เอกสารประกอบการสอน
วิชา กฎหมายบัญชีเดินสะพัดและตั๋วเงิน
LAW 3501

ธนวัฒ พิสิฐจินดา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขา วิชานิติศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2561

หนา ๒

ชื่อตํารา เอกสารประกอบการสอน วิชา กฎหมายบัญชีเดินสะพัดและตั๋วเงิน
ชื่อผูแตงเรียบเรียง ธนวัฒ พิสิฐจินดา
พิมพที่
จํานวนที่พมิ พ
ปที่พิมพ

หนา ๓

บัญชีเดินสะพัด
ตาม ป.พ.พ.บรรพ 3 ลักษณะ 19 บัญชีเดินสะพัด จะมีบทมาตราที่เกี่ย วของอยูทั้งหมด
5 มาตราดวยกัน คือ มาตรา 856 , มาตรา 857 , มาตรา 858 , มาตรา 859 , มาตรา
860 โดยสามารถแบงแยกหลักเกณฑสําคัญ ๆ ดังนี้
1. ลักษณะของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
“สัญญาบัญชีเดินสะพัด” ถือวา เปนสัญญาตางตอบแทน (ตามนัยของ ป.
พ.พ.มาตรา 369) และ เปนสัญญาไมมีแบบที่กฎหมายบังคับไว เพียงแตตอง
มีขอตกลงอันตรงกับลักษณะเฉพาะตามที่ ป.พ.พ.มาตรา 856 บัญญัติไวเทานั้น ที่สําคัญ
คือ สัญญาบัญชีเดินสะพัดนั้น เปนสัญญาที่สมบูรณไดโดยขอตกลง ดังนั้น แมจะยังไม
มีการทําเอกสารใดๆ ขึ้นมา อาทิ เชน ไมมีหนังสือสัญญาหรือไมมีบัญชีหนี้ ลําพังเพียงแตมี
ขอตกลงระหวางคูสัญญาก็ยอมเปนสัญญาบัญชีเดินสะพัดโดยสมบูรณไดแลว
ตัวอยาง นายดําเปนโจทกฟองนายแดงเปนจําเลยตอศาลแพง ขอใหบังคับจําเลย
ชําระหนี้กูยืม แตตามคําฟองของโจทกการบรรยายฟองเขาลักษณะของเรื่องสัญญาบัญชี
เดินสะพัด ดังนี้ ศาลแพงมีอํานาจนําบทกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาบัญชีเดินสะพัดมาปรับกับ
ขอเท็จจริงแกคดีได (เทียบ ฎ.4872/2528)
2.องคประกอบของสัญญาบัญชีเดินสะพัด มีอยู 5 ขอ ดังนี้
องคประกอบขอ 1 : ตองเปนสัญญา
เนื่องจาก “สัญญา” เปน “นิตกิ รรมสองฝาย” อันจะตองประกอบดวย
(1) คูส ัญญา
(2) คําเสนอและคําสนองตองกัน
(3)ตองมีขอตกลงกําหนดผลประโยชนสดุ ทายทีค่ ูสญ
ั ญาตั้งใจใหเกิด(วัตถุประสงคแหง
สัญญา)
ดัง นั้น “สั ญญาบั ญชี เดิ นสะพั ด ” จึง ตองประกอบด วยเงื่อนไขตาม (1)(2)(3) มาเป น
อันดับ แรกกอ นเสมอ หากนิ ติกรรมใด มิใ ช “สัญ ญา” นิติ กรรมนั้ น ย อมมิอ าจเป น
“สัญญาบัญชีเดินสะพัด”
ตัวอยาง นายดําทําคําเสนอไปยังธนาคาร ก. จํากัด เพื่อขอทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี
แตธนาคาร ก. จํากัด มิ ไดมีคําสนองตอบกลับมายั งนายดํ าแต อย างใด จะเห็นวา แม
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“สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี” คือ สัญญาบัญชีเดินสะพัด (ฎ.148-149/2534) แตการที่
นายดําทําคําเสนอดังกลาวคงเปนเพียง “นิติกรรมฝายเดียว๑” เทานั้น
ผลทางกฎหมาย เมื่อนิติกรรมที่นายดําทําไป คือ คําเสนอของนายดําฝายเดียวเทานั้น
ดังนี้ สัญ ญากูเ บิกเงิ นเกินบัญ ชี (สั ญญาบั ญชีเดิ นสะพั ด ) ระหวา งนายดํา กับ ธนาคาร ก.
จํากัด จึงไมเกิดขึ้น
องคประกอบขอ 2 : ระหวางบุคคลสองคน
องคประกอบข อนี้ จัดเปนลั กษณะเฉพาะของสัญญาบัญชีเดินสะพัดที่ควรพึงระวังอยา
สับสนกับสัญญารูปแบบอื่นที่มีการบัญญัติโดยใชถอยคําวา “..สองคนขึ้นไป..” เด็ด ขาด
อาทิ เชน สัญญาจัดตั้งหางหุนสวน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1012 เปนตน เนื่องจากเมื่อเปน
สัญญาบัญชีเดินสะพัดแลวในเรื่องคูสัญญา ป.พ.พ.มาตรา 856 ไดกําหนดเฉพาะเจาะจง
แลววาใหมีคูสัญญาเพียง “ระหวางบุคคลสองคน” เทานั้น จะมีคูสัญญามากกวา นี้
ไมได เหตุผลที่เปนเชนนี้ เนื่องจากโดยสภาพของสัญญาบัญชีเดินสะพัดยอมไมเปด ชองให
เกิดการหักกลบลบกันในหนี้อันมีมูลมาจากกิจการที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลหลายๆ ฝายได๒
นั่นเอง
ขอสังเกต แตถาบุคคลที่วานี้ มีจํานวนหลายคนและโดยสถานะทางกฎหมายแลว ใหถือ
เสมือนวา เปน “บุคคลคนเดียว” อาทิ เชน ลูกหนี้รวมกันหรือเจาหนี้รวมกัน ยอมอยู
ในความหมายของบุคคลตามองคประกอบขอนี้ได
ตัวอยาง นายดํากับนายแดงตกลงจัดตั้งหางหุนสวนสามัญดําแดง เพื่อทํากิจการขายเครือ่ ง
ดนตรี ตอมาหางหุนสวนสามัญดําแดงไดยื่นคําเสนอขอทําสัญญากูเงินเบิกเกินบัญชีกับ
ธนาคาร ก. จํากัด
ประเด็น คือ หากธนาคาร ก. จํากัด ทําคําสนองกลับไปที่หางหุนสวนสามัญดําแดงตกลง
ยินยอมเขาทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีดวย ดังนี้ สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี (สัญญาบัญชี
เดินสะพัด ) ระหวาง หางหุนสวนสามัญดําแดงกับธนาคาร ก.จํากัด ยอมเกิด ขึ้นตาม ป.
พ.พ.มาตรา 856 ได ทั้งนี้ เนื่องจาก
๑

พวงผกา บุญโสภาคย์ ประสาน บุญโสภาคย์, คําบรรยายกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่ าด้ ว ย
นิติกรรมและสัญญา, (กรุ งเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540), หน้ า 239.
๒
จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่ าด้วย บัญชีเดินสะพัดและตัวเงิน , พิมพ์ครังที 17
(กรุ งเทพมหานคร : ห้ างหุ้นส่วนสํานักพิมพ์ประกายพรึ ก, 2533), หน้ า 7.
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(1) ดวยผลของ ป.พ.พ.มาตรา 1033 วรรคสองประกอบมาตรา 1050 นายดําและนาย
แดงยอมเปนหุนสวนผูจัดการและตองรับผิดรวมกันโดยไมจํากัดจํานวนในการชําระหนี้โดย
ถือเสมือนหนึ่งวา
“นายดําและนายแดงเปนบุคคลคนเดียว” ในนามของ
“หางหุนสวนสามัญดําแดง” แลว
(2) เมื่อหางหุนสวนสามัญดําแดงและธนาคาร ก. จํากัด ตางก็เปน “นิติบุคล” อันมีสิท ธิ
และหนาที่ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 67 เชนเดียวกับ “บุคคลธรรมดา” ดังนี้ สัญญากูเบิกเงิน
เกินบัญชีดังกลาว (สัญญาบัญชีเดินสะพัด) จึงเปนขอตกลง ระหวางบุคคลสองคน คือ
หางหุนสวนสามัญดําแดงบุคคลหนึ่งกับธนาคาร ก. จํากัดอีกบุคคลหนึ่ง นั่นเอง
องคประกอบขอ 3 : สืบแตนั้นไปหรือในชั่วเวลาอันใดอันหนึ่ง
องคประกอบขอนี้เปนเงื่อนไขทางเวลาเกี่ยวกับอายุของสัญญาบัญชีเดินสะพัดที่ตองมี
อยูใน
ขอตกของสัญญาบัญชีเดินสะพัดดวย แบงออกได 2 กรณี ดังนี้
กรณี “สื บแตนั้นไป” คือ กรณี ที่คูสั ญญามีการตกลงกันในขอสัญญาวา ใหสัญญาบัญ ชี
เดินสะพัดคงมีอยูเรื่อยไปโดยไมมีกําหนดเวลา กรณีนี้ เรียกวา “สัญญาบัญชีเดินสะพัดไม
มีกําหนดเวลา”
กรณี “ในชั่วเวลาอันใดอันหนึ่ง” คือ กรณีที่คูสัญญามีการตกลงในขอสัญญาวาใหสัญญา
บัญชี เดิน สะพั ดคงมีอยู เพีย งตามกําหนดเวลาที่ ระบุ เอาไวต ามข อสัญ ญาเทานั้ น กรณี นี้
เรียกวา “สัญญาบัญชีเดินสะพัดมีกําหนดเวลา”
ขอสังเกต สําหรับความแตกตางของสัญญาบัญชีเดินสะพัดทั้ง 2 กรณีขางตนนั้นจะสัมพันธ
กับการสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด ( ดูคําอธิบายตอไปขางหนา )
องคประกอบขอ 4 : ใหตัดทอนบัญชีหนี้ทั้งหมดหรือบางสวน
องค ป ระกอบข อ นี้ ถื อว า เป นคุ ณลั ก ษณะของสั ญญาบัญ ชี เ ดิ น สะพั ด ที่ สํ าคั ญมาก
กลาวคือ สัญญาบัญชีเดินสะพัดนั้น จะตอง
(1) มีการจัดทําบัญชีหนี้ขึ้น และ
(2) มีการตัดทอนบัญชีหนี้ทั้งหมดหรือบางสวน
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ตามองคประกอบขอ 4 นี้ เปนขอชี้ชัดวาสัญญาบัญชีเดินสะพัด นั้นตองมีการจัด ใหมี บัญชี
หนี้และตองมีการตัดทอนบัญชี หนี้ดวย ทั้ง 2 ประการนี้ จัดเป น “วั ตถุแห งหนี้” ของ
สัญญาบัญชีเดินสะพัด
อันหมายถึงขอกําหนดหรือความผูกพันที่คูสัญญาบัญชี
เดินสะพัดจะตองปฏิบัติใหมีขึ้น
สวน วิธีการตัดทอนบัญชีหนี้ คือ หักกลบลบกัน โดยทั่วไปแลวก็จะมีการตัดทอน
บัญชีหนี้กันเปนคราวๆ ไป อาทิ เชน คูสัญญาตกลงกันวาทุกสิ้นเดือนใหมีการตัดทอนบัญชี
หนี้กันครั้งหนึ่ง เปนตน สวนจํานวนหนี้ที่จะทําการตัดทอนหรือหักกลบลบกันนั้น คูสัญญา
จะตัดทอนหรือหักกลบลบกันทั้ งหมดหรื อบางสวนก็ได ทั้งนี้ แลวแต ความสมั ค รใจของ
คูสัญญาที่ไดตกลงกันไว
ขอสังเกต แมถอยคําในตัวบท ป.พ.พ.มาตรา 856 นั้น จะใชคําวา “ตัดทอนบัญชี” สวน
ถอยคําในตัวบท ป.พ.พ.มาตรา 860 ใชคําวา “หักทอนบัญชี” ก็ตาม แตความหมายนั้น
ยอมไมแตกตางกัน
กําหนดเวลาหักทอนบัญชี
สําหรับกําหนดเวลาหักทอนบัญชีตามสัญญาบัญชีเดินสะพัดนั้น โดยปกติคูสัญญาจะมีการ
กําหนดเวลากันไว อาทิ เชน ใหมีการหักทอนบัญชีทุกสิ้นเดือน , ทุก 2 เดือน , ทุก 3 เดือน
เปนตน ทั้งนี้ แลวแตขอตกลงของคูสัญญา แตถาคูสัญญามิ ไดกําหนดกันไววาใหหักทอน
บัญชีโดยระเวลาอยางไร
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 858 ใหถือเอาเปนกําหนด 6
เดือน เปนระยะเวลาใหหักทอนบัญชี
ข อ สั ง เกต ระยะเวลาหั ก ทอนบั ญ ชี ดั ง กล า วนี้ มิ ใช ร ะยะเวลาสิ้ น สุ ด ของสั ญ ญาบั ญ ชี
เดินสะพัด
แตถาคูสัญญาจะตกลงใหวันที่หักทอนบัญชีเสร็จคราวใดเปน
วันสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาบัญชีเดินสะพัดนั้นคูสัญญาก็ยอมตกลงได
ขอเท็จจริงที่นาสนใจ นายดําตกลงใหนายแดงพอคารานขายของชําจัด ทําบัญชีหนี้ขึ้น
สําหรับ ซื้อสินคาไว โดยเมื่อนายดํานําสินคาจากรานของนายแดงไปเมื่อใดก็ใหนายแดง
ลงบัญชีหนี้ดั งกลาวเอาไว
พอถึงสิ้ นเดือนนายดําจะนําเงินมาชําระคาสินคา
ใหแกนายแดงทั้งหมดบางหรือบางสวนบางเชนนี้ทุกเดือน
ประเด็นปญหา ขอตกลงระหวางนายดํากับนายแดงเปนสัญญาบัญชีเดินสะพัด หรือไม
คําตอบ ไมเปนสัญญาบัญชีเดินสะพัด ตาม ป.พ.พ.มาตรา 856 เนื่องจากแมนายดํากับ
นายแดงจะตกลงใหมีการทําบัญชีหนี้ แตนายดํากับนายแดง ก็มิไดตกลงใหมีการตัดทอน
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บัญชีหนี้ระหวางกัน กลาวคือ นายดํากับนายแดงมิไดมีการกําหนดใหนําหนี้มาหักกลบลบ
กันเปนคราวๆ ไป ดังนั้น ขอตกลงระหวางนายดํากับนายแดงคงเปนเพียงเรื่องการชําระหนี้
ตามสัญญาซื้อขายสินคาธรรมดาเทานั้น
องคประกอบขอ 5 : คงชําระหนี้สวนที่เหลือโดยดุลภาค
องคป ระกอบขอนี้ ถือว าเป น “วั ตถุ แห งหนี้” ของสัญ ญาบั ญชี เดิ นสะพั ด เชนเดี ยวกั น
เนื่องจากเปนขอปฏิบัติที่คูสัญญาบัญชีเดินสะพัดพึงตองกระทําดวย สําหรับ คําวา “โดย
ดุลภาค” แปลวา โดยภาวะที่เสมอกัน ดังนั้น คําวา “คงชําระหนี้สวนที่เหลือโดยดุล
ภาค” จึงหมายถึง ภายหลังตัดทอนบัญชีหนี้ เมื่อทราบวาเหลือจํานวนหนี้อยูเพีย งใดและ
ฝายใดอยูในฐานะเจาหนี้แลว ฝายที่อยูในฐานะเจาหนี้นั้นยอมมีสิทธิเรียกรองใหฝายที่อยู
ในฐานะลูกหนี้ปฏิบัติการชําระหนี้ไดเปนคราวๆ ไป โดยภาวะที่เสมอกัน
ตัวอยาง นายดํากับ นายแดงเปนคูสัญญาบัญชีเดินสะพัด ภายหลังการตัดทอนบัญชี หนี้
แลวนายดําคงเปนหนี้นายแดง 500 บาท นายแดงยอมมีสิทธิเรีย กรองใหนายดําชําระหนี้
แกนายแดงในจํานวนดังกลาวได ในทางกลับกัน ภายหลังการตัด ทอนบัญชีหนี้แ ลว นาย
แดงคงเปนหนี้นายดํา 500 บาท
นายดําก็ยอมมีสิทธิเรียกรองใหนายแดง
ชําระหนี้แกนายดําในจํานวนดังกลาวไดเชนเดียวกัน
3.ผลประโยชนทางกฎหมาย (ดอกเบี้ย) : ที่คูสัญญาบัญชีเดินสะพัดพึงไดรับ
หลัก : การคิดดอกเบี้ยกูยืม
เรื่อง สัญญากูยืม ตาม ป.พ.พ.มาตรา 655 วรรคแรก หามมิใหคิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่
คางชําระ อันหมายถึง ในกรณีสัญญากูยืมที่ลูกหนี้จะตองชําระดอกเบี้ยดวย หากลูกหนีค้ าง
ชําระดอกเบี้ยอยูเพียงใด ดอกเบี้ย ที่ลูกหนี้คางชําระดังกลาวนั้น หามเจาหนี้คิดดอกเบี้ย
ซอนดอกเบี้ยอีก นั่นเอง
ตัวอยาง นายดําทําสัญญากูยืมเงินนายแดง โดยสัญญากูยืมเงินดังกลาว ระบุดวยวา นาย
ดําตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ต อป จากตน เงินกูยืม เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ
นายดํ าชําระแต เพียงตนเงินคืนใหแ กนายแดงเทานั้ น แตไมชําระดอกเบี้ย นายดํ าจึง มี
ดอกเบี้ยคางชํ าระนายแดงอยู 5,000 บาท เช นนี้ นายแดงจะคิ ดดอกเบี้ ย จากยอดเงิ น
จํานวน 5,000 บาท อันเปนดอกเบี้ยที่คางชําระจากนายดําไมไดเ ปนการคิดดอกเบี้ยซอน
ดอกเบี้ยตองหามตาม ป.พ.พ.มาตรา 655 วรรคแรก
ขอยกเวน เมื่อดอกเบี้ย ค างชํ าระไมนอยกวา 1 ป คูสั ญญากูยืมจะตกลงกันใหเอา
ดอกเบี้ยนั้นทบเขากับตนเงินแลวใหคิดดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่ทบกันนั้นก็ได แตการตกลง
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เชนนั้นตองทําเปนหนังสือ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 655 วรรคแรก ซึ่งขอยกเวนดังกลาวนี้เปน
กรณีที่กฎหมายยอมใหเจาหนี้คิดดอกเบี้ยซอนดอกเบี้ยที่ลูกหนี้คางชําระได
หลัก : การคิดดอกเบีย้ ในสัญญาบัญชีเดินสะพัด
การเสียดอกเบี้ยตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด ถือเปน “วัตถุแหงหนี้” อีกประการหนึ่งของ
สัญญาบัญชีเดินสะพัด อันมีวิธีคิดดอกเบี้ย ตาม ป.พ.พ.มาตรา 860 ประกอบมาตรา 655
วรรคสอง ดังนี้
ป.พ.พ.มาตรา 860 บัญญัติวา “เงินสวนที่ผิดกันอยูนั้น ถายังมิไดชําระ ทานใหคิด
ดอกเบี้ยนับแตวันที่หักทอนบัญชีเสร็จเปนตนไป” จากบทบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็น
วา สําหรับสัญญาบัญชีเดินสะพัดนั้น หากภายหลังการหักทอนบัญชีห นี้แลว เมื่อทราบวา
เหลือจํานวนหนี้อยูเพียงใดและฝายใด อยูในฐานะลูกหนี้ ฝายที่อยูในฐานะเจาหนี้ยอมมี
สิทธิคิดดอกเบี้ยนับแตวันที่หักทอนบัญชีหนี้เสร็จเปนตนไปไดทันที
ป.พ.พ.มาตรา 655 วรรคสอง บัญญัติวา “สวนประเพณีการคาขายที่คํานวณดอกทบ
ตนในบัญชีเดินสะพัด...หาอยูในบังคับแหงบทบัญญัติซึ่งกลาวมาในวรรคกอนนั้นไม ”
จากบทบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็นวา สําหรับสัญญาบัญชีเ ดินสะพัด ภายหลังการหัก
ทอนบัญชีหนี้แลว ดอกเบี้ยนับแตวันที่หักทอนบัญชีหนี้เสร็จ เมื่อกลายเปนดอกเบี้ยที่คาง
ชําระ ฝายเจาหนี้ยอมนําดอกเบี้ยที่คางชําระนั้นเขามาทบกับตนเงินแลวใหคิดดอกเบี้ยใน
จํานวนเงินที่ทบเขากันไดทันทีโดยที่ไมตองรอใหดอกเบี้ยนั้นคางชําระไมนอยกวา 1 ป ตาม
ป.พ.พ.มาตรา 665 วรรคแรก เสียกอน
กลาวโดยสรุป คือ การคิด ดอกเบี้ยในสัญญาบัญชีเดินสะพัดนั้น นับแตวันที่หักทอน
บัญชีเสร็จ
ฝายที่เปนเจาหนี้ยอมคิดดอกเบี้ยซอนดอกเบี้ยได ตาม ป.พ.พ.มาตรา
860 ประกอบมาตรา 655 วรรคสอง โดยถือวาเปนขอยกเวนของ ป.พ.พ. มาตรา 665
วรรคแรกและมาตรา 224 วรรคสอง
ตัวอยาง นายดําทําสัญญากูเบิก เงินเกินบั ญชี (สั ญญาบัญชีเดิ นสะพัด )กั บธนาคาร ก.
จํากัด
โดยตกลงวา
(1) กําหนดใหหักทอนบัญชีเปนรายเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือน และ
(2) ใหธนาคาร ก. จํากัด คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป
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ตามตัวอยางนี้ หากปรากฏวา วันที่ 5 มกราคม 2557 นายดํากูเงินตามสัญญากูเบิกเงิน
เกินบัญชีดังกลาวจากธนาคาร ก. จํากัด เปนจํานวน 100,000 บาท จะเห็นวา กําหนด
วั น หั ก ทอนบั ญ ชี คื อ วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ 2557
ดั ง นั้ น หากภายใน วั น ที่ 5
กุมภาพันธ 2557 นายดํามิไดชําระตนเงิน 100,000 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
15 ตอป
ผลทางกฎหมาย คือ
(1) ดอกเบี้ยกูยืมที่เกิดขึ้น นับแต วันที่ 5 มกราคม 2557 ก็จะถูกทบเขาไปเพื่อเปนตนเงิน
ใหมทันทีภายใน วันที่ 5 กุมภาพันธ 2557 และ
(2) ตนเงินใหมดังกลาวนี้ก็จะเริ่มถูกคิด ดอกเบี้ย ทันที นับแต วันที่ 5 กุมพาพันธ 2557
อันเปนวันที่หักทอนบัญชีเสร็จ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 860 ประกอบมาตรา 655 วรรคสอง
หากตอมาใน วันที่ 5 มีนาคม 2557 อันเปนกําหนดวันหักทอนบัญชี นายดํามิไดชําระตน
เงินใหมที่เกิดขึ้นพรอมดวยดอกเบี้ยในระหวางผิด อันเกิดขึ้น นับแต วันที่ 5 กุมภาพัน ธ
2557 ดังกลาว
ผลทางกฎหมาย คือ ดอกเบี้ยใหมที่คางชําระซึ่งนับแต วันที่ 5 กุมภาพันธ 2557 นั้นก็
จะถูกทบเขาไปเพื่อเปนตนเงินใหมเพิ่มขึ้นอีกทันทีภายใน วันที่ 5 มีนาคม 2557 อันเปน
วันที่หักทอนบัญชีเสร็จตาม ป.พ.พ.มาตรา 860 ประกอบมาตรา 655 วรรคสอง
ขอสังเกตที่สําคัญเพิ่มเติม
ประการที่ (1) เนื่องจาก ป.พ.พ.มาตรา 224 วรรคแรก บัญญัติวา“หนี้เงินนั้น ทานใหคิด
ดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดรอยละเจ็ดครึ่งตอป ถาเจาหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยไดสูงกวานั้น
โดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมายก็คงใหสงดอกเบี้ยตอไปตามนั้น” และ ตาม
ตัวอยางนี้ ธนาคาร ก.จํากัด เรียกดอกเบี้ยระหวางผิดนัดจากนายดํา ไดสูงกวารอยละเจ็ด
ครึ่งตอปไดเพราะอาศัยเหตุตาม ป.พ.พ. มาตรา 654 นั่นเอง
ประการที่ (2) ตามตัวอยางนี้ หากนายดํายังมิไดชําระตนเงินที่ถูกนําเอาดอกเบี้ยเขามาทบ
ภายหลังวันที่หักทอนบัญชีเสร็จตามกําหนดไปเรื่อย ๆ ผลที่ตามมา คือ ธนาคาร ก. จํากัด
ยอมมีสิทธินําดอกเบี้ย ที่คางชําระทบเขากับตนเงินที่เพิ่มขึ้นนั้นไปทุกคราว เมื่อมีการหัก
ทอนบัญชีหนี้เสร็จ ทั้งนี้ จนกวาสัญญาบัญชีเดินสะพัดจะสิ้นสุดลง
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ประการที่ (3) ตามตัวอยางนี้ นายดําอาจยับยั้งการนําดอกเบี้ยคางชําระทบเขากับตนเงิน
ได คือ นายดําจะตองนําเงินคาดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนั้นชําระใหแก ธนาคาร ก. จํากัด ใหห มด
เสียกอนพนกําหนด
วันหักทอนบัญชีตามสัญญากูเ บิกเงินเกินบัญชีที่จะตามมา
ในเดือนตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหหนี้คงคางเหลืออยูเพียงยอดเดีย ว คือ ตนเงิน 100,000 บาท
เพียงเทานี้ ธนาคาร ก. จํากัด ก็จะไมมียอดดอกเบี้ยคางชําระที่จะนําเขาทบกับตนเงินแลว
คิดดอกเบี้ยซอนดอกเบี้ยได
4. การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด
สําหรับการสิ้นสุดของบัญชีเดินสะพัดนั้น แบงออกเปน 2 แบบ ดังนี้
(1) สัญญาบัญชีเดินสะพัดไมมีกําหนดเวลา คือ สัญญาบัญชีเดินสะพัดที่ไมมี
ขอสัญญาเกี่ยวกับกําหนดเวลาการเลิกสัญญาเอาไวและตราบใดที่สัญญาเดินสะพัดยังคงใช
บังคับกั นอยูระหวางคู สัญญาระบบการคิด ดอกเบี้ย ทบตนก็ ยังคงมี อยูไปเรื่อยๆ จนกวา
สัญญาบัญชีเดินสะพัดสะสิ้นสุดลง
เหตุสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัดไมมีกําหนดเวลา มี 2 เหตุดวยกัน
เหตุสิ้นสุดเมื่อบอกเลิกสัญญา เปนเหตุอันเกิดจากการที่คูสัญญาบัญชีเดินสะพัดฝายใด
ฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดและใหหักทอนบัญชีกันเสีย ในเวลาใดๆ ตาม ป.
พ.พ.มาตรา 859 สําหรับการบอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดดังกลาวนี้ คูสัญญาฝายใด
ฝายหนึ่งจะแสดงเจตนากอนก็ได เพียงแตเมื่อบอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดแลวจะตองให
หักทอนบัญชีหนี้กันดวย
เหตุสิ้นสุดเมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งตาย เปนเหตุอันเกิดจากการที่คูสัญญาบัญชีเดินสะพัด
ฝายใด ฝายหนึ่งตาย กลาวคือ เนื่องจากสัญญาบัญชีเดินสะพัดโดยสภาพแลวยอมเปนการ
เฉพาะตัวโดยแทข องคูสั ญญาบั ญชี เดิ นสะพัด เพราะตองอาศัย ความไววางใจเฉพาะตั ว
ระหวางคูสัญญา ดวยเหตุนี้ เมื่อกิจการในสัญญาบัญชีเดินสะพัดเปนเรื่องเฉพาะตัวของ
ลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้ตาย สัญญาบัญชีเ ดินสะพัด ยอมตองระงับสิ้นสุด ลงหลังจากลูกหนี้ตาย
แลว ฝายเจาหนี้จะคิดดอกเบี้ยทบตนตอไปอีกไมได ( ฎ.1862/2518 )
(2) สั ญญาบั ญชี เดิ นสะพัดมี กํ าหนดเวลา คื อ สัญ ญาบั ญ ชี เ ดิ นสะพั ด ที่ มีข อ
สัญญากําหนดเวลาอันเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเอาไว ทั้งนี้ ตามถอยคําในตัวบท ป.พ.พ.
มาตรา 856 ที่บัญญัติวา “...ในชั่ว กําหนดอันใดอันหนึ่ง...” ดังนั้น หากคูสัญญาบัญชี
เดินสะพัดไดมีการตกลงเอาไวในขอสัญญาดวยวาใหสัญญาบัญชีเดินสะพัดสิ้นสุดลงเมื่อใด
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เชนนี้ เมื่อถึงกําหนดเวลาตามขอสัญญานั้นแลว สัญญาบัญชีเดินสะพัดยอมสิ้นสุด ลงตาม
เวลาที่กําหนดไวทันที

5. ความสัมพันธระหวาง “ตั๋วเงิน” กับ “บัญชีเดินสะพัด”
เปนกรณีตาม ป.พ.พ.มาตรา 857 กลาวคือ หากคูสัญญาบัญชีเดินสะพัดนําตั๋วเงินลง
เปนรายการในบัญชีเดินสะพัด ดังนี้ กฎหมายใหสันนิษ ฐานไวกอนวาการไดนําตั๋วเงินลง
เปนรายการในบัญชีเดินสะพัดดังกลาวนั้นมีเงื่อนไขวาจะมีผูชําระเงินตามตั๋วเงินนั้น
อยาไรก็ดี ถาตอมาปรากฏวาตั๋วเงินที่นําไปลงเปนรายการในบัญชีเดินสะพัดดังกลาวไมมีผู
ชํา ระเงิน ตามตั๋ วเงิน นั้ น คู สั ญญาบั ญ ชี เดิน สะพัด จะเพิ กถอนรายการที่ มีการนํ าตั๋ วเงิ น
ดังกลาวอันนั้นเสียก็ได
สําหรับ “ตั๋วเงิน” ตามป.พ.พ.มาตรา 857 คือ (1) ตั๋วแลกเงิน (2) ตั๋วสัญญาใชเงิน (3)
เช็ค นั่นเอง
ตัวอยาง นายดํากับนายแดงตกลงทําสัญญาบัญชีเดินสะพัดตอกัน นายแดงออกเช็คผูถอื
และสงมอบใหแกนายดํา เชนนี้ นายแดงยอมนําเช็ค ผูถือฉบับ ดังกลาวลงเปนรายการใน
บัญชีเดินสะพัดไดแ ต ถาตอมานายดํานํา เช็ค ผูถือ ฉบับดังกล าวไปขึ้นเงินแลว ปรากฏวา
ธนาคารปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค เชนนี้ นายดําจะเพิกถอนเช็คฉบับนี้ ออกจากรายการ
ในบัญชีเดินสะพัดเสียก็ได
ตัวอยาง นายดํากับ ธนาคาร ก. ตกลงทําสัญญาบัญชีเดินสะพัดตอกัน นายดําไดรับเช็ค
ระบุชื่อมาจากนายแดง นายดําจึงสลักใหแกธนาคาร ก. เพื่อชําระหนี้โดยลงในรายการ
บัญชีเดินสะพัดเอาไวหากปรากฏวา ธนาคารผูจายเงินตามเช็คฉบับดังกลาวปฏิเสธการ
จายเงิน เชนนี้ ธนาคาร ก.จะเพิกถอนเช็คฉบับนี้ออกจากรายการในบัญชีเดินสะพัดเสีย ก็
ได
6. อายุความสิทธิเรียกรองในสัญญาบัญชีเดินสะพัด
โดยปกติ เมื่ อปรากฏวา ลูก หนี้ต ามสัญญาบัญ ชีเ ดินสะพัด ละเลยเสี ยไมชํ าระหนี้ข องตน
เจ าหนี้ ตามสั ญญาบัญ ชี เดิ นสะพัด จะร องขอต อศาลใหสั่ งบังคั บชํ าระหนี้ ก็ได ( ป.พ.พ.
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มาตรา 213 วรรคแรก ) ส ว นอายุ ค วามสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งในสั ญ ญาบั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด นั้ น
เนื่องจากกฎหมายมิไดบัญญัติอายุความไวโดยเฉพาะ อายุความในการใชสิทธิเรียกรองตาม
สัญญาบัญชีเดินสะพัดจึงมีกําหนด 10 ป ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/30 ( ฎ.4872/2528 )

