาเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๙ โดยไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า จ าเลยที่ ๑ ได้โต้แย้งคัดค้าน ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าคู่สัญญาสมัครใจเลิกสัญญากันโดย
ปริยาย คู่กรณีแต่ละฝ่ายจ าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตาม  ป.พ.พ. มาตรา ๓๙๑              
วรรคหนึ่ง และการที่จ าเลยที่ ๑ ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าซื้อก่อนเลิกสัญญาโดยไม่ได้ช าระค่าเช่าซื้อนั้น  จ าเลย ที่ ๑ 
จ าต้องใช้เงินเป็นค่าใช้ทรัพย์ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม พร้อมดอกเบี้ย และเมื่อผู้ให้เช่าซื้อมี
สิทธิเรียกได้แต่ค่าใช้ทรัพย์ที่เช่าซื้อโดยไม่ ช าระค่าเช่าซื้อเท่านั้นจึงไม่ก่อให้เกิดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่า 
เพ่ิมแต่อย่างใด 

๔. กรณอีายุความอ่ืนๆ  
หากลูกหนี้ไม่ยอมคืนทรัพย์สิน เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะติดตามทวงเอาคืนในฐานะเจ้าของทรัพย์

กรรมสิทธิ์ได้ตลอด ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่ง ป.พ.พ. ไม่มีอายุความ  
ถ้าลูกหนี้น าทรัพย์สินไปจ าหน่ายจ่ายโอนและไม่ยอมช าระเงิน ถือว่าผิดสัญญาเช่าซื้อ 

เจ้าของมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและลูกหนี้มีความผิดอาญาฐานยักยอกทรัพย์ด้วย เนื่องจากกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ยังเป็นของเจ้าหนี้อยู่  

 



- ๔๙ - 

ข. อายุความในกฎหมายซื้อขาย 
๑. กรณีผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินขาดตกบกพร่องหรือล้ าจ านวน ผู้ซื้อจะต้องใช้สิทธิเรียกร้อง

ให้ผู้ขายรับผิดชดใช้ในความเสียหายเพราะส่งมอบทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล้ าจ านวน ภายใน ๑ ปี        ตาม
มาตรา ๔๖๗ นับแต่เวลาส่งมอบ 

มาตรา ๔๖๗  ในข้อรับผิดเพื่อการที่ทรัพย์ขาดตกบกพร่องหรือล้ าจ านวนนั้น ท่านห้ามมิให้
ฟ้องคดีเม่ือพ้นก าหนดปีหนึ่งนับแต่เวลาส่งมอบ 

แต่ถ้าเป็นการฟ้องให้ส่งมอบทรัพย์สินที่ขาดอยู่ให้ครบจ านวน เป็นการฟ้องให้ผู้ขายปฏิบัติ
ตามสัญญา ซึ่งอายุความในกฎหมายซื้อขายมิได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ ดังนั้น ต้องใช้หลักกฎหมายทั่วไป ตาม
มาตรา ๑๙๓/๓๐ มีก าหนด ๑๐ ปี 

๒. กรณีทรัพย์ที่ซื้อขายมีความช ารุดบกพร่อง มีอายุความ ๑ ปี นับแต่พบเห็นความช ารุด
บกพร่อง ตามมาตรา ๔๗๔ 

มาตรา ๔๗๔  ในข้อรับผิดเพ่ือช ารุดบกพร่องนั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นเวลาปีหนึ่ง
นับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความช ารุดบกพร่อง 

แต่ถ้าเป็นการฟ้องว่าผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินผิดประเภทหรือชนิดมิใช่เรื่องความช ารุด
บกพร่องของทรัพย์ แต่เป็นการฟ้องให้ผู้ขายปฏิบัติตามสัญญาจะต้องน าอายุความทั่วไป ซึ่งมีก าหนด ๑๐ ปี  
มาใช้บังคับ 

๓. ในกรณีพ่อค้าหรือผู้ประกอบการฟ้องเรียกค่าของที่ได้ส่งมอบ มีก าหนดอายุความไว้               
๒ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๔  แต่ถ้าไม่ใช่พ่อค้า มีก าหนดอายุความไว้ ๕ ปี นับแต่วันส่งมอบ ตามมาตรา         
๑๙๓/๓๓(๕) 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  ๒๑๖๒/๒๕๔๒ 

 ป.พ.พ.มาตรา ๔๖๗ ห้ามฟ้องในกรณีที่มีการส่งมอบทรัพย์ที่ซื้อขายขาดตกบกพร่องหรือล้ า
จ านวนจากท่ีตกลงซื้อขายกันเมื่อพ้นก าหนดปีหนึ่งนับแต่เวลาส่งมอบดังนั้น หากผู้ซื้อต้องการเรียกร้องให้ผู้ขาย
ส่งมอบที่ดินที่ขาดจ านวนเพื่อให้ตรงตามที่ตกลงซื้อขายกัน ผู้ซื้อต้องฟ้องให้ผู้ขายรับผิดส่งมอบที่ดินส่วนที่
ขาดดังกล่าวแก่ผู้ซื้อภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนซื้อขาย 

โจทก์มิได้ฟ้องให้จ าเลยส่งมอบที่ดินส่วนที่ขาดตกบกพร่องจากจ านวนที่ซื้อขายกันแก่โจทก์ แต่
กรณีเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าซื้อที่ดินส่วนที่โจทก์ช าระให้แก่จ าเลยไปบางส่วนคืนด้วยเหตุที่จ าเลยส่ง
มอบที่ดินที่ซื้อขายกันขาดตกบกพร่องจากจ านวนที่ตกลงซื้อขายกัน และจ าเลยไม่อาจอ้างกฎหมายที่จะรับเงิน
จ านวนดังกล่าวไว้โดยชอบ จึงเป็นการฟ้องเรียกทรัพย์คืนฐานลาภมิควรได้ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๔๐๖กรณีต้อง
บังคับด้วยอายุความเรื่องลาภมิควรได้ตาม มาตรา ๔๑๙ ที่บัญญัติห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นก าหนดปีหนึ่งนับแต่
เวลาที่ฝ่ายผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่เวลาที่สิทธินั้นได้มีขึ้น  โจทก์จ าเลยจด
ทะเบียนซื้อขายที่ดินกันเมื่อวันที่ ๒๗พฤศจิกายน ๒๕๓๓ อันถือได้ว่าจ าเลยได้ส่งมอบที่ดินที่ซ้ือขายกันให้แก่
โจทก์โดยชอบในวันดังกล่าว สิทธิที่โจทก์จะเรียกร้องให้จ าเลยคืนเงินฐานลาภมิควรได้เกิดขึ้นแล้ว แต่โจทก์
เพ่ิงมารู้ว่าที่ดินที่ซื้อจากจ าเลยขาดตกบกพร่องจ านวนไปเมื่อได้มีการเปลี่ยนหนังสือส าคัญส าหรับที่ดินจาก
หนังสือรับรองการท าประโยชน์มาเป็นโฉนดที่ดินที่ทางราชการออกให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๓๕ และน าคดีมาฟ้องเรียกเงินคืนฐานลาภมิควรได้เป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ จึงยังไม่พ้น
ก าหนดหนึ่งปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ 



- ๕๐ - 
เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความเกี่ยวกับการซื้อขายกันเป็นอย่างอ่ืน การปฏิบัติต่อกัน

ตามสัญญาซื้อขายทั่วไปจึงต้องถืออายุความทั่วไปสิบปี ตามป.พ.พ.มาตรา ๑๙๓/๓๐ 
จ าเลยยื่นค าให้การต่อสู้คดีว่า ไม่ได้ท าสัญญาซื้อขายกับโจทก์และคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว 

คดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทตามที่ศาลชั้นต้นก าหนดไว้เพียงว่า โจทก์จ าเลยท าสัญญาซื้อขายกันตามฟ้อง และคดี
โจทก์ขาดอายุความหรือไม่เท่านั้น การที่จ าเลยอุทธรณ์ในปัญหาเรื่องที่จ าเลยได้ส่งมอบที่ดินให้โจทก์ครบถ้วน
แล้วและที่ดินของโจทก์มีเนื้อที่ขาดไปเพราะถูกกันเป็นถนนและในปัญหาอ่ืนนอกจากนี้ขึ้นมาแม้จ าเลยจะได้น า
สืบไว้ก็ถือว่าเป็นการน าสืบนอกค าให้การและนอกประเด็นข้อพิพาทถือได้ว่าเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกัน
มาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ทั้งการที่ที่ดินที่ซื้อขายจะส่งมอบให้แก่กันขาดจ านวนมากน้อยเพียงใดและ       
ด้วยเหตุใดนั้นไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ใน
ปัญหาเหล่านี้ของจ าเลยตาม ป.พ.พ.มาตรา ๒๒๕ ชอบแล้ว 

ค าพิพากษาศาลฎีกา ๑๓๖๑๙/๒๕๕๓ 

การฟ้องร้องให้ผู้รับจ้างรับผิดเพ่ือการที่ท าช ารุดบกพร่องตามสัญญาจ้างท าของอันมีอายุความ 
๑ ปี ตามป.พ.พ. มาตรา ๖๐๑ นั้น ใช้บังคับแก่เฉพาะกรณีความรับผิดเพ่ือการที่ท าช ารุดที่เกิดขึ้นตาม ป.พ.พ. 
มาตรา ๖๐๐ กล่าวคือ ในกรณีที่มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาและงานที่ท าปรากฏการช ารุดบกพร่องขึ้น
ภายหลัง ๑ ปี นับแต่วันส่งมอบหรือที่ปรากฏขึ้นภายใน ๕ ปี ส าหรับสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนดิน กรณีตามค าฟ้อง
โจทก์เป็นการฟ้องตามข้อสัญญาซึ่งก าหนดความรับผิดเพื่อการที่ท าช ารุดบกพร่องไว้เป็นอย่างอ่ืน            
กรณีดังกล่าวจึงไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะต้องใช้อายุความทั่วไปคือ ๑๐ ปี ตามมาตรา 
๑๙๓/๓๐ คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๘๕/๒๕๕๓ 

การซื้อขายสีมีการรับรองคุณภาพของสีไว้เป็นพิเศษ โดยมีอายุการประกัน ๑ ปี อันถือได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการซื้อขาย เมื่อการซื้อขายดังกล่าวมีการรับรองคุณภาพสินค้าไว้เป็นพิเศษจึงมิใช่
การซื้อขายธรรมดา ทั้งโจทก์ฟ้องให้จ าเลยรับผิดในค่าเสียหายที่เป็นค่าสีเสื่อมคุณภาพและค่าส่วนต่างที่โจทก์
ต้องซื้อสีมาใช้ทดแทนสีที่เสื่อมคุณภาพตามข้อตกลงรับประกันสินค้าตามสัญญาซื้อขาย มิใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ใช้
สิทธิเรียกร้องให้จ าเลยรับผิดในความช ารุดบกพร่องแห่งทรัพย์สินธรรมดาซึ่งจะท าให้คดีโจทก์มีอายุความ ๑ ปี  
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๗๔ อีกทั้งไม่ใช่การใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากจ าเลยผู้เป็นลูกหนี้รับสภาพความรับผิดแต่
ประการใดแต่เป็นกรณีโจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องให้จ าเลยรับผิดตามข้อตกลงพิเศษแห่งสัญญาดังกล่าวข้างต้น         
ซึ่งไมม่ีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๐ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๕๓/๒๕๕๓ 
การที่จ าเลยท าหนังสือแจ้งผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งภริยาโจทก์ไปร้องเรียนไว้ว่าจะ

ซ่อมแซมทาวน์เฮาส์ของโจทก์ เป็นกรณีท่ีจ าเลยกระท าการใดๆ อันปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยาย
ว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ละเมิดที่จ าเลยท าให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ถือว่าจ าเลยซึ่ง
เป็นลูกหนี้ได้รับสภาพหนี้ต่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามสิทธิเรียกร้องแล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑)           
ซึ่งขณะที่จ าเลยท าหนังสือทั้งสองฉบับนั้นยังไม่พ้นก าหนดอายุความ ๑ ปี นับแต่เกิดเหตุละเมิดเมื่อกลางปี 
๒๕๔๑ อายุความแห่งสิทธิเรียกร้องของโจทก์ย่อมสะดุดหยุดลง ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้าใน          
อายุความและให้เริ่มนับอายุความใหม่ แต่จะนับอายุความใหม่ก็ต่อเมื่อเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลง
สิ้นสุดลงเวลาใดก็ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๑๕  



- ๕๑ - 
เมื่อเอกสารหมาย จ.๗ มีข้อความว่า จ าเลยจะเริ่มซ่อมแซมทาวน์เฮาส์เวลาใดจ าเลยจะแจ้งให้โจทก์ทราบก่อน 
๓๐ วัน แสดงว่าการยอมรับสภาพหนี้ของจ าเลยมีเงื่อนไขว่าจ าเลยจะช าระหนี้โดยเริ่มซ่อมแซมทาวน์เฮาส์
เมื่อใด จ าเลยจะแจ้งล่วงหน้าให้โจทก์ทราบอย่างน้อย ๓๐ วัน ดังนั้นตราบใดที่จ าเลยยังไม่ได้แจ้งก าหนดวัน
เริ่มซ่อมแซมทาวน์เฮาส์ให้โจทก์ทราบ ก็ถือว่าจ าเลยยังคงยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้องดังกล่าวสืบ
ต่อเนื่องตลอดมา แต่เมื่อจ าเลยมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจ้งทนายความของโจทก์ว่าความ
เสียหายที่โจทก์ได้รับมิได้เกิดจากการกระท าของจ าเลย จ าเลยจึงไม่เข้าด าเนินการซ่อมแซมทาวน์เฮาส์ของ
โจทก์ เป็นกรณีจ าเลยปฏิเสธความรับผิดต่อโจทก์ ถือว่าเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลงได้สิ้นสุดลงในวันที่ 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อายุความตามสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดจึงเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันดังกล่าว เมื่อโจทก์
ฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘ จึงยังไม่พ้นก าหนด ๑ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๘ คดีโจทก์จึงไม่ขาด
อายุความ 

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ าเลยซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ของโจทก์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและแข็งแรง 
รวมถึงซ่อมแซม ตกแต่งปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ภายในซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการทรุดตัวทั้งหมด โดย
จ าเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย หากจ าเลยไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้จ าเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 
๘๐๐,๐๐๐ บาท กับให้ใช้ค่าเสียหายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจ าเลยจะ
ซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ของโจทก์หรือชดใช้ค่าเสียหายเสร็จ  

จ าเลยให้การขอให้ยกฟ้อง  
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ าเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กับให้จ าเลยใช้

ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยก าหนดค่าทนายความ ๕,๐๐๐ บาท ค าขออื่นให้ยก  
จ าเลยอุทธรณ์  
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ ๗,๕๐๐ บาทแก่จ าเลย ให้จ าเลยใช้

ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ ๕,๐๐๐ บาท แทนโจทก์  
จ าเลยฎีกา  
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ จ าเลยฎีกา ไม่ว่าโจทก์จะฟ้องให้จ าเลย

รับผิดอันเนื่องมาจากการส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายช ารุดบกพร่องหรือให้รับผิดในมูลละเมิดตามฟ้องโจทก์ก็ขาด
อายุความแล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติ ทาวน์เฮ้าส์ของโจทก์แตกร้าวเกิดจากการที่จ าเลยทุบรื้อถอนทาวน์เฮ้าส์
ข้างเคียง ต่อมาโจทก์ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้วร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนต าบลจนได้มีการ
เจรจากัน ต่อมาจ าเลยมีหนังสือยอมรับว่าเหตุทาวน์เฮ้าส์ทรุดตัวเนื่องมาจากการทรุดตัวของฐานรากอาคาร 
และจ าเลยยินดีที่จะแก้ไขอาคารที่ทรุดให้อยู่ในสภาพที่ดีและแข็งแรง ส่วนก าหนดเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ
จะแจ้งให้ทราบในภายหน้า เนื่องจากจ าเลยก าลังประสบปัญหาการเงิน จ าเลยได้มีหนังสือยืนยันว่าจะ
ด าเนินการซ่อมแซมให้แต่เหตุที่ล่าช้าเพราะอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและต่อรองหาผู้รับเหมาที่มีความช านาญ
โดยเฉพาะ ถ้างานออกแบบและสอบราคาจ้างเหมาเรียบร้อยระยะเวลาเริ่มซ่อมที่แน่นอน จ าเลยจะแจ้งให้
ทราบก่อนอย่างน้อย ๓๐ วัน ก่อนที่จะด าเนินการซ่อมแซมอาคารให้กลับสู่ภาวะปกติ การที่จ าเลยท าหนังสือ
แจ้งผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลจะซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ของโจทก์ เป็นกรณีที่จ าเลยกระท าการใดๆ อัน
ปราศจากข้อสงสัยแสดงให้เห็นเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ละเมิดที่จ าเลยท าให้
โจทก์ได้รับความเสียหายตามฟ้อง ถือว่าจ าเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ได้รับสภาพหนี้ต่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) ซึ่งขณะที่จ าเลยท าหนังสือทั้งสอง 
ฉบับยังไม่พ้นก าหนดอายุความ ๑ ปี ตามสิทธิเรียกร้องที่คู่ความทั้งสองฝ่ายยอมรับตรงกัน เหตุละเมิดเกิดขึ้น 



- ๕๒ - 
ในกลางปี ๒๕๔๑ อายุความแห่งสิทธิเรียกร้องของโจทก์ย่อมสะดุดหยุดลง ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับ
เข้าในอายุความและให้เริ่มนับอายุความใหม่ แต่จะนับอายุความใหม่ก็ต่อเมื่อเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุด
ลงสิ้นสุดลงเวลาใดก็ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๙๓/๑๕ เมื่อเอกสารหมาย จ.๗ มีข้อความว่าจ าเลยจะเริ่มซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์เวลาใด จ าเลยจะแจ้งให้โจทก์
ทราบก่อนอย่างน้อย ๓๐ วัน แสดงว่าการยอมรับสภาพหนี้ของจ าเลยมีเงื่อนไขว่าจ าเลยจะช าระหนี้โดยเริ่ม
ซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์เมื่อใด จ าเลยจะแจ้งล่วงหน้าให้โจทก์ทราบอย่างน้อย ๓๐ วัน ดังนั้น ตราบใดที่จ าเลยยัง
ไม่ได้แจ้งก าหนดวันเริ่มซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ให้โจทก์ทราบ ก็ถือว่าจ าเลยยังคงยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องสืบต่อเนื่องตลอดมา แต่เมื่อจ าเลยมีหนังสือแจ้งทนายความของโจทก์ความเสียหายที่โจทก์ได้รับมิได้
เกิดจากการกระท าของจ าเลย จ าเลยจึงไม่เข้าด าเนินการซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ของโจทก์ตามหนังสือลงวันที่ 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เป็นกรณีจ าเลยปฏิเสธความรับผิดต่อโจทก์ ถือว่าเหตุที่ท าให้อายุความสะดุดหยุดลง
ได้สิ้นสุดลงในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อายุความตามสิทธิเรียกร้องในมูลละเมิดจึงเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วัน
ดังกล่าว เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘ จึงยังไม่พ้นก าหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๔๔๘ คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาของจ าเลยฟังไม่ข้ึน พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จ าเลย
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์              
ภาค ๑ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๕๓/๒๕๔๐ 
ผู้บริโภคได้ตกลงจะซื้อที่ดินตามฟ้องโดยมีการวางเงินมัดจ า ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่จ าต้องมี

หลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๕๖ วรรคสอง 
จึงมิใช่กรณีที่กฎหมายบังคับให้มีพยานเอกสารมาแสดง ดังนั้น โจทก์ย่อมมีสิทธิน าสืบพยานบุคคลเพ่ิมเติม
ข้อความในเอกสารได้ หรือศาลมีอ านาจรับฟังพยานบุคคลของโจทก์ได้ 

จ าเลยได้ตกลงจะสร้างเขื่อนกั้นดินริมคลองให้แก่ผู้บริโภคแต่แล้วก็ไม่สร้างให้โดยคิด        
ค่าสร้างเขื่อนตารางวาละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ จ าเลยจึงต้องคืนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ให้แก่ผู้บริโภค 

ผู้แทนของจ าเลยได้ท าบันทึกต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคือโจทก์ว่าจ าเลยยอมรับจะ
ซ่อมแซมบ้านส่วนที่ช ารุดบกพร่องให้แก่ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ร้องเรียน ถ้าผู้บริโภคไม่ติดใจฟ้องร้องทางแพ่งและ
ทางอาญาต่อจ าเลยนั้น เป็นเพียงหนังสือบันทึกถ้อยค าหรือค าให้การของจ าเลยในฐานะผู้ถูกร้องเรียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นองค์กรปกครองที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภค อันเป็นกรณีที่จ าเลยให้ถ้อยค าไปตามหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน และมิใช่กระท าต่อเจ้าหนี้หรือผู้แทน
เจ้าหนี้ ทั้งยังเป็นการยอมรับจะช าระหนี้คือซ่อมแซมบ้านส่วนที่ช ารุดบกพร่องโดยมีเงื่อนไขว่าผู้บริโภคต้องไม่
ติดใจฟ้องร้องทางแพ่งและทางอาญาต่อจ าเลย ดังนี้กรณีถือไม่ได้ว่าจ าเลยมีเจตนาจะช าระหนี้แก่เจ้าหนี้อีก
ด้วย จึงไม่เป็นการรับสภาพหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒ ซึ่งใช้บังคับขณะยอมรับ
จะช าระหนี้(มาตรา ๑๙๓/๑๔(๑) ที่แก้ไขใหม่) ฟ้องโจทก์ในส่วนที่ให้จ าเลยช าระหนี้ เป็นการฟ้องร้องที่โจทก์
อ้างอิงสิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคตรวจพบความช ารุดบกพร่องของบ้านที่จ าเลยก่อสร้างตั้งแต่
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นวันเริ่มนับสิทธิเรียกร้อง แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อเกิน ๑ ปี คดีโจทก์ย่อม            
ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๐๑ 

ค. กรณีลาภมิควรได้กับอายุความ 
บทบัญญัติเรื่องลาภมิควรได้นั้น บัญญัติอยู่ในมาตรา ๔๐๖-๔๑๙ 
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มาตรา ๔๐๖  บุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระท าเพ่ือ

ช าระหนี้ก็ดี หรือได้มาด้วยประการอ่ืนก็ดี โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้บุคคลอีกคน
หนึ่งนั้นเสียเปรียบไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นจ าต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขา อนึ่ง การรับสภาพหนี้สินว่ามีอยู่หรือหาไม่นั้น 
ท่านก็ให้ถือว่าเป็นการกระท าเพ่ือช าระหนี้ด้วย 

บทบัญญัติอันนี้ท่านให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ได้ทรัพย์มา เพราะเหตุอย่างใดอย่าง
หนึ่งซึ่งมิได้มีได้เป็นขึ้น หรือเป็นเหตุที่ได้สิ้นสุดไปเสียก่อนแล้วนั้นด้วย 

มาตรา ๔๐๗  บุคคลใดได้กระท าการอันใดตามอ าเภอใจเหมือนหนึ่งว่าเพ่ือช าระหนี้
โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันที่จะต้องช าระ ท่านว่าบุคคลผู้นั้นหามีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ไม่  

มาตรา ๔๐๘  บุคคลดังจะกล่าวต่อไปนี้ไม่มีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์ คือ 
(๑) บุคคลผู้ช าระหนี้อันมีเงื่อนเวลาบังคับเมื่อก่อนถึงก าหนดเวลานั้น 
(๒) บุคคลผู้ช าระหนี้ซึ่งขาดอายุความแล้ว 
(๓) บุคคลผู้ช าระหนี้ตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคม  

มาตรา ๔๐๙  เมื่อบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งมิได้เป็นลูกหนี้ได้ช าระหนี้ไปโดยส าคัญผิด           
เป็นเหตุให้เจ้าหนี้ผู้ท าการโดยสุจริตได้ท าลาย หรือลบล้างเสียซึ่งเอกสารอันเป็นพยานหลักฐานแห่งหนี้ก็ดี 
ยกเลิกหลักประกันเสียก็ดี สิ้นสิทธิไปเพราะขาดอายุความก็ดี ท่านว่าเจ้าหนี้ไม่จ าต้องคืนทรัพย์ 

บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้ไม่ขัดขวางต่อการที่บุคคลผู้ได้ช าระหนี้นั้นจะใช้สิทธิ
ไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้และผู้ค้ าประกัน ถ้าจะพึงมี 

มาตรา ๔๑๐  บุคคลผู้ใดได้ท าการช าระหนี้โดยมุ่งต่อผลอย่างหนึ่ง แต่มิได้เกิดผลขึ้น
เช่นนั้น ถ้าและบุคคลนั้นได้รู้มาแต่แรกว่าการที่จะเกิดผลนั้นเป็นพ้นวิสัยก็ดี หรือได้เข้าป้องปัดขัดขวางเสียมิ ให้
เกิดผลเช่นนั้นโดยอาการอันฝ่าฝืนความสุจริตก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นไม่มีสิทธิจะได้รับคืนทรัพย์  

มาตรา ๔๑๑  บุคคลใดได้กระท าการเพ่ือช าระหนี้เป็นการอันฝ่าฝืนข้อห้ามตาม
กฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ท่านว่าบุคคลนั้นหาอาจจะเรียกร้องคืนทรัพย์ได้ไม่  

มาตรา ๔๑๒  ถ้าทรัพย์สินซึ่งได้รับไว้เป็นลาภมิควรได้นั้นเป็นเงินจ านวนหนึ่ง ท่านว่า
ต้องคืนเต็มจ านวนนั้น เว้นแต่เมื่อบุคคลได้รับไว้โดยสุจริต จึงต้องคืนลาภมิควรได้เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อ
เรียกคืน  

มาตรา ๔๑๓  เมื่อทรัพย์สินอันจะต้องคืนนั้นเป็นอย่างอ่ืนนอกจากจ านวนเงิน และ
บุคคลได้รับไว้โดยสุจริต ท่านว่าบุคคลเช่นนั้นจ าต้องคืนทรัพย์สินเพียงตามสภาพที่เป็นอยู่ และมิต้องรับผิดชอบ
ในการที่ทรัพย์นั้นสูญหายหรือบุบสลาย แต่ถ้าได้อะไรมาเป็นค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการสูญหายหรือบุบสลาย
เช่นนั้นก็ต้องให้ไปด้วย 

ถ้าบุคคลได้รับทรัพย์สินไว้โดยทุจริต ท่านว่าจะต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรือ         
บุบสลายนั้นเต็มภูมิ แม้กระทั่งการสูญหายหรือบุบสลายจะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึง
อย่างไรทรัพย์สินนั้นก็คงต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง 

มาตรา ๔๑๔  ถ้าการคืนทรัพย์ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะสภาพแห่งทรัพย์สินที่ได้รับไว้
นั้นเองก็ดี หรือเพราะเหตุอย่างอ่ืนก็ดี และบุคคลได้รับทรัพย์สินไว้โดยสุจริต ท่านว่าบุคคลเช่นนั้นจ าต้องคืน  
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ลาภมิควรได้เพียงส่วนที่ยังมีอยู่ในขณะเมื่อเรียกคืน 
ถ้าบุคคลได้รับทรัพย์สินนั้นไว้โดยทุจริต ท่านว่าต้องใช้ราคาทรัพย์สินนั้นเต็มจ านวน 

มาตรา ๔๑๕  บุคคลผู้ได้รับทรัพย์สินไว้โดยสุจริตย่อมจะได้ดอกผลอันเกิดแต่ทรัพย์สิน
นั้นตลอดเวลาที่ยังคงสุจริตอยู่ 

ถ้าผู้ที่ได้รับไว้จะต้องคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อใด ให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะทุจริตจ าเดิมแต่
เวลาที่เรียกคืนนั้น 

มาตรา ๔๑๖  ค่าใช้จ่ายทั้งหลายอันควรแก่การเพ่ือรักษาบ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
นั้น ท่านว่าต้องชดใช้แก่บุคคลผู้คืนทรัพย์สินนั้นเต็มจ านวน 

แต่บุคคลเช่นว่านี้จะเรียกร้องให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามธรรมดาเพ่ือบ ารุง ซ่อมแซม
ทรัพย์สินนั้น หรือค่าภาระติดพันที่ต้องเสียไปในระหว่างที่ตนคงเก็บดอกผลอยู่นั้นหาได้ไม่ 

มาตรา ๔๑๗  ในส่วนค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนนอกจากที่กล่าวมาในวรรคต้นแห่งมาตราก่อน
นั้น บุคคลผู้คืนทรัพย์สินจะเรียกให้ชดใช้ได้แต่เฉพาะท่ีเสียไปในระหว่างที่ตนท าการโดยสุจริต และเม่ือทรัพย์สิน
นั้นได้มีราคาเพ่ิมสูงขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายนั้นในเวลาที่คืน และจะเรียกได้ก็แต่เพียงเท่าราคาที่เพ่ิมข้ึนเท่านั้น 

อนึ่ง บทบัญญัติแห่งมาตรา ๔๑๕ วรรค ๒ นั้น ท่านให้น ามาใช้บังคับด้วย แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๑๘  ถ้าบุคคลรับทรัพย์สินอันมิควรได้ไว้โดยทุจริต และได้ท าการดัดแปลง
หรือต่อเติมขึ้นในทรัพย์สินนั้น ท่านว่าบุคคลเช่นนั้นต้องจัดท าทรัพย์สินนั้นให้คืนคงสภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของ
ตนเองแล้วจึงส่งคืน เว้นแต่เจ้าของทรัพย์สินจะเลือกให้ส่งคืนตามสภาพที่เป็นอยู่ ในกรณีเช่นนี้เจ้าของจะใช้
ราคาค่าท าดัดแปลงหรือต่อเติม หรือใช้เงินจ านวนหนึ่งเป็นราคาทรัพย์สินเท่าที่เพ่ิมข้ึนนั้นก็ได้ แล้วแต่จะเลือก 

ถ้าในเวลาที่จะต้องคืนทรัพย์นั้นเป็นพ้นวิสัยจะท าให้ทรัพย์สินคืนคงสภาพเดิมได้หรือถ้า
ท าไปทรัพย์สินนั้นจะบุบสลายไซร้ ท่านว่าบุคคลผู้ได้รับไว้จะต้องส่ งคืนทรัพย์สินตามสภาพที่เป็นอยู่และไม่มี
สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเพ่ือราคาทรัพย์สินที่เพ่ิมขึ้นเพราะการดัดแปลงหรือต่อเติมนั้นได้ 

มาตรา ๔๑๙  ในเรื่องลาภมิควรได้นั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเม่ือพ้นก าหนดปีหนึ่งนับแต่
เวลาที่ฝ่ายผู้เสียหายรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่เวลาที่สิทธินั้นได้มีข้ึน 

ลาภมิควรได้ หมายถึง การที่บุคคลได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่ง
กระท าเพ่ือช าระหนี้ หรือได้มาด้วยประการอ่ืนโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายหมายได้ และเป็นทางให้
บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบ 

ลักษณะของลาภมิควรได้ ได้แก่การที่บุคคลหนึ่งได้ทรัพย์ในลักษณะหนึ่งลักษณะใด
ดังต่อไปนี้ 

๑. ได้ทรัพย์มาเพราะบุคคลอีกคนหนึ่งกระท าเพ่ือช าระหนี้ (โดยปราศจากมูลอันจะอ้าง
กฎหมายได้) ได้แก่ การที่บุคคลหนึ่งให้ทรัพย์แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเพ่ือช าระหนี้ แต่ตามกฎหมายไม่มีหนี้ระหว่าง
บุคคลดังกล่าว เช่น   

-นายด าช าระราคาที่ดินให้นายแดง ซึ่งสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะเพราะไม่ท าตามแบบ  
-นายขาวจ่ายเงินให้นายเขียว จากการแพ้พนันฟุตบอล ซึ่งเป็นโมฆะเพราะผิดวัตถุประสงค์ 
-นางเหลืองพนักงานธนาคารส่งมอบเงินให้นายฟ้า เกินจ านวนที่นายฟ้าต้องการถอน 
-นายม่วงส่งมอบเงินให้แก่นางเหลือง เพราะเข้าใจว่านางเหลืองเป็นเจ้าหนี้ของตน 



- ๕๕ - 
๒. ได้ทรัพย์มาประการอ่ืนโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ ได้แก่ การที่บุคคลหนึ่ง

ได้ทรัพย์สิ่งให้มาโดยปราศจากที่มาตามกฎหมาย เช่น   
- นายจันทร์เก็บโทรศัพท์มือถือได้  
- นายอังคารขโมยเงินของนายพุธ   
ผลของลาภมิควรได้ การที่บุคคลใดได้ทรัพย์อันเป็นลาภมิควรได้ กฎหมายให้บุคคลนั้น

ต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขา ดังนั้น ลาภมิควรได้จึงก่อให้เกิดหนี้แก่ ผู้ได้ลาภที่จะต้องคืนทรัพย์ที่ตนได้มานั้นให้แก่
ผู้ให้ลาภมิควรได้  

กฎหมายให้คืนลาภมิควรได้ ดังนี้  
ก. การได้ลาภมิควรได้โดยสุจริต  

สุจริต  หมายถึง ไม่ทราบว่าตนไม่มีสิทธิได้ทรัพย์นั้น 
ถ้าเป็นเงิน ให้คืนเท่าจ านวนเท่าที่เหลืออยู่ในขณะที่รู้ว่าเป็นลาภมิควรได้แก่ตน   
ถ้าเป็นทรัพย์อ่ืน ให้คืนตามสภาพที่เป็นอยู่ ในขณะที่รู้ว่าเป็นลาภมิควรได้แก่ตน และไม่

ต้องรับผิดถ้าทรัพย์นั้นสูญหายหรือบุบสลาย แต่ถ้าได้ค่าสินไหมทดแทน ต้องคืนค่าทดแทนให้ในจ านวนที่เหลือ
ในขณะที่สุจริต 

มีสิทธิได้ดอกผลจากทรัพย์นั้น ในระหว่างที่สุจริต 
มีสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายอันควรในการรักษาบ ารุง หรือซ่อมแซมทรัพย์ 

ข. การได้ลาภมิควรได้โดยทุจริต 
ทุจริต หมายถึง รู้ว่าตนไม่มีสิทธิได้ทรัพย์นั้นไว้ ซึ่งอาจจะรู้ตั้งแต่ขณะได้ทรัพย์หรือรู้

ภายหลังก็ได้  
ถ้าเป็นเงิน ให้คืนเต็มจ านวนและดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทุจริต 
ถ้าเป็นทรัพย์อื่น ให้คืนตามสภาพที่เป็นอยู่ตั้งแต่ขณะที่ทุจริต 
ต้องรับผิดถ้าทรัพย์นั้นสูญหายหรือบุบสลาย เว้นแต่จะเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
ไม่มีสิทธิได้ดอกผลจากทรัพย์นั้น    
ถ้าดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ ต้องท าให้ทรัพย์นั้นกลับคืนคงสภาพเดิม 
อายุความในการเรียกลาภมิควรได้คืน จะต้องด าเนินการเรียกคืนภายใน ๑ ปีนับจาก

วันที่ตนรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินระยะเวลา ๑๐ ปีนับแต่ได้ให้ลาภนั้นไป 
กรณีต่อไปนี้บุคคลที่ให้ลาภมิควรได้ไม่มีสิทธิเรียกคืน 

๑. บุคคลที่ได้ช าระหนี้  อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี            
(ม.๔๑๑) ได้แก่ การช าระหนี้อันเกิดจากนิติกรรมที่เป็นโมฆะ เพราะวัตถุประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

เช่น  นายด าจ่ายเงินให้แก่นายแดงเพราะแพ้พนันเช่นนี้ นายด าจะเรียกเงินคืนจากนาย
แดงไม่ได้ เพราะหนี้การพนันเป็นหนี้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย ต้องห้ามมิให้เรียกคืน 

เช่น  นายขาวจ่ายเงินให้แก่นายเขียวเป็นราคาที่ดิน อันเกิดจากสัญญาซื้อขายที่เป็น
โมฆะเพราะไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เช่นนี้ ถ้านายขาวสามารถเรียกราคาที่ดินจากนายเขียวได้ 
เพราะนายเขียวไม่มีสิทธิได้ราคาที่ดิน เพราะสัญญาซื้อขายเป็นโมฆะ และมิใช่การช าระหนี้อันฝ่าฝืนข้อห้าม  
ตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 

๒. บุคคลซึ่งได้ช าระหนี้ตามอ าเภอใจ ทั้งๆที่รู้อยู่ว่าตนไม่มี  ได้แก่  ช าระหนี้ซึ่งเกิดจาก        
นิติกรรมที่ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ เช่น การกู้เงินซึ่งไม่มีหลักฐานการกู้เป็นหนังสือ แม้ว่าผู้ให้กู้จะฟ้องให้ช าระ  
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ไม่ได้ก็ตาม ถ้าผู้กู้น าเงินมาช าระผู้กู้ก็จะเรียกเงินที่ช าระคืนไม่ได้เพราะถือว่าผู้กู้รู้อยู่แล้ว่าตนไม่มีความผูกพันที่
ต้องช าระ 

๓. บุคคลที่ช าระหนี้ที่ขาดอายุความ (ม.๔๐๘) 
หนี้ที่ขาดอายุความนั้น แม้เจ้าหนี้จะฟ้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ไม่ได้ แต่ก็ยังมีหนี้ต่อกันอยู่ 

ดังนั้น จงึถือว่ามีมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ที่จะเจ้าหนี้จะรับช าระหนี้จากลูกหนี้ ดังนั้น ลูกหนี้จึงเรียกทรัพย์คืนไม่ได้  
๔. บุคคลผู้ช าระหนี้ตามหน้าที่ศีลธรรม หรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคม (ม.๔๐๘) 

เช่น  นายแดงน าของขวัญไปให้เพ่ือนสนิทในพิธีมงคลสมรส หลังจากที่ให้ของขวัญแล้ว นายแดงจึงรู้ว่ามิใช่งาน
สมรสของเพ่ือน เช่นนี้ นายแดงจะเรียกของขวัญคืนไม่ได้  

ค าพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๔๒ - ๕๔๖๘/๒๕๔๘ 
จ าเลยได้รับเงินบ าเหน็จซึ่งโจทก์ค านวณจ่ายให้ตามระเบียบการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ พ.ศ. ๒๕๓๖ แต่มีมติคณะรัฐมนตรีให้โจทก์เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดี ท าให้สิทธิของจ าเลยที่
จะได้รับเงินบ าเหน็จต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โจทก์ต้องค านวณเงินบ าเหน็จให้แก่จ าเลยตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดเงินบ าเหน็จส่วนต่างที่โจทก์จ่ายเกินไปเพราะการค านวณตามระเบียบ
เดิมที่จ าเลยได้รับไปย่อมเป็นการได้ไปซึ่งทรัพย์เพราะการที่โจทก์กระท าเพ่ือช าระหนี้โดยปราศจากมูลอันจะ
อ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบ จึงเป็นลาภมิควรได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๐๖ อายุความใน
การฟ้องเรียกให้คืนเงินบ าเหน็จที่โจทก์จ่ายเกินไปและต้องคืนเป็นจ านวนเท่าใดย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติ
เรื่องลาภมิควรได้ กรณีมิใช่จ าเลยได้ยึดถือเงินบ าเหน็จส่วนที่เกินไว้ โดยไม่มีสิทธิอันจะท าให้โจทก์สามารถ
ติดตามเอาคืนได้ทั้งหมดตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๓๖  

จ าเลยเป็นผู้มีเงินได้จากการได้รับเงินบ าเหน็จที่โจทก์ให้จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้               
โดยป.รัษฎากร มาตรา ๕๐  ก าหนดให้โจทก์ผู้ เป็นนายจ้างต้องหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายแล้วน าส่ง
กรมสรรพากร หากโจทก์หักและน าส่งภาษีเงินได้ไปเกินกว่าที่จ าเลยผู้มีเงินได้ต้องช าระ จ าเลยผู้มีเงินได้ก็มีสิทธิ
ไปขอเงินส่วนที่จ่ายเกินไปคืนจากกรมสรรพากรได้ โจทก์ไม่มีสิทธิไปขอคืน จ าเลยจึงต้องคืนเงินบ าเหน็จส่วนที่
รับไปเกินสิทธิให้แก่โจทก์เต็มจ านวนโดยไม่อาจน าจ านวนเงินภาษีเงินได้ที่โจทก์หักไว้ ณ ที่จ่ายมาหักออกได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๔๑/๒๕๔๒ 
โจทก์ฟ้องเรียกเงินค่าซื้อที่ดินบางส่วนที่ช าระให้จ าเลยเกินไปคืน ซึ่งเป็นเงินที่จ าเลยรับไว้โดย

ปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ จึงเป็นเรื่องลาภมิควรได้ ไม่ใช่เป็นการฟ้องขอให้จ าเลยรับผิดในฐานทรัพย์
ซึ่งซื้อขายขาดตกบกพร่อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๑๙ ก าหนดอายุความของลาภมิควรได้
ไว้ ๑ ปี นับแต่เวลาที่ฝ่ายผู้เสียหาย คือ โจทก์ทั้งสองรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืนหรือเมื่อพ้น ๑๐ ปีนับแต่เวลาที่สิทธิ
นั้นได้มีขึ้น เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดให้โจทก์ทั้งสองเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๕ ระบุเนื้อที่ดินขาดไป
จากที่โจทก์ทั้งสองช าระราคาให้จ าเลย หลังจากรังวัดตรวจสอบให้เป็นที่แน่นอนอีกครั้งแล้ว  จึงแก้ไขในโฉนด
ระบุเนื้อที่ดินใหม่เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ดังนั้น อายุความ ๑ ปี ย่อมเริ่มนับตั้งแต่ตรวจสอบทราบ
แน่นอนแล้ว คือวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ โจทก์ฟ้องคดีเมื่อ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ ยังไม่เกิน ๑ ปี และ
ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันช าระราคาเกินไป คดีของโจทก์ทั้งสองจึงไม่ขาดอายุความ 

ง. อายุความในคดีท่ีความเสียหายต้องใช้เวลาในการแสดงผล 
ในเรื่องอายุความนั้น โดยแท้จริงแล้วพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค มิได้บัญญัติ

ไว้เป็นการทั่วไป หากแต่บัญญัติเฉพาะกรณีคดีที่เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต  ร่างกาย สุขภาพ หรือ 
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อนามัย โดยผลของสารที่สะสมอยู่ในร่างกายของผู้บริโภค หรือเป็นกรณีที่ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการ โดย
มาตรา ๑๓ ได้บัญญัติให้ผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทน อาจใช้สิทธิเรียกร้องภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่รู้ถึง
ความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิด แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันรู้ถึงความเสียหาย  

จ. ความผิดตามกฎหมายความรับผิดในสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ต้องถือตาม มาตรา ๑๒   
วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดในความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยได้บัญญัติเรื่องอายุ
ความไว้ดังนี้ “สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเป็นอันขาดอายุความ เมื่อพ้น ๓ ปี           
นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบการที่ต้องรับผิด หรือเมื่อพ้น ๑๐ ปี นับแต่วันที่มีการ
ขายสินค้านั้น” 

ส่วนในคดี อ่ืนๆทั่วไป นอกจากนั้นหากไม่มีกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้นๆบัญญัติไว้         
น่าจะต้องถือตามอายุความในเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นหลัก คือ มีอายุความ ๑ ปี 
นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้กระท าละเมิด หรือ ๑๐ ปี นับแต่วันท าละเมิด 
 
กรณีคดีที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับประเด็นอายุความ เช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๒๙/๒๕๕๑ 
โจทก์ได้รับค าร้องขอจากผู้บริโภคทั้งสี่ให้ด าเนินคดีแทนแล้วโจทก์จึงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงาน

อัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือให้มีอ านาจฟ้องคดีแก่จ าเลยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค               
พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง กรณีไม่จ าต้องมีหนังสือมอบอ านาจตามฎีกาของจ าเลย  

คดีนี้โจทก์มีค าสั่งแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคแล้ว จึงเป็นกรณีที่
พนักงานอัยการมีอ านาจฟ้องคดีเอง มิใช่ผู้บริโภคเป็นผู้ฟ้อง ผู้บริโภคจึงไม่จ าต้องแต่งตั้งพนักงานอัยการให้
ฟ้องคด ี 

แม้สัญญาจะซื้อจะขายมิได้ระบุว่าจ าเลยต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จเมื่อใด แต่ผู้บริโภคตกลงจะ
ซื้อบ้านตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ และผ่อนช าระเงินดาวน์เรื่อยมาจนครบตามสัญญาในปี ๒๕๓๘ ประกอบกับสัญญา
ระบุว่า ผู้จะขายจะจดทะเบียนโอนบ้านและที่ดินได้ภายหลังจากผู้บริโภคช าระเงินดาวน์ครบถ้วนตามสัญญา
แล้ว ดังนั้น จึงเป็นการคาดการณ์ของคู่สัญญาได้ว่าจ าเลยจะต้องก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๓๙ 
หรือ ปี ๒๕๔๐ เป็นอย่างช้า แต่จ าเลยกลับก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและละทิ้งการก่อสร้างจนถึงปี ๒๕๔๖           
โดยจ าเลยไม่ได้ด าเนินการก่อสร้างต่อแต่ปล่อยทิ้งร้างไว้ถึง ๕ ปี จ าเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้บริโภคมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได ้ 

ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ระบุท านองเดียวกันว่าให้ผู้บริโภคช าระเงินดาวน์ ๑๕ งวด เมื่อ
ผู้บริโภคช าระเงินดาวน์ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภคย่อมเกิดขึ้นเม่ือได้ช าระเงินดาวน์
ครบถ้วน เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งนับจากวันครบก าหนดช าระเงินดาวน์ของผู้บริโภค
จนถึงวันฟ้องยังไม่เกิน ๑๐ ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๒๓๐/๒๕๕๑ 
จ าเลยเป็นผู้เสนอขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแก่ ส. ป. และ ฉ. บุคคลทั้งสามจึงเป็นผู้บริโภค

ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓ ซึ่งมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔ (๔) เมื่อ
ผู้บริโภคทั้งสามได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดสัญญาจะซื้อจะขายของจ าเลยซึ่งเป็นผู้ขายและได้ยื่น
ค าร้องขอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโจทก์ ซึ่งโจทก์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการด าเนินคดีนั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม โจทก์ย่อมมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอธิบดี  



- ๕๘ - 
กรมอัยการ เพ่ือให้มีหน้าที่ด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแก่จ าเลยในศาลและมีอ านาจฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือ
ค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคท้ังสามที่ร้องขอได้ด้วย โจทก์จึงมีอ านาจฟ้อง  

ขณะโจทก์น าเอกสารมาสืบจ าเลยไม่ได้คัดค้านความถูกต้องแท้จริงของเอกสารว่าไม่มี
ต้นฉบับหรือต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วน หรือส าเนานั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับ จึงถือได้ว่าจ าเลยได้
ยอมรับถึงการมีอยู่และความแท้จริงของต้นฉบับเอกสารนั้น รวมทั้งยอมรับว่าส าเนานั้นถูกต้องกับต้นฉบับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๒๕ ศาลย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานแห่งเอกสารนั้นได้
ตามมาตรา ๙๓ (๔) ((๙๓ (๑)) (เดิม))  

โจทก์ระบุในค าฟ้องว่า เป็นเรื่องละเมิดสิทธิผู้บริโภค แต่ตามค าบรรยายฟ้องเป็นกรณีที่โจทก์
ในฐานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใช้สิทธิของผู้บริโภคทั้ งสามที่ถูกจ าเลยละเมิดสิทธิโดยไม่ด าเนินการ
ก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จตามก าหนดและส่งมอบจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้บริโภคทั้งสามตามสัญญา 
เป็นการใช้สิทธิด าเนินคดีแทนผู้บริโภคท้ังสามในการบังคับให้จ าเลยปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขาย จึงต้องถือ
อายุความตามสัญญาจะซื้อจะขายไม่ใช่อายุความละเมิดตามที่จ าเลยอ้างต่อสู้ เมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืนมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงมีก าหนดสิบปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๙๓/๓๐  

สัญญาจะซื้อจะขายระหว่างผู้บริโภคทั้งสามกับจ าเลยเป็นสัญญาต่างตอบแทน เมื่อจ าเลยไม่
พร้อมที่จะช าระหนี้แก่ผู้บริโภคทั้งสาม ผู้บริโภคทั้งสามจึงยังไม่ต้องช าระหนี้ที่เหลือแก่จ าเลย  เมื่อโจทก์มี
หนังสือบอกกล่าวให้จ าเลยปฏิบัติการช าระหนี้แก่ผู้บริโภคทั้งสามภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ           
หากจ าเลยไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา เมื่อจ าเลยได้รับ
หนังสือบอกกล่าวแล้ว แต่เพิกเฉย จ าเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา สัญญาจึงเป็นอันเลิกกัน ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๗ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจ าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม             
ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วยคิดตั้งแต่เวลาที่รับไว้ตามมาตรา ๓๙๑ 

๕. ความเห็นของผู้จัดท า 

จากการพิจารณาบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากจะมีบัญญัติ
ไว้ในหลักกฎหมายทั่วไปแล้วยังมีบัญญัติไว้ในบทเฉพาะตามลักษณะของนิติกรรมนั้นๆ ซึ่งเห็นว่ามีความยุ่งยาก
ในทางปฏิบัติ ซึ่งผู้จัดท าเห็นว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ หากจะมีการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับอายุความไว้เป็น
หมวดหมู่เฉพาะเพ่ือสะดวกแก่การน ามาใช้ และนอกจากนี้ผู้จัดท าเห็นว่าการที่น าบทบัญญัติในเรื่องอายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น ามาใช้กับคดีผู้บริโภคที่ส่วนให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ มีความได้เปรียบทั้งอ านาจในการต่อรอง การท าสัญญาและการด าเนินกิจการมีผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจอันส าคัญของประเทศ ซึ่งน่าจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความในเชิงลงโทษผู้ประกอบกิจการที่ไม่
สุจริต โดยมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  

๖. บทสรุป 

ในเรื่องอายุความในคดีผู้บริโภคนั้นไม่ได้มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงต้องน าบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ซึ่งบทบัญญัติในเรื่องอายุความมีบัญญัติไว้ในหลักทั่วไปและ
บัญญัติไว้ในบทเฉพาะแล้วแต่ลักษณะของนิติกรรมนั้นๆ โดยการนับอายุความจะต้องพิจารณาตั้งแต่การเริ่มนับ
อายุความว่าเริ่มนับแต่เมื่อใดซึ่งเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๙๓/๑๒ และมาตรา ๑๙๓/๑๓ ตามที่ได้
กล่าวไว้แล้วข้างต้น และยังมีบทบัญญัติต่างๆที่มีผลต่อการนับอายุความ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีที่อายุความ  



- ๕๙ - 

สะดุดหยุดลงซึ่งจะมีผลต่ออายุความท าให้ระยะเวลาที่ล่วงไปนั้น ไม่นับเข้าในอายุความและเมื่อเหตุที่ท าให้อายุ
ความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดเวลาใด ให้เริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลานั้น  เป็นไปตามมาตรา ๑๙๓/๑๕              
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และนอกจากนี้เราสามารถศึกษาตัวอย่างการพิจารณาเรื่องอายุความ
โดยศึกษาจากค าพิพากษาของศาลฎีกาประกอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๖๐ - 

บรรณานุกรม 

๑. นายอิสริยะ อนนตพันธ์ (๒๕๕๒) “อายุความของหนี้ตามค าพิพากษา” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต     

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวภัทรภรณ์ จีรเธียรนาถ (๒๕๔๓) “สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ” วิทยานิพนธ์นิติศาสตร 

    มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๓. ไพโรจน์ วายุภาพ ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้ (พิมพ์ครั้งที่ ๘) 

๔. จงรักษ์ นรแสน (ท่ีปรึกษากฎหมาย) คลินิกทนายความเรื่องที่ ๔๔๐ ทนายสอนน้องเรื่อง อายุความตาม           

    มูลหนี้สัญญาจะซ้ือจะขาย 

๕. ชัญญา ชมภูแสง (๒๕๕๔) “ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการฟ้องคดีให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดในความช ารุด 

    บกพร่องของรถยนต์ใหม่” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

๖. นางพนอ พิริยะกิจสกุล (๒๕๕๔) “ปัญหากฎหมายควบคุมสัญญาเช่าซื้อรถภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง  

    ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒” การค้นคว้าอิสระนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๗. นางสาวธันยพร ชินรักษา (๒๕๕๑) “ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายทางแพ่งและสัญญาซื้อขาย 

    ทางพาณิชย์” วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


