คู่มือ
ความรู้ด้านกฎหมาย

เรื่อง

หนี้

บทน�ำ
หนี้ เ ป็ น ความผู ก พั น ในกฎหมายระหว่ า ง
บุคคลสองฝ่ายซึ่งเรียกว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้ บุคคล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในมู ล หนี้ ต ่ า งมี สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ต ่ อ กั น
ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามความประสงค์ทแี่ ท้จริง
แห่ ง มู ล หนี้ หนี้ เ มื่ อ เกิ ด ขึ้ น และมี ผ ลสมบู ร ณ์ ต าม
กฎหมายแล้ว อาจจะระงับหรือสิน้ สุดความผูกพันลง
โดยอาศัยเหตุตา่ ง ๆ กัน หลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ในเรือ่ งหนี้
จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ต ้ อ งศึ ก ษาท� ำ ความเข้ า ใจและให้
ความส�ำคัญ
ฝ่ายกฎหมายจึงได้สรุปสาระส�ำคัญของกฎหมาย
ดังกล่าว เพื่อเป็นคู่มือความรู้ทางกฎหมายส�ำหรับ
ส่วนงาน สาขาและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา
หาความรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอันจะเกิด
ประโยชน์แก่ธนาคารและลูกค้าโดยส่วนรวม
ฝ่ายกฎหมาย

สารบัญ
บทน�ำ
สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายบ่อเกิดแห่งหนี้
บทที่ 2 ผลแห่งหนี้
บทที่ 3 ผลแห่งการผิดนัด
บทที่ 4 การบังคับช�ำระหนี้
บทที่ 5 ความระงับแห่งหนี้
บทที่ 6 ค�ำพิพากษาฎีกาส�ำคัญเกี่ยวกับหนี้
บรรณานุกรม
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52
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ความหมาย
บ่อเกิดแห่งหนี้
1. ความหมาย
หนีเ้ ป็นความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่าง
บุคคลสองฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายหนึ่งเป็น ฝ่ายผู้ทรงสิทธิ
เรียกว่า เจ้าหนี้ กับอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ฝ่ายผู้มีหน้าที่
เรียกว่า ลูกหนี้ ตัวอย่างเช่น นายแดงกู้ยมื เงินมาจาก
ธ.ก.ส. จ�ำนวน 30,000 บาท ธ.ก.ส. เป็นฝ่ายทรงสิทธิ
ที่จะได้รับช�ำระหนี้ ธ.ก.ส. จึงเป็น เจ้าหนี้ และ
นายแดงเป็นฝ่ายมีหน้าที่ที่จะต้องช�ำระหนี้ที่กู้ยืม
มานั้น นายแดงจึงเป็นลูกหนี้
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 194
ซึง่ เป็นมาตราเริม่ แรกของกฎหมายลักษณะหนีบ้ ญ
ั ญัติ
ไว้ว่า “ด้วยอ�ำนาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ
จะเรียกให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ได้ อนึ่งการช�ำระหนี้ด้วย
งดเว้นการอันหนึ่งก็ย่อมมีได้”
จึ ง อาจอธิ บ าย
สาระส�ำคัญของค�ำว่า
“หนี้ ” ได้ ว ่ า หนี้ นั้ น
เป็นนิตสิ มั พันธ์ระหว่าง
บุคคลสองฝ่าย ฝ่ายหนึง่
คือ เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งคือลูกหนี้
ช�ำระหนี้ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำการงดเว้น
กระท�ำการ หรือส่งมอบทรัพย์สิน
2. บ่อเกิดแห่งหนี้
หนี้อันมีผลบังคับตามกฎหมายนั้นอาจเกิด
จากมูลเหตุหลายประการเมื่อพิจารณาสาระส�ำคัญ
โดยทั่วไปของประมวลกฎหมายนี้แล้ว อาจแบ่งแยก
ที่มาหรือบ่อเกิดแห่งหนี้ได้ คือ
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2.1 หนี้ เ กิ ด จาก
นิติกรรม โดยปกติมักเกิด
จากสั ญ ญาซึ่ ง เป็ น ความ
ตกลงระหว่างบุคคลสอง
ฝ่ายขึ้นไปโดยมุ่งประสงค์
จะก่ อ ให้ เ กิ ด หนี้ ขึ้ น ตาม
กฎหมาย ทั้งนี้อาจจะเป็นสัญญาต่างตอบแทน ซึ่งทั้ง
ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีต้ า่ งได้รบั ประโยชน์ตอบแทน ซึง่ กัน
และกัน เช่น สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน จ้างแรงงาน
จ้างท�ำของ ฯลฯ หรืออาจเป็นสัญญาซึ่งคู่สัญญา
ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ตอบแทนแต่เพียงฝ่ายเดียว
ก็ได้ เช่น สัญญาให้โดยเสน่หา สัญญายืม ฝากทรัพย์
โดยไม่มีบ�ำเหน็จ ฯลฯ เป็นต้น
2.2 หนี้เกิดจากอุบัติเหตุ เหตุที่ท�ำให้เกิด
ผลทางกฎหมายโดยมิได้เกิดจากความตกลงยินยอม
กัน ได้แก่
ก. จัดการงานนอกสั่ง คือ การที่บุคคล
คนหนึ่งเข้าไปจัดกิจการไปนางสมประโยชน์แก่เจ้า
ของกิจการ หรือความประสงค์ตามทีจ่ ะพึงสันนิษฐาน
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ได้ก็ย่อมมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่ตนได้เสียไป
จากเจ้าของกิจการนัน้ คืนได้ ตัวอย่างเช่น นายแดงกับ
นายด�ำเป็นเพือ่ บ้านปลูกบ้านอาศัยอยูต่ ดิ กัน วันหนึง่
นายด�ำได้ไปธุระต่างจังหวัด จึงปิดบ้านไว้ในระหว่าง
นายด�ำไม่อยู่เกิดมีพายุลูกเห็บตกใส่หลังคาบ้านของ
นายด�ำพังลง นายแดงจึงได้จัดการจ้างช่างมาซ่อม
หลังคาบ้านให้นายด�ำ ดังนีเ้ ป็นเรือ่ งจัดการงานนอกสัง่
เพราะนายด�ำไม่ได้ว่างานให้นายแดง นายแดงจึงมี
สิทธิเรียกร้องให้นายด�ำชดใช้ค่าใช้จ่ายซึ่งนายแดง
จ่ายไปในการซ่อมแซมนั้นคืนจากนายด�ำได้
ข. ลาภมิควรได้ คือ การทีบ่ คุ คลใดได้มา
ซึ่งทรัพย์สิ่งใด เพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระท�ำ
เพือ่ ช�ำระหนี้ หรือได้มาโดยประการอืน่ โดยปราศจาก
มูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้ และเป็นทางให้บุคคล
อีกคนหนึ่งเสียเปรียบ บุคคลผู้ได้รับทรัพย์นั้นได้
จ�ำต้องคืนทรัพย์ให้แก่ตัวเขา ตัวอย่างเช่น นาย ก
ช�ำระหนี้ให้แก่นาย ข โดยส�ำคัญผิดว่านาย ข เป็น
เจ้าหนี้ แต่ความจริงเจ้าหนี้ที่แท้จริงคือ นาย ค ดังนี้
นาย ก มีสิทธิเรียกเงินนั้นคืนจากนาย ข ได้
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ค. ละเมิด คือ การที่บุคคลใดจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อกระท�ำต่อบุคคลอืน่ โดยผิดกฎหมาย
ท�ำให้เขาเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ
ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ท�ำละเมิด
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ได้รับความเสียหาย
นั้น ตัวอย่างเช่น นาย ก ขับรถยนต์โดยประมาท
เลินเล่อ ชน นาย ข บาดเจ็บ นาย ข ย่อมมีสทิ ธิเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการที่ถูกนาย ข
ขับรถชนได้ ไม่วา่ จะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าท�ำขวัญ
หรือค่าเสียหายอื่นใด ซึ่งนาย ข จะพิสูจน์ได้จากผล
ของการกระท�ำละเมิดหนี้
1.3 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หนี้อาจเกิด
ขึ้นได้โดยมีกฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1563 ก�ำหนดให้บตุ รจ�ำต้อง
อุปการะเลีย้ งดูบดิ ามารดา หรือมาตรา 1564 ก�ำหนด
ให้บิดามารดาจ�ำต้องอุปการะเลี้ยงดู และให้การ
ศึกษาตามสมควรแก่บตุ รในระหว่างทีเ่ ป็นผูเ้ ยาว์ และ
จ�ำต้องอุปการะเลีย้ งดูบตุ ร ซึง่ บรรลุนติ ภิ าวะแล้ว แต่
เฉพาะผู้ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้ เป็นต้น
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ผลแห่งหนี้
ในเรื่องผลแห่งหนี้ เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วย
สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องเจ้ า หนี้ และลู ก หนี้ ที่ มี ต ่ อ กั น
อันเนื่องมาจากมูลหนี้ ทั้งนี้เพราะเมื่อเป็นหนี้กันอยู่
ผลระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ก็คือ หน้าที่ที่ลูกหนี้ต้องช�ำระหนี้แก่เจ้าหนี้ หาก
ลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้ หรือช�ำระหนี้ล่าช้าหรือช�ำระหนี้
ไม่ถกู ต้องตามความประสงค์ทแี่ ท้จริงแห่งมูลหนีแ้ ล้ว
เจ้าหนีก้ ม็ สี ทิ ธิฟอ้ งร้องขอให้
บังคับช�ำระหนี้รวมทั้งอาจ
มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนได้อกี ถ้าเจ้าหนีเ้ กิด
ความเสียหาย
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2.1 หลักทัว่ ไปในการบังคับช�ำระหนี้
ในการบั ง คั บ ช� ำ ระหนี้ เ อาจากลู ก หนี้
นั้น ไม่ว่าโดยวิธีใดจะต้องให้หนี้นั้นถึงก�ำหนดช�ำระ
เสียก่อน เพราะหากหนี้ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระลูกหนี้
ย่อมยังได้รับประโยชน์จากเงื่อนเวลาอยู่ เจ้าหนี้
ยังไม่มีสิทธิฟ้องร้องบังคับให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ต่อเมื่อ
หนี้ ถึ ง ก� ำ หนดและเจ้ า หนี้ มี สิ ท ธิ เ รี ย กให้ ช� ำ ระได้
ตามอ�ำนาจที่มาตรา 194 ให้ไว้แล้ว ลูกหนี้ยังละเลย
ไม่ช�ำระหนี้ เจ้าหนี้จึงจะมีสิทธิฟ้องร้องบังคับให้
ช�ำระหนี้ได้
2.2 ก�ำหนดเวลาช�ำระหนี้
ก�ำหนดช�ำระหนีเ้ ป็นเรือ่ งส�ำคัญ หากยัง
ไม่ถงึ ก�ำหนดลูกหนีย้ งั ไม่มหี น้าทีต่ อ้ งช�ำระ และเจ้าหนี้
จะเรียกให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ก็ไม่ได้ ถึงแม้จะเตือนให้
ลูกหนี้ช�ำระก็ไม่ท�ำให้ลูกหนี้ผิดนัด (มาตรา 204)
ก�ำหนดช�ำระหนี้อาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
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2.2.1 หนีท้ มี่ ไิ ด้กำ� หนดเวลาช�ำระหนี้
ไว้ (มาตรา 203) หนี้ประเภทนี้กฎหมายก�ำหนดว่า
เจ้าหนี้จะเรียกให้ช�ำระหนี้ได้โดยพลัน และลูกหนี้
ย่ อ มช� ำ ระหนี้ ข องตนได้ โ ดยพลั น ดุ จ กั น ดั ง นั้ น
จึงต้องถือว่าหนีม้ ไิ ด้กำ� หนดเวลาช�ำระหนีไ้ ว้ ถือว่าหนี้
ถึงก�ำหนดทันทีที่ก่อหนี้นั้น เช่น นาย ก กู้เงิน นาย ข
ไป 5,000 บาท โดยไม่ก�ำหนดเวลาใช้คืนเมื่อใด และ
ตามพฤติการณ์ไม่สามารถจะอนุมานได้ว่าจะต้อง
ใช้คืนเมื่อใด เช่นนี้ นาย ข มีสิทธิเรียกให้ นาย ก
ช�ำระหนี้เงิน 5,000 นี้คืนได้ทันที ผลเท่ากับว่าหนี้ถึง
ก�ำหนดช�ำระแล้วในทันทีที่เกิดขึ้น
2.2.2 หนีท้ ถี่ งึ ก�ำหนดเวลาช�ำระหนีไ้ ว้
ซึ่งอาจแบ่งได้คือ
			 ก. ก�ำหนดตามวันแห่งปฏิทิน
มาตรา 204 วรรคสอง เช่น ก�ำหนดช�ำระหนี้ใน
วันที่ 25 สิงหาคม 2544 ย่อมไม่มีปัญหา เพราะหนี้
ถึงก�ำหนดช�ำระคืนในวันที่ 25 สิงหาคม 2544 เช่นนี้
หนี้รายนี้ย่อมถึงก�ำหนดช�ำระในวันที่ 25 สิงหาคม
2544
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			 ข. หนี้มิได้ก�ำหนดไว้ตามวัน
แห่งปฏิทนิ หนีป้ ระเภทหนีก้ ำ� หนดช�ำระหนีไ้ ว้กว้าง ๆ
ไม่เป็นไปตามปฏิทิน เช่น ก�ำหนดว่าจะช�ำระหนี้ว่า
หน้าร้อน หน้าหนาว หมดหน้านา เกี่ยวข้าวเสร็จ
ซึง่ ไม่ชดั เจนว่าวันใดแน่ จึงก�ำหนดให้เจ้าหนีต้ อ้ งเตือน
ก่อนจึงจะผิดนัด (มาตรา 204)
2.3 การผิดนัดไม่ช�ำระหนี้
2.3.1 ลูกหนี้ผิดนัด คือ การที่ลูกหนี้
ไม่ช�ำระหนี้ หรือช�ำระล่าช้าผิดเวลา ท�ำให้เจ้าหนี้
ได้รบั ความเสียหาย ส่วนปัญหาทีว่ า่ เมือ่ ใดจึงจะถือว่า
ลูกหนี้ผิดนัดนั้น มาตรา 204 และมาตรา 206 ได้
บัญญัติไว้พอแยกพิจารณาได้ คือ
			 ก. หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระตามวัน
เวลาแห่งปฏิทิน หากครบก�ำหนดแล้ว ลูกหนี้ยังไม่
ช�ำระหนี้ ลูกหนีต้ กเป็นผูผ้ ดิ นัดทันทีทคี่ รบก�ำหนดนัน้
โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือเตือนเลย (มาตรา 204
วรรคสอง) เช่น นาย ก กู้เงิน ธ.ก.ส. ตกลงจะใช้คืน
ในวันที่ 31 มีนาคม 2544 เช่นนี้ ถ้านาย ก มิได้ช�ำระ
หนี้ให้ ธ.ก.ส. ในวันที่ 31 มีนาคม 2544 นั้น ก็ถือว่า
นาย ก ผิดนัดแล้ว โดยมิต้องเตือน
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			 ฎีกาที่ 808/2533 การซื้อขายสินค้า
มีก�ำหนดเวลาช�ำระหนี้ไว้ 60 วัน นับแต่วันที่ส่งมอบ
สินค้า เมือ่ จ�ำเลยไม่ชำ� ระหนีต้ ามก�ำหนดย่อมได้ชอื่ ว่า
ผิดนัดแล้ว โดยไม่ต้องค�ำนึงว่าโจทก์จะได้ทวงถาม
ก่อนแล้วหรือไม่
ข. หนี้ไม่ได้ก�ำหนดช�ำระตามวันเวลา
แห่งปฏิทิน กล่าวคือ กรณีมาตรา 203 เช่น นาย ก
กูเ้ งิน นาย ข 5,000 บาท โดยไม่ได้กำ� หนดเวลาใช้คนื
และไม่สามารถอนุมานได้จากพฤติการณ์ใด ๆ ว่า
จะต้องใช้คืนเมื่อใด นาย ข ย่อมเรียกให้นาย ก
ช�ำระหนี้ได้โดยพลันแต่ถ้า นาย ข ยังไม่ได้เตือน
ให้นาย ก ช�ำระหนี้จะถือว่า นาย ก ผิดนัดยังไม่ได้
นาย ข ต้องเตือนให้นาย ก ช�ำระหนีเ้ สียก่อน และเมือ่
นาย ข ได้เตือนแล้วนาย ก ยังเพิกเฉยอยู่ดังนี้นาย ก
ได้ชื่อว่าตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะนาย ข ได้เตือนแล้ว
(มาตรา 204 วรรคแรก) ท�ำให้เห็นได้ว่าในบางกรณี
แม้หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระแล้วก็อาจยังไม่มีการผิดนัด
เกิดขึ้นก็ได้ ดังนั้น จึงต้องระลึกอยู่เสมอว่าการที่หนี้
ถึงก�ำหนดช�ำระกับการผิดนัดหนี้เป็นคนละเรื่องกัน
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ฎีกาที่ 2740/2532 ข้อตกลงว่าที่จ�ำเลย
ต้ อ งจ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ โ จทก์ เ มื่ อ ได้ รั บ เงิ น ค่ า งวดจาก
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยทันทีไม่เป็นก�ำหนด
เวลาช�ำระหนี้ตามวันปฏิทิน จ�ำเลยไม่ผิดนัดทันที
ต้องเตือนก่อน
ค. หนี้ละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมา
แต่เวลาที่ท�ำละเมิด (มาตรา 206) นั้นก็คือ เมื่อมีหนี้
เกิดขึน้ ลูกหนีก้ ผ็ ดิ นัดทันที เช่น นาย ก ขับรถยนต์ชน
นาย ข ได้รบั บาดเจ็บ แม้นาย ข จะมาเรียกร้องให้นาย ก
ชดใช้ค่าเสียหายภายหลังก็ต้องถือว่า นาย ก อยู่ใน
ฐานะลูกหนี้ผู้ผิดนัดมาตั้งแต่เวลาที่นาย ก ขับรถชน
ท้ายนาย ข แล้ว
			 ฎีกาที่ 2759/2515 นายจ้างผูต้ อ้ งร่วม
รับผิดกับลูกจ้างในกรณีละเมิดจะต้องเสียดอกเบี้ย
ในค่าสินไหมทดแทนนับแต่
วันละเมิดเช่นเดียวกับลูกจ้าง
ผู้กระท�ำละเมิด
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2.3.2 เจ้าหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้มีหน้าที่ต้องรับ
ช�ำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร มิฉะนั้นเจ้าหนี้ก็เป็นฝ่าย
ผิดนัด และก็เป็นผลให้ลูกหนี้ไม่ผิดนัด กรณีที่ถือว่า
เจ้าหนีผ้ ดิ นัดมีบทบัญญัตใิ นมาตรา 207 และมาตรา
210 กล่าวคือ
		 ก. เมื่อลูกหนี้ขอปฏิบัติการช�ำระหนี้
และเจ้าหนี้ไม่รับผิดช�ำระหนี้นั้นโดยปราศจากมูล
อันจะอ้างได้ตามกฎหมาย ท่านว่าเจ้าหนี้ตกเป็น
ผู้ผิดนัด ตามมาตรา 207 เช่น นาย ก ทกสัญญา
ขายปุ๋ยให้นาย ข ก�ำหนดส่งมอบที่บ้าน นาย ข เมื่อ
ถึงก�ำหนด นาย ก น�ำปุ๋ยไปส่งมอบให้นาย ข กลับ
ไม่ยอมรับเสียเฉย ๆ โดยอ้างว่าป่วย เช่นนี้ นาย ข
ตกเป็นฝ่ายผิดนัด เพราะการป่วยเจ็บไม่ใช่เหตุที่จะ
อ้างได้ตามกฎหมาย
			 ฎี ก าที่ 3930/2541 จ� ำ เลยน� ำ
ค่ า เช่ า ไปช� ำ ระให้ โ จทก์ แ ต่ โ จทก์ ไ ม่ ย อมรั บ ถื อ ว่ า
จ� ำ เลยได้ ข อปฏิ บั ติ ช� ำ ระหนี้ โ ดยชอบแล้ ว โจทก์
จะปฏิเสธไม่ยอมรับช�ำระหนี้หาได้ไม่ ถือไม่ได้ว่า
จ�ำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดดังนั้น การที่โจทก์ใช้สิทธิฟ้อง
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ขับไล่ และเรียกค่าเสียหายจากจ�ำเลย ถือได้ว่าโจทก์
ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตาม ป.พ.พ. มาตรา 5 โจทก์ไม่มี
อ�ำนาจฟ้อง
		 ข. การตกเป็นฝ่ายผิดนัดของเจ้าหนี้
ตามมาตรา 210 คือ ถ้าลูกหนี้จะต้องช�ำระหนี้ส่วน
ของตนต่อเมื่อเจ้าหนี้ช�ำระหนี้ตอบแทนด้วย แม้ว่า
เจ้าหนีจ้ ะได้เตรียมพร้อมทีจ่ ะรับช�ำระหนีแ้ ต่ไม่เสนอ
ที่จะช�ำระหนี้ตอบแทนตามที่พึงต้องท�ำ เจ้าหนี้ก็ได้
ชื่อว่าเป็นฝ่ายผิดนัด หลักนี้สอดคล้องกับในเรื่องหนี้
อันเกิดจากสัญญาต่างตอบแทน ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
จะไม่ยอมช�ำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะช�ำระหนี้
ตอบแทนด้วย เช่น นาย ก สั่งซื้อปุ๋ย 1 กระสอบ
จากนาย ข โดยจะช�ำระราคาเมื่อ นาย ข น�ำปุ๋ยมา
ส่งให้ที่บ้าน เมื่อนาย ข
น�ำปุย๋ มาส่งให้ตามทีต่ กลง
นาย ก จะขอรับปุย๋ ไว้กอ่ น
แล้วขอผลัดไปช�ำระราคา
ในวันหลัง เช่นนี้ได้ชื่อว่า
นาย ก ผิดนัดแล้ว
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ฎีกาที่ 8086/2531 โจทก์ไม่ช�ำระเงิน
มัดจ�ำให้จ�ำเลยที่ 1 ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ก�ำหนดให้เงินมัดจ�ำเป็นส่วนหนึ่งของการช�ำระเงิน
ตามสัญญา เงินดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึง่ ของราคาทีด่ นิ
โจทก์มหี น้าทีต่ อ้ งเสนอช�ำระหนีใ้ ห้แก่จำ� เลยที่ 1 เมือ่
โจทก์ไม่เสนอ ถือว่าโจทก์เป็นเจ้าหนีผ้ ดิ นัด ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 210 จ�ำเลยที่ 1 มีสทิ ธิทจี่ ะไม่ชำ� ระหนีต้ อบแทน
ตามมาตรา 369
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ผลแห่ง
การผิดนัด
3.1 ผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด
เมื่อลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดแล้วจะต้อง
รับผิดชอบต่อเจ้าหนีต้ ามมาตรา 215, 216 และ 217
1)		ลูกหนี้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ เ จ้ า หนี้ เ พื่ อ ความเสี ย หายอั น เกิ ด จากการนั้ น
(มาตรา 215)
2)		เจ้ า หนี้ จ ะบอกปั ด ไม่ รั บ ช� ำ ระหนี้
และเรียกค่าสินไหมทดแทนก็ได้ (มาตรา 216)
3)		ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความ
เสี ย หายบรรดาที่ เ กิ ด แต่ ค วามประมาทเลิ น เล่ อ
(มาตรา 217)
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3.2 ผลของการที่เจ้าหนี้ผิดนัด
การที่เจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดนั้น ท�ำให้
เกิดผลตามกฎหมายได้หลายประการ ตามมาตรา
221, 330-339 ดังนี้
1) ถ้าเป็นหนี้เงินอันต้องเสียดอกเบี้ย
เจ้าหนี้จะคิดดอกเบี้ยเอาจากลูกหนี้ในระห่างที่ตน
ผิดนัดไม่ได้ (มาตรา 221)
2) ลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากความ
รับผิดชอบอันเกิดจากการไม่ช�ำระหนี้ นับแต่เวลาได้
ขอปฏิบัติการช�ำระหนี้นั้น (มาตรา 330)
3) ลูกหนี้มีสิทธิวางทรัพย์อันเป็นวัตถุ
แห่งหนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ ซึ่งมีผลท�ำให้
ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ได้เลย (มาตรา 331-339)
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การบังคับ
ช�ำระหนี้
เมื่อมีหนี้และหนี้ถึงก�ำหนดช�ำระ เจ้าหนี้ก็มี
สิทธิเรียกให้ลกู หนีช้ ำ� ระหนีไ้ ด้ (มาตรา 194) และหาก
ลูกหนีล้ ะเลยเสียไม่ชำ� ระหนีก้ ร็ อ้ งขอให้ศาลสัง่ บังคับ
(มาตรา 213) การบังคับเพื่อเอาช�ำระหนี้นั้นปกติ
ก็เป็นการบังคับให้ลูกหนี้ช�ำระตามความประสงค์
อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ เช่น การให้ท�ำการงานการ
ส่งมอบทรัพย์สิน แต่บางกรณีการบังคับให้ช�ำระตาม
ความประสงค์แท้จริงแห่งมูลหนีไ้ ม่อาจกระท�ำได้ เช่น
การช�ำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย (มาตรา 218) หรือ
สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้ (มาตรา 213) หรือกรณี
ที่ลูกหนี้ผิดนัดการช�ำระหนี้นั้น แม้จะยังกระท�ำได้
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แต่ตกเป็นอันไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ (มาตรา 216)
เหล่านี้ ก็อาจมีการบังคับเรียกค่าสินไหมทดแทน
ดังนี้ การบังคับช�ำระหนี้นั้นจึงมีได้ 2 กรณี คือ
1. การบังคับตามความประสงค์แห่งมูลหนี้
2. การบังคับเรียกค่าสินไหมทดแทน
4.1 การบังคับตามความประสงค์
แห่งมูลหนี้
การบังคับช�ำระหนีก้ รณีนกี้ ค็ อื เมือ่ มีหนี้
อย่างไรก็ให้ลกู หนีช้ ำ� ระหนีน้ นั้ เช่น การซือ้ ขายก็ตอ้ ง
โอนทรั พ ย์ ที่ ซื้ อ ขาย สั ญ ญาจ้ า งบั ง คั บ ให้ ลู ก หนี้
ก่อสร้างตามสัญญา การบังคับช�ำระหนี้ในส่วนนี้อาจ
แยกพิจารณาได้ ดังนี้
1) การบังคับช�ำระหนี้โดยตรง มาตรา
208 วรรคแรก บัญญัติว่า “การช�ำระหนี้จะให้ส�ำเร็จ
ผลเป็นอย่างใด ลูกหนี้จะต้องขอปฏิบัติการช�ำระหนี้
ต่อเจ้าหนีเ้ ป็นอย่างนัน้ โดยตรง” เช่น บังคับให้ลกู หนี้
โอนทรัพย์สิน หรือส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย หรือ
ก�ำหนดช�ำระหนี้ด้วยเงินสดก็จะช�ำระด้วยเช็คมิได้
(ฎีกาที่ 2827/2525)
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2) การให้บุคคลภายนอกช�ำระหนี้
เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับช�ำระหนี้ได้
ถ้าวัตถุแห่งหนี้อันให้กระท�ำอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้
จะต้องขอต่อศาลให้สั่งจะบังคับให้บุคคลภายนอก
กระท�ำการอันนั้น โดยลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้
(มาตรา 213 วรรคสอง) เช่น นาย ก จ้างนาย ข ให้
วาดรูปเหมือน เมื่อนาย ข ไม่ยอมวาดรูปดังกล่าว
นาย ก อาจร้องขอต่อศาลให้นาย ก ว่าจ้างบุคคลอื่น
วาดรูปเหมือนแทน และให้นาย ข รับผิดชอบชดใช้
ค่าจ้างให้ก็ได้เป็นต้น
		 3) การถือเอาค�ำพิพากษาแทนการ
แสดงเจตนาของลูกหนี้ กรณีนเี้ ป็นกรณีทวี่ ตั ถุแห่งหนี้
เป็นอันให้กระท�ำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง (มาตรา
213 วรรคสอง) เช่น นายแดงท�ำสัญญาขายที่ดิน
ให้นาย ข แล้วไม่ยอมให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ให้นาย ข ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ นาย ข อาจฟ้อง
ร้องขอให้ศาลพิพากษาให้ไปโอน ถ้าไม่ไปก็ให้ถือเอา
ค�ำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของนาย ก ซึ่งมีผล
เหมือนกับว่า นาย ก ได้ไปแสดงเจตนาจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์ให้นาย ข เลยทีเดียว
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4) การให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายในการ
รือ้ ถอน กรณีหนีซ้ งึ่ มีวตั ถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใด
เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระท�ำลงแล้ว
นั้น โดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายและให้จัดการอันควร
เพื่อการภายหน้าด้วยก็ได้ (มาตรา 213 วรรคสาม)
เช่น ลูกหนี้ให้สัญญาว่าจะไม่ก่อสร้างอาคารเกินกว่า
2 ชั้นในที่ดิน ถ้าลูกหนี้ฝ่าฝืนเจ้าหนี้ก็เรียกร้องให้
รื้อถอนส่วนที่เกินออก โดยลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนนั้น และอาจจัดการอันควร
เพื่อกาลภายหน้า เช่น ศาลสั่งห้ามล่วงหน้าได้ (ฎีกา
ที่ 365-367/2518)
4.2 การบังคับช�ำระหนีโ้ ดยเรียกค่า
สินไหมทดแทน
เมื่อการไม่ช�ำระหนี้ก่อให้เกิดความเสีย
หายขึ้น ลูกหนี้อาจต้องรับผิดในค่าเสียหายนั้น
1) หลักเกณฑ์
		 เจ้าหนีจ้ ะเรียกค่าเสียหายได้เมือ่ เข้า
หลักเกณฑ์ ดังนี้
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(1) ลูกหนีท้ ำ� ผิดหน้าทีใ่ นการช�ำระหนี้
นั้น ได้แก่ การที่ลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้ (มาตรา 213)
หรือช�ำระหนีไ้ ม่ตอ้ งตามความประสงค์อนั แท้จริงแห่ง
มูลหนี้ (มาตรา 215) ช�ำระเพียงบางส่วน (มาตรา 320)
หรือลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้ (มาตรา 216-218,224
และ 225)
(2) มีพฤติการณ์ที่โทษลูกหนี้ได้ แม้
ลูกหนี้จะมิได้ช�ำระหนี้ แต่ถ้ามีพฤติการณ์ที่โทษลูก
หนี้ไม่ได้ เช่น มิได้ช�ำระหนี้เพราะการช�ำระหนี้กลาย
เป็นเป็นพ้นวิสัย เพราะเหตุโทษลูกหนี้ไม่ได้ (มาตรา
219) หรือยังมิได้ช�ำระหนี้เพราะพฤติการณ์อันใดอัน
หนึ่งที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ (มาตรา 205) เจ้าหนี้
ก็ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ดังนั้นต้องมีพฤติการณ์ที่
โทษลูกหนี้ได้ เช่น มาตรา 218 เจ้าหนี้จึงจะเรียกค่า
สินไหมทดแทนได้
(3) เจ้าหนีต้ อ้ งรับความเสียหาย ความ
เสี ย หายต้ อ งเป็ น ผลโดยตรงจากการไม่ ช� ำ ระหนี้
ถ้าไม่ใช่ผลโดยตรงเรียกไม่ได้ (ฎีกาที่ 280/2490) เช่น
ค่าทนายที่ฟ้องคดี (ฎีกาที่ 691/2511) ค่าทวงถาม
ของทนาย (ฎีกาที่ 1346/2517) เรียกไม่ได้
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(4) ต้ อ งไม่ มี สั ญ ญาตั ด สิ ท ธิ หมาย
ความว่า ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ต้องไม่มีสัญญา
ตกลงไว้วา่ จะไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนซึง่ กันและกัน
เพราะเป็นเรือ่ งวามตกลงของเอกชนย่อมตกลงกันได้
หากฎหมายไม่หา้ มไว้ แต่ถา้ กฎหมายห้าม เช่น มาตรา
373 เช่นนี้ก็ตกลงกันไม่ได้
2) การเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหาย
		 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย
ซึ่งเจ้าหนี้จะเรียกร้องได้นั้น โดยปกติก็คือเงินจ�ำนวน
หนึ่ง ซึ่งคิดค�ำนวณตามสมควรแก่ความเสียหายที่
เจ้าหนี้ได้รับความที่พิสูจน์ได้มีหลักเกณฑ์บัญญัติไว้
ในมาตรา 222 และ 223 ซึ่งอาจแยกประเภทค่า
เสียหายได้ดังนี้
(1) ค่าเสียหายปกติ ได้แก่ ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อความเสียหาย เช่น ที่ตามปกติย่อมเกิด
ขึน้ แต่การไม่ชำ� ระหนี้ เช่น ผูข้ ายไม่ยอมขายสินค้าให้
ตามสัญญาต้องไปซือ้ จากทีอ่ นื่ ในราคาแพงขึน้ ก็เรียก
ส่วนต่างนี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายได้ (ฎีกาที่ 2339/2517)
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(2) ค่าเสียหายพิเศษ เป็นค่าเสียหายที่
ไม่ได้เกิดขึน้ เป็นปกติ จะเรียกได้ตอ่ เมือ่ คูก่ รณีได้คาด
เห็นล่วงหน้าก่อนแล้ว เช่น ผูเ้ ช่าไม่ออกจากทีด่ นิ ผูใ้ ห้
เช่าต้องถูกผู้ซื้อที่ดินปรับเป็นค่าเสียหายพิเศษ (ฎีกา
ที่ 1251/2521)
		 ในกรณีที่ผู้เสียหายเองมีส่วนต้องรับผิด
ด้วย การค�ำนวณค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย
มากน้ อ ยเพี ย งใดนั้ น ต้ อ งอาศั ย พฤติ ก ารณ์ เ ป็ น
ประมาณว่า ความเสียหายนัน้ ได้เกิดขึน้ เพราะฝ่ายใด
เป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงใด (มาตรา 223) เช่น
นาย ก ตกลงว่าจ้างนาย ข ปลูกสร้างบ้าน โดยนาย ก
ตกลงจะเป็นผูจ้ ดั หาสัมภาระมาให้พร้อมภายใน 1 เดือน
และนาย ข ตกลงจะปลูกบ้านให้เสร็จภายใน 5 เดือน
ต่อจากนั้น ถ้าปรากฏว่านาย ก หาสัมภาระมาได้แต่
ล้าช้าไป 1 เดือน และนาย ข ตกลงจะปลูกบ้านให้เสร็จ
ภายใน 5 เดือน ต่อจากนั้น ถ้าปรากฏว่า นาย ก
หาสัมภาระมาได้แต่ล่าช้าไป 1 เดือน ท�ำให้นาย ข
ทีส่ ร้างบ้านล่าชีไ้ ปกว่าทีก่ ำ� หนด 2 เดือน เช่นนี้ นาย ก
จะเรียกค่าเสียหายจากนาย ข ที่สร้างบ้านล่าช้ากว่า
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ก�ำหนด 2 เดือนที่เดียวไม่ได้ เพราะนาย ก ต้องน�ำ
ระยะเวลาที่ตนส่งมอบสัมภาระล่าช้าไป 1 เดือน มา
คิดค�ำนวณด้วย เพราะนาย ก มีส่วนรับผิดชอบด้วย
จากการส่งมอบสัมภาระล่าช้านั้น เป็นต้น

30

หนี้

ความระงับ
แห่งหนี้
ความระงับแห่งหนี้ หรือสิน้ สุดความผูกพันใน
หนี้ลงได้โดยอาศัยเหตุต่าง ๆ ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา
315-353 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 2 หมวดที่ 5 ว่าด้วยความระงับแห่งหนี้ ซึ่งมี
อยู่ด้วยกัน 5 กรณี คือ
1. การช�ำระหนี้
2. ปลดหนี้
3. หักกลบลบหนี้
4. แปลงหนี้ใหม่
5. หนี้เกลื่อนกลืนกัน
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5.1 การช�ำระหนี้
การช�ำระหนี้อันจะมีผลท�ำให้หนี้ระงับ
ได้นั้น ต้องเป็นการช�ำระหนี้โดยสิ้นเชิงหรือทั้งหมด
โดยลูกหนี้ต้องปฏิบัติการช�ำระหนี้ให้ถูกต้องตาม
ความประสงค์ที่แท้จริงของมูลหนี้และเมื่อเจ้าหนี้ได้
รับช�ำระหนีไ้ ว้โดยถูกต้องแล้ว หนีน้ นั้ ก็เป็นอันระงับไป
5.1.1 ผู้ช�ำระหนี้ มีหลักทั่วไปอยู่ในมาตรา
314 ผูม้ อี ำ� นาจช�ำระหนีไ้ ด้แก่บคุ คลดังต่อไปนี้
1. ตัวลูกหนี้
2. ผู้มีส่วนได้เสียในการช�ำระหนี้ เช่น
ผู้ค�้ำประกัน ลูกหนี้ร่วม
3. บุ ค คลภายนอก (มาตรา 314)
เป็นผูช้ ำ� ระหนีแ้ ทนได้ แต่มขี อ้ จ�ำกัดว่า บุคคลภายนอก
จะมาช�ำระหนี้ไม่ได้ 3 ประการคือ
		 ก. สภาพแห่ ง หนี้ ไ ม่ เ ปิ ด ช่ อ ง
ให้ คื อ เป็ น เรื่ อ งเฉพาะตั ว ของลู ก หนี้ เ ท่ า นั้ น ที่
จะท�ำได้ เช่น จ้างร้องเพลง จ้างวาดรูป
		 ข. ขั ด กั บ เจตนาอั น คู ่ ก รณี ไ ด้
แสดงไว้ เมื่อคู่กรณีตกลงห้ามบุคคลภายนอกช�ำระ
แทนก็ต้องบังคับตามเจตนา
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		 ค. เมื่อเป็นการขืนใจลูกหนี้ คือ
ลูกหนี้ไม่ประสงค์จะให้บุคคลภายนอกช�ำระแทน
เพราะอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงของ
ลูกหนี้ที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นซึ่งไม่มีส่วนได้เสียอะไรใน
หนี้เข้ามาใช้หนี้แทนตน
5.1.2 ผู้รับช�ำระหนี้ โดยหลักแล้ว หนี้จะ
ระงับก็ต่อเมื่อช�ำระต่อเจ้าหนี้ผู้มีอ�ำนาจรับช�ำระหนี้
คือ
1. ตัวเจ้าหนี้เอง และผู้มีอ�ำนาจรับ
ช�ำระหนี้แทน (มาตรา 315)
2. บุ ค คลอื่ น ที่ อ าจท� ำ ให้ ห นี้ ร ะงั บ
ได้แก่
		 ก. ผูค้ รองตามปรากฏแห่งสิทธิใน
มูลหนี้ (มาตรา 316) มีเงื่อนไขว่าต้องท�ำการ ช�ำระ
หนี้โดยสุจริต การช�ำระหนี้จึงจะสมบูรณ์ เช่น ผู้ทรง
ตั๋วเงิน ผู้ครองทรัพย์ ฯลฯ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น นาย
ก น�ำเช็คฉบับหนึ่งมาขึ้นเงินต่อธนาคาร ธนาคาร
จ่ายเงินให้ นาย ก ไปโดยสุจริตและปราศจากความ
ประมาทเลินเล่อการช�ำระหนีก้ เ็ ป็นอันสมบูรณ์ แม้จะ
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ปรากฏว่านาย ก ได้ขโมยเช็คนั้นมา (ดูมาตรา 1009
ประกอบ)
		 ข. ผู ้ ถื อ ใ บ เ ส ร็ จ เ ป ็ น ส� ำ คั ญ
(มาตรา 318) คือ ผู้ที่เจ้าหนี้ใช้ให้ถือใบเสร็จไปรับ
เงินจากลูกหนี้ โดยใบเสร็จนั้นต้องเป็นใบเสร็จที่แท้
จริง และผู้มีอ�ำนาจรับช�ำระหนี้ต้องลงลายมือชื่อใน
ใบเสร็จรับเงินนั้น
		 ค. บุคคลผู้ไม่มีสิทธิรับช�ำระหนี้
การช�ำระหนี้แก่บุคคลผู้ไม่มีสิทธิรับช�ำระหนี้ นั้นจะ
มีผล ดังนี้
		 1) ถ้าเจ้าหนีใ้ ห้สตั ยาบัน การช�ำระ
หนี้ก็สมบูรณ์ (มาตรา 315)
		 2) ถ้ า ไม่ มี ก ารให้ สั ต ยาบั น จะ
สมบู ร ณ์ เ พี ย งเท่ า ที่ เ จ้ า หนี้ ไ ด้ ล าภงอกแต่ ก ารนั้ น
(มาตรา 317)
5.1.3 สถานที่ช�ำระหนี้ (มาตรา 324)
1. หากคู่กรณีตกลงกันไว้อย่างไรก็
เป็นตามนั้น เช่น ท�ำสัญญากู้ยืมเงินที่กรุงเทพฯ แต่
คูก่ รณีได้ตกลงกันให้ชำ� ระหนีเ้ งินกูร้ ายนีท้ สี่ พุ รรณบุรี
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เมื่ อ หนี้ นั้ น ถึ ง ก� ำ หนดช� ำ ระก็ ต ้ อ งไปช� ำ ระกั น ที่
สุพรรณบุรีตามที่ตกลงกันไว้
2. ถ้าเป็นการส่งมอบทรัพย์เฉพาะ
สิ่ง ต้องส่งมอบกัน ณ สถานที่ซึ่งทรัพย์ได้อยู่ใน
เวลาเมื่อก่อให้เกิดหนี้ เช่น ในกรณีซื้อวัวนม ถ้าใน
ขณะท�ำสัญญาซื้อขาย วัวนมนั้นอยู่ในโรงวัวของนาย
ก ซึง่ เป็นบุคคลภายนอก ผูข้ ายก็ตอ้ งส่งมอบวัวนมแก่
ผู้ซื้อที่โรงวัวของ นาย ก นั้น
3. การช�ำระหนี้โดยประการอื่น ลูก
หนี้ต้องช�ำระหนี้ ณ สถานที่ซึ่งเป็นภูมิล�ำเนาของเจ้า
หนี้
5.1.4 หลักฐานแห่งการช�ำระหนี้ มีบัญญัติ
ในมาตรา 326 และ 327 สรุปสาระส�ำคัญได้ดัง
ต่อไปนี้
1. ลูกหนีม้ สี ทิ ธิเรียกร้องให้ผรู้ บั ช�ำระหนี้
ออกใบเสร็จแสดงการรับช�ำระหนีไ้ ด้ไม่วา่ จะเป็นการ
ช�ำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
2. หนี้ที่มีเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่ง
หนี้ ถ้ามีการช�ำระหนี้สิ้นเชิง ผู้ช�ำระหนี้ชอบที่จะได้
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เวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ หรือให้ขดี ฆ่า
เอกสารนั้นเสีย
3. ถ้าเอกสารสูญหายไปและมีการช�ำระ
หนี้สิ้นเชิง ผู้ช�ำระหนี้จะขอให้จดแจ้งข้อความระงับ
หนี้ลงในใบเสร็จ,เอกสารอื่นต่างหากก็ได้
4. ในกรณีทชี่ ำ� ระดอกเบีย้ หรือช�ำระหนี้
อย่างอืน่ อันมีกำ� หนดช�ำระเป็นระยะเวลา เช่น ค่าเช่า
รายเดือน ถ้าเจ้าหนี้ออกใบเสร็จให้เพื่อระยะหนึ่ง
โดยไม่อิดเอื้อน คือ ไม่ได้แจ้งว่าค่าเช่างวดก่อนยังไม่
ได้ช�ำระ ดังนี้ กฎหมายให้สันนิษฐานไว้เป็นคุณแก่ผู้
ช�ำระหนี้ก่อนว่าเจ้าหนี้ได้รับช�ำระหนี้เพื่อระยะก่อน
ๆ นั้นด้วยแล้ว
5. ถ้ า เจ้ า หนี้ อ อกใบเสร็ จ ให้ เ พื่ อ การ
ช�ำระต้นเงิน ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้ได้รับ
ดอกเบี้ยแล้ว
6. ถ้าเอกสารแห่งหนีไ้ ด้เวนคืนแล้วต้อง
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหนี้ระงับสิ้นไปแล้ว
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-329)

5.1.5 การจัดสรรช�ำระหนี้ (มาตรา 328

มาตรา 328 มีสาระส�ำคัญ ดังนี้คือ
1. ลู ก หนี้ มี ห นี้ ห ลายรายซึ่ ง จะต้ อ ง
ช�ำระแก่เจ้าหนี้ของตน เช่น นาย ก เป็นหนี้เงินกู้
นาย ข แล้วต่อมา นาย ก ยังคงค้างค่าเช่าบ้าน นาย
ข อีกเป็นต้น และการช�ำระหนีห้ ลายรายนัน้ มีลกั ษณะ
เป็นการอย่างเดียวกัน เช่น กรณีตามตัวอย่าง ทั้งนี้
เงินกู้และหนี้ค่าเช่าบ้านเป็นการใช้เงินจึงมีลักษณะ
อย่างเดียวกัน
2. การช�ำระหนี้ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เพียง
พอที่จะเปลื้องหนี้สินได้หมดทุกราย
เกณฑ์การจัดล�ำดับหนี้มีดังต่อไปนี้
ก. ถ้าลูกหนี้ระบุว่าให้ช�ำระหนี้รายใด ให้หนี้
รายนั้นได้เปลื้องไปก่อน
ข. ถ้าลูกหนีไ้ ม่ได้ระบุเช่นนัน้ ให้จดั ล�ำดับ ดังนี้
1. หนี้รายใดถึงก�ำหนดให้หนี้รายนั้นได้
เปลื้องไปก่อน
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2. ถ้าหนีถ้ งึ ก�ำหนดพร้อมกันหลายราย ให้
รายที่มีประกันน้อยที่สุดได้เปลื้องไปก่อน
3. ถ้าเป็นหนีท้ มี่ ปี ระกันเท่า ๆ กัน ให้ราย
ทีต่ กหนักแก่ลกู หนีไ้ ด้เปลือ้ งไปก่อน เช่น หนีข้ องนาย
ก ไม่มีดอกเบี้ย แต่หนี้ของนาย ข มีดอกเบี้ย หนี้ของ
นาย ข นี้จึงตกหนักที่สุดแก่ลูกหนี้จึงต้องให้หนี้ของ
นาย ข ได้เปลื้องไปก่อน
4. ถ้าหนี้ตกหนักแก่ลูกหนี้เท่า ๆ กัน ให้
หนี้รายที่เก่าที่สุดได้เปลื้องไปก่อน
5. ถ้าหนี้นั้นเก่าเท่า ๆ กัน ให้หนี้ทุกราย
ได้เปลื้องไปตามส่วนมากและน้อย คือ ให้เฉลี่ยช�ำระ
หนี้ทุกรายตามส่วน
มาตรา 329 มีสาระส�ำคัญ คือ กรณีเป็นหนี้
รายเดียว แต่ลูกหนี้ต้องช�ำระหนี้หลายอย่างคือ มี
ทั้งหนี้ประธาน (ต้นเงิน) และหนี้อุปกรณ์ (ดอกเบี้ย)
กับค่าฤชาธรรมเนียม และลูกหนี้ไม่สามารถช�ำระได้
ทั้งหมดในการช�ำระหนี้ครั้งหนึ่ง ๆ กฎหมายให้ช�ำระ
เรียงตามล�ำดับ ดังนี้คือ
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1. ให้จัดสรรช�ำระหนี้ค่าฤชาธรรมเนียม
2. ดอกเบี้ย
3. หนี้ประธาน
ถ้าลูกหนี้ระบุให้จัดสรรช�ำระหนี้เป็นอย่างอื่น
นอกเหนือไปจากที่กฎหมายก�ำหนดเจ้าหนี้มีสิทธิ
บอกปัดไม่ยอมรับช�ำระหนี้ได้
5.1.6 การวางทรัพย์เพื่อช�ำระหนี้ (มาตรา
331)
1. การวางทรัพย์อาจเกิดขึน้ ได้ในกรณี
ดังนี้
		 ก. เจ้าหนี้บอกปัดไม่ยอมรับช�ำระ
หนี้
		 ข. เจ้าหนี้ไม่สามารถรับช�ำระหนี้
ได้
		 ค. ลูกหนี้ไม่รู้ตัวเจ้าหนี้แน่นอน
โดยไม่ใช่ความผิดของตน
		 กรณี เ หล่ า นี้ ผู ้ ช� ำ ระหนี้ อ าจวาง
ทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ เพราะการที่เจ้าหนี้
ไม่ยอมรับช�ำระหนี้ หรือไม่อาจรับช�ำระหนีน้ นั้ แม้จะ
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ท�ำให้ลูกหนี้ไม่ผิดนัดช�ำระหนี้ (มาตรา 205) แต่ก็ไม่
ท�ำให้ลกู หนีห้ ลุดพ้นจากหนี้ ดังนัน้ เพือ่ จะให้หลุดพ้น
จากหนี้ ลูกหนี้จึงต้องวางทรัพย์
		 2. สถานที่วางทรัพย์
			 การวางทรัพย์นั้นต้องวาง ณ
ส�ำนักงานวางทรัพย์ประจ�ำต�ำบลที่จะต้องช�ำระหนี้
(มาตรา 333 วรรคแรก) ถ้าไม่มีกฎหมายหรือกฎข้อ
บังคับเฉพาะการเรือ่ งส�ำนักงานวางทรัพย์ ผูช้ ำ� ระหนี้
สามารถร้องขอต่อศาล ศาลจะต้องก�ำหนดส�ำนักงาน
วางทรัพย์ และแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์ที่วางนั้นขึ้น
		 3. การแจ้งเจ้าหนี้
			 ผู้วางทรัพย์ต้องแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบถึงการที่ได้วางทรัพย์นั้นโดยพลัน (มาตรา 333
วรรคสาม)
5.1.7 การขายทอดตลาดทรั พ ย์ ที่ ว างไว้
(มาตรา 336)
บางกรณีแทนที่จะวางทรัพย์ไว้ อาจ
ขายทอดตลาดทรัพย์นนั้ แล้วเอาเงินทีไ่ ด้จากการขาย
ทอดตลาดมาวางก็ได้ ได้แก่
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ก. ทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ ไม่ควร
จะวางไว้ เช่น ทรัพย์ทเี่ ป็นของใหญ่โตตึกรามบ้านช่อง
ข. ทรัพย์ที่เป็นที่พึงวิตกว่าทรัพย์นั้น
เกือบจะเสื่อมเสีย หรือท�ำลายหรือบุบสลายได้ เช่น
ของสดต่าง ๆ ที่อาจเน่าเสียได้
ค. ทรัพย์ท่ีค่ารักษาทรัพย์จะแพงเกิน
ควร
5.1.8 วิธีการขายทอดตลาด
การขายทอดตลาด และเอาเงินวาง
แทนนี้ ลูกหนี้จะด�ำเนินการโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ได้รบั อนุญาตจากศาลก่อน (มาตรา
336)
2. บอกให้เจ้าหนี้ได้รู้ตัวก่อน เว้นแต่
ทรัพย์นั้นจะเสียหาย ถ้าจะหน่วงการขายทอดตลาด
ไว้หรือเป็นกรณีที่ไม่เป็นอันจะท�ำได้ (มาตรา 337)
3. บอกกล่ า วแก่ เ จ้ า หนี้ ใ นการขาย
ทอดตลาด เว้นแต่ไม่อาจท�ำได้ มิฉะนัน้ ลูกหนีต้ อ้ งรับ
ผิดในค่าสินไหมทดแทน
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4. ประกาศโฆษณาเวลา และสถานที่
ขายทอดตลาด ทั้งพรรณนาลักษณะแห่งทรัพย์
5.1.9 ค่าฤชาธรรมเนียม
ค่าฤชาธรรมเนียมในการวางทรัพย์
และการขายทอดตลาด เจ้าหนี้เป็นผู้ออกเว้นแต่ลูก
หนี้จะได้ถอนทรัพย์ที่วาง ลูกหนี้ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้
จ่ายดังกล่าว (มาตรา 338)
5.1.10 สิทธิของเจ้าหนี้เหนือทรัพย์ที่วาง
เจ้าหนีม้ สี ทิ ธิเหนือทรัพย์ทวี่ างเป็นเวลา
10 ปี นับแต่ได้รับค�ำบอกกล่าว (มาตรา 339 วรรค
แรก) คือเจ้าหนีม้ สี ทิ ธิมารับทรัพย์ทวี่ างนัน้ เมือ่ ไรก็ได้
ภายใน 10 ปี นับแต่วนั บอกกล่าวถ้าเจ้าหนีไ้ ม่มารับไป
ภายใน 10 ปี สิทธิของเจ้าหนี้ก็ระงับและลูกหนี้ย่อม
รับทรัพย์สินกลับคืนได้แม้จะได้สละสิทธิถอนทรัพย์
แล้วก็ตาม
5.2. ปลดหนี้ (มาตรา 340)
การปลดหนี้อันจะมีผลท�ำให้หนี้ระงับไปก็คือ
การที่เจ้าหนี้แสดงเจตนาต่อลูกหนี้สละสิทธิเรียก
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ร้องที่มีอยู่ในมูลหนี้ให้แก่ลูกหนี้ไปโดยไม่เรียกร้อง
ประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใด
หลักเกณฑ์ในการปลดหนี้ มีสาระส�ำคัญ
ดังนี้
1. การปลดหนีท้ ำ� ได้ดว้ ยเจ้าหนี้ แสดงเจตนา
ต่อลูกหนี้ว่าจะปลดหนี้ให้ (มาตรา 340 วรรคแรก)
2. ถ้าหนี้มีหลักฐานเป็นหนังสือ การปลดหนี้
ก็ต้องท�ำเป็นหนังสือด้วย หรือต้องเวนคืนเอกสารอัน
เป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้แก่ลูกหนี้ หรือขีดฆ่าเอกสาร
นี้เสีย (มาตรา 340 วรรคสอง)
3. ผลของการปลดหนี้ (ที่ท�ำถูกต้อง) หนี้
ระงับ (มาตรา 340 วรรคแรก)
4. การปลดหนี้เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว ดังนั้น
การปลดหนี้โดยการท�ำเป็นหนังสือเจ้าหนี้ลงลายมือ
ชื่อฝ่ายเดียวก็พอ
5. การปลดหนี้จะปลดให้ทั้งหมด หรือแต่
เพียงบางส่วนก็ได้ เช่น นายแดงเป็นหนี้นายด�ำอยู่
5,000 บาท ถ้านายด�ำ ปลดหนี้นายแดงทั้งหมด
5,000 บาท หนี้ก็เป็นอันระงับ แต่ถ้านายด�ำปลดหนี้
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ให้เพียง 2,000 บาท นายด�ำก็ยงั คงมีสทิ ธิเรียกร้องให้
นายแดงช�ำระหนี้ที่เหลืออีก 3,000 บาท ได้
348)

5.3 หักกลบลบหนี้ (มาตรา 341-

การหักกลบลบหนี้เป็นวิธีการระงับหนี้อีกวิธี
หนึ่งในเมื่อบุคคลสองฝ่ายต่างมีความผูกพันเป็นเจ้า
หนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกัน โดยวัตถุแห่งหนี้เป็นอย่าง
เดียวกันและหนี้ทั้งสองรายนั้นถึงก�ำหนดช�ำระแล้ว
ต่างฝ่ายต่างก็ขอหักกลบลบหนี้กันได้ ซึ่งมีบัญญัติไว้
ในมาตรา 341 – 348
5.3.1 หลักเกณฑ์การหักกลบลบหนี้ ได้แก่
1. บุคคลสองฝ่ายต่างมีความผูกพันซึง่
กันและกันในมูลหนี้ เช่น นาย ก ให้ นาย ข ยืมเงินไป
1,000 บาท แล้วต่อมา นาย ข ขายข้าวสารให้นาย ก
1 กระสอบ เป็นเงิน 500 บาท แล้วเช่นนี้ นาย ข ก็
กลับเป็นเจ้าหนี้ นาย ก ในราคาข้าวสาร 500 บาท
ที่นาย ก ยังไม่ได้ช�ำระ
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2. วัตถุแห่งหนี้ในหนี้ทั้งสองรายนั้น
เป็นอย่างเดียวกัน เช่น เป็นหนีเ้ งินเหมือนกันหรือเป็น
หนี้ต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดเดียวกัน
3. หนีท้ งั้ สองรายต่างถึงก�ำหนดช�ำระ
แล้วในเวลาทีข่ อหักกลบลบหนี้ ถ้าหนีข้ องฝ่ายหนึง่ ถึง
ก�ำหนดแล้ว แต่ของอีกฝ่ายหนึง่ ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ
ก็จะหักกลบลบหนี้กันไม่ได้ เช่น ตามอุทาหรณ์ในข้อ
1 ถ้านาย ข จะต้องช�ำระหนีเ้ งินยืมในวันที่ 1 มกราคม
2544 แต่นาย ก จะต้องช�ำระราคาข้าวสารในวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2544 เช่นนี้ นาย ข จะขอหักกลบลบหนี้
กับนาย ก ก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 ไม่ได้
5.3.2 วิธีการหักกลบลบหนี้ (มาตรา 342
วรรคแรก)
1. ต้องแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยไม่จ�ำต้องได้รับความยินยอมของอีกฝ่ายหนึ่ง
(ฎีกาที่ 893/2516) และการแสดงเจตนานี้ไม่มีแบบ
โดยเฉพาะ เช่น ตกลงให้นำ� เงินฝากประจ�ำหักกลบลบ
หนี้ ก็ไม่ต้องท�ำเป็นหนังสือ (ฎีกาที่ 148/2534)
45

หนี้

352)

5.4 การแปลงหนีใ้ หม่ (มาตรา 349-

การแปลงหนี้ใหม่ คือ การตกลงเปลี่ยนจาก
หนี้เดิมมาเป็นหนี้ใหม่ และเป็นผลให้หนี้เดิมระงับ
5.4.1 หลักเกณฑ์การแปลงหนี้ใหม่
1. ต้องท�ำเป็นสัญญาระหว่างคูก่ รณี
ที่เกี่ยวข้อง (มาตรา 349) เพื่อเลิกหรือระงับหนี้เดิม
โดยก่อหนี้ใหม่ขึ้นมาแทน ดังนั้น หนี้เก่าจึงต้องมีอยู่
แล้วและมีผลผูกพันคู่กรณีโดยสมบูรณ์ มิฉะนั้นการ
แปลงหนีใ้ หม่กไ็ ม่เกิดขึน้ และหนีท้ เี่ กิดใหม่นนั้ ก็ตอ้ งมี
ผลสมบูรณ์เช่นเดียวกัน มิฉะนัน้ อาจมีผลท�ำให้หนีเ้ ดิม
ไม่ระงับได้ ถ้าหนีใ้ หม่มไิ ด้เกิดหนี้ หรือต้องยกเลิกเสีย
เพราะมูลหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพราะเหตุใด
อันมิรู้ถึงคู่กรณี (มาตรา 351) เช่น ท�ำสัญญาซื้อขาย
ฝิ่นกัน ซึ่งเป็นการต้องห้ามตกเป็นโมฆะตามมาตรา
150 แล้วจะแปลงมาเป็นหนี้เงินกู้ก็ไม่ท�ำให้มีผล
เป็นการแปลงหนี้ใหม่ เพราะไม่มีหนี้เก่าโดยสมบูรณ์
เพราะเกิดจากมูลหนี้ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
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2. ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็น
สาระส�ำคัญแห่งหนี้ คือ
		 ก. เปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้ เช่น บิดา
ตกลงให้สินสอดแก่มารดาหญิงตอบแทนการที่หญิง
ยอมสมรส แต่ไม่มีเงินจึงท�ำสัญญากู้ให้ไว้ ต่อมาชาย
หญิงท�ำพิธีแต่งงานแล้วแต่เพิกเฉยไม่ไปจดทะเบียน
สมรสจนเลิกกันไปใน 3 เดือนต่อมา ชายเรียกสินสอด
คืนไม่ได้เพราะสัญญากูม้ มี ลู หนีต้ อ้ งรับผิดตามสัญญา
กู้ที่แปลงหนี้ใหม่
		 ข. เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ เช่น ก เป็น
เจ้าหนี้ ข ต่อมาได้ตกลงกันให้ ค เป็นเจ้าหนี้แทน ก
ซึ่งกฎหมายให้น�ำหลักเกณฑ์การโอนสิทธิเรียกร้อง
มาใช้บังคับ ดังนั้น การท�ำสัญญาแปลงหนี้ใหม่โดย
เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้จึงต้องท�ำเป็นหนังสือ
		 ค. เปลีย่ นตัวลูกหนี้ โดยจะท�ำเป็น
สัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ แต่จะ
เป็นการขืนใจลูกหนี้เดิมไม่ได้ เช่น ก เป็นหนี้ ข อยู่
ต่อมาภายหลัง ข และ ค ตกลงท�ำสัญญากันว่า ค จะ
เป็นผู้ใช้หนี้รายนี้แทน สัญญาเช่นนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ
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ก ลูกหนี้มิได้คัดค้าน และหนี้เดิมระหว่าง ก และ ข ก็
เป็นอันระงับไปโดยเกิดหนี้ใหม่ระหว่าง ข และ ค ขึ้น
มาแทน
3. ผลของการแปลงหนี้ใหม่ คู่กรณี
ที่เกี่ยวข้องอาจโอนสิทธิจ�ำน�ำ หรือจ�ำนองที่ให้ไว้
ประกันหนี้เดิมไปเป็นประกันหนี้รายใหม่ได้เพียง
เท่าที่เป็นประกันวัตถุแห่งหนี้เดิม และหลักประกัน
เหล่านี้ถ้าบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้ไว้ ก็ต้องได้รับ
ความยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้นด้วย (มาตรา
352) ทั้งนี้ เพราะการแปลงหนี้ใหม่มีผลท�ำให้หนี้เดิม
ระงับ ดังนั้น เมื่อหนี้อันเป็นประธานระงับไปแล้วหนี้
อุปกรณ์ เช่น จ�ำน�ำ จ�ำนอง ก็ย่อมระงับตามไปด้วย
ดังนัน้ หากคูก่ รณีในการแปลงหนีใ้ หม่ประสงค์จะโอน
สิทธิ จ�ำน�ำ จ�ำนอง ที่ให้ประกันหนี้เดิมไปประกันหนี้
รายใหม่แล้วก็ตอ้ งท�ำความตกลงในเรือ่ งนีไ้ ว้ และโอน
ไปได้เท่าที่เป็นประกันวัตถุแห่งหนี้เดิมเท่านั้น เช่น
ก จ�ำนองที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้ของ ข ต่อ ค ต่อ
จ�ำนอง ทีใ่ ห้ประกันหนีเ้ ดิมไปประกันหนีร้ ายใหม่แล้ว
ก็ต้องท�ำความตกลงในเรื่องนี้ไว้ และโอนไปได้เท่าที่
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เป็นประกันวัตถุแห่งหนี้เดิมเท่านั้น เช่น ก จ�ำนอง
ที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้ของ ข ต่อ ค ต่อมา ก และ
ค แปลงหนี้ใหม่โดย ก รับใช้หนี้แทน ข และตกลงให้
ถือว่าจ�ำนองผูกพันตามหนังสือรับใช้หนี้ด้วย ดังนั้น
จ�ำนองมีผลบังคับต่อไปโดยไม่ตอ้ งจดทะเบียนจ�ำนอง
ใหม่ (ฎีกาที่ 1949/2516)
5.5 หนี้ เ กลื่ อ นกลื น กั น (มาตรา
353)
หนี้เกลื่อนกลืนกัน หมายถึง กรณีที่สิทธิและ
หน้าที่ของความเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ได้มารวมอยู่ใน
บุคคลเดียวกัน บรรดาหนี้สินที่มีอยู่ก็เป็นอันเกลื่อน
กลืนกันไปในตัวเองตามธรรมดาที่บุคคลไม่อาจเป็น
เจ้าหนี้ลูกหนี้ของตัวเองได้
5.5.1 หลักเกณฑ์
เมื่ อ สิ ท ธิ แ ละความรั บ ผิ ด ตกอยู ่ แ ก่
บุคคลคนเดียวกัน หนี้เป็นอันระงับ
5.5.2 ข้อยกเว้นที่ท�ำให้หนี้ไม่ระงับ เพราะ
เกลื่อนกลืนกันไม่ได้
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1. เมื่อหนี้นั้นตกไปอยู่ในบังคับแห่ง
สิทธิของบุคคลภายนอก เช่น ก เป็นหนี้ ข อยู่ 5,000
บาท และ ข ได้โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้รายนี้ให้แก่ ค
ไป ต่อมา ข ตายแม้จะได้รับมรดกของ ข แต่ผู้เดียว
หนี้ 5,000 บาท นี้ก็ไม่เกลื่อนกลืนไปใน ก เพราะได้
ตกไปอยู่ในบังคับแห่งสิทธิของ ค แล้ว ก จึงยังต้อง
รับผิดใช้หนี้ให้ ค อยู่หนี้ไม่ระงับ
2. เมือ่ สลักหลังตัว๋ เงินกลับคืนมาตรา
917 วรรคสาม ซึง่ บัญญัตวิ า่ “อนึง่ ตัว๋ เงินจะสลักหลัง
ให้แก่ผจู้ า่ ยก็ได้ ไม่วา่ ผูจ้ า่ ยจะได้รบั รองตัว๋ นัน้ หรือไม่
หรือจะสลักหลังให้แก่ผู้จ่ายหรือให้แก่คู่สัญญาฝ่าย
อืน่ ใดแห่งตัว๋ เงินนัน้ ก็ได้ ส่วนบุคคลทัง้ หลายเหล่านีก้ ็
ย่อมจะสลักหลังตัว๋ เงินนัน้ ต่อไปอีกได้” เช่น ก ออกตัว๋
แลกเงินสั่ง ข จ่ายเงินให้ ค 5,000 บาท ค สลักหลัง
โอนตั๋วนั้นให้ ง ง สลักหลังส่งมอบตั๋วแก่ ก เพื่อช�ำระ
หนี้ค่าซื้อสินค้า แม้ว่าสิทธิแห่งตั๋วแลกเงินในฐานะ
ผูท้ รงตกอยูแ่ ก่ ก และความรับผิดชอบในฐานะผูอ้ อก
ตัว๋ ก็ตกแก่ ก ก็ไม่ทำ� ให้หนีร้ ะงับ ก ยังคงสามารถสลัก
หลังตัว๋ แลกเงินนัน้ ต่อไปอีกได้ ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ใน
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การหมุนเวียนเปลีย่ นมือของตัว๋ เงินซึง่ เป็นตราสารอัน
อาจโอนต่อกันไปได้หลายทอดเพือ่ ความสะดวกคล่อง
ตัวในวงการธุรกิจที่ใช้ตราสารเหล่านี้
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ค�ำพิพากษา
ฎีกาส�ำคัญ
เกี่ยวกับหนี้
ต้องมีมูลหนี้ (มาตรา 194)
ฎีกา 5419/2540 การรับสภาพหนี้ตาม
ป.พ.พ. มาตรา 193/14 วรรคหนึ่ง ผู้ที่จะรับสภาพ
หนี้ได้มีเฉพาะตัวลูกหนี้เท่านั้น การที่จ�ำเลยที่ 1 ซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกท�ำสัญญารับใช้หนี้แทน ช ลูกหนี้
ของโจทก์ แต่ไม่มผี ลบังคับเพราะ พ คูส่ ญ
ั ญาผูก้ ระท�ำ
การแทนโจทก์กระท�ำการโดยปราศจากอ�ำนาจแม้ฟงั
ว่าเป็นกรณีที่จ�ำเลยที่ 1 เป็นผู้แสดงเจตนาฝ่ายเดียว
ผูกพันตนเข้ารับช�ำระหนี้แก่โจทก์แทนลูกหนี้ของ
โจทก์อนั เป็นนิตกิ รรมฝ่ายเดียวก็ไม่มลี กั ษณะของลูก
หนี้รับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามบทกฎหมายดังกล่าว
ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย จ�ำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ผู้ค�้ำ
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ประกันตามสัญญารับใช้หนีข้ องจ�ำเลยที่ 1 ไม่ตอ้ งรับ
ผิดชอบต่อโจทก์ด้วย
ลูกหนี้ผิดนัด (มาตรา 204)
ฎีกาที่ 1776/2531 หลักฐานการกู้ยืมเงิน
ไม่ได้ก�ำหนดวันช�ำระหนี้ แม้จะมีข้อความว่า “ผู้ยืม
มารับใบหนี้ไปเมื่อ 12 มีนาคม 2537” จะถือเป็นวัน
ที่จ�ำเลยผิดนัดไม่ได้ เพียงแต่เป็นวันที่อาจบังคับตาม
สิทธิเรียกร้องได้เท่านัน้ จะเป็นการผิดนัดต่อเมือ่ โจทก์
ได้เตือนให้ช�ำระหนี้และจ�ำเลยไม่ช�ำระตาม ป.พ.พ.
มาตรา 204 วรรคหนึ่ง จะคิดดอกเบี้ยตามมาตรา
224 ได้
เจ้าหนี้ผิดนัด (มาตรา 207-212)
ฎีกาที่ 3930/2541 การที่จ�ำเลยน�ำค่าเช่า
ไปช�ำระให้โจทก์แต่โจทก์ไม่ยอมรับ ถือว่าจ�ำเลยได้
ขอปฏิบัติการช�ำระหนี้โดยชอบแล้ว โจทก์จะปฏิเสธ
ไม่ยอมรับช�ำระหนี้หาได้ไม่ถือไม่ได้ว่าจ�ำเลกตกเป็น
ผู้ผิดนัด ดังนั้น การที่โจทก์ใช้สิทธิฟ้องขับไล่และ
เรียกค่าเสียหายจากจ�ำเลยเป็นคดีนี้ถือได้ว่าโจทก์ใช้
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สิทธิโดยไม่สุจริตตาม ป.พ.พ. มาตรา 5 โจทก์ไม่มี
อ�ำนาจฟ้อง
ค่าเสียหาย (มาตรา 222)
ฎี ก าที่ 1346/2517 (ประชุ ม ใหญ่ ) เงิ น
ค่าใช้จ่ายในการทวงถามของทนายความซึ่งโจทก์ได้
ใช้จ่ายไปแล้วนั้น ถือไม่ได้ว่าเป็นผลโดยตรงกันเกิด
จากการกระท�ำของจ�ำเลย จ�ำเลยจึงไม่ต้องรับผิดใน
เงินจ�ำนวนนี้
ผู้เสียหายมีส่วนให้เกิดความเสีย
หายด้วย (มาตรา 223)
ฎีกาที่ 2762/2532 จ�ำเลยที่ 1 ผูจ้ ดั การสาขา
ธนาคารโจทก์ มีจ�ำเลยที่ 2 เป็นผู้ค�้ำประกันจ�ำเลย
ที่ 1 ให้ ส ซึ่งเป็นลูกค้าของโจทก์เบิกเงินเกินบัญชีไป
โดยไม่ได้ท�ำหนังสือสัญญาและไม่มีหลักประกัน ทั้ง
ไม่ได้รับอนุมัติจากโจทก์ตามระเบียบเป็นการกระท�ำ
นอกเหนืออ�ำนาจ จ�ำเลยทั้งสองต้องรับผิดต่อโจทก์
การที่โจทก์ยังไม่ฟ้อง ส ให้ช�ำระหนี้แก่โจทก์โดยตรง
ไม่อาจถือได้วา่ โจทก์ละเลยไม่บำ� บัดฟ้องหรือบรรเทา
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ความเสียหายเพราะหนีร้ ายนีไ้ ม่มหี ลักประกันในการ
ที่โจทก์จะฟ้อง ส ให้ช�ำระหนี้คืนแก่โจทก์ โจทก์จะ
ต้องพิจารณาทางได้เสียทุก ๆ ทาง จึงถือได้ว่าโจทก์
มิได้มีส่วนท�ำความผิดก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
240)

เพิกถอนการฉ้อฉล (มาตรา 237-

ฎีกาที่ 7597/2538 จ�ำเลยที่ 1 จดทะเบียน
โอนที่ดินพิพาทให้จ�ำเลยที่ 2 อันเป็นการฉ้อฉลโจทก์
ผู้ที่โต้แย้งสิทธิของโจทก์ก็คือ จ�ำเลยทั้งสองซึ่งเป็น
ผู้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินกระท�ำการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม ส่วนเจ้าพนักงานที่ดินกระท�ำไปตาม
อ�ำนาจและหน้าทีน่ อกจากนีก้ ารที่ ป ทีด่ นิ มาตรา 61
และ 71 บัญญัติให้เจ้าพนักงานที่ดินมีหน้าที่ด�ำเนิน
การตามค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาล ดังนั้น โจทก์
จึงมีอ�ำนาจหน้าที่ขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาท
ระหว่างจ�ำเลยที่ 1 กับจ�ำเลยที่ 2 ได้ โดยมิต้องฟ้อง
เจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเข้า
มาด้วย
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การโอนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ ง (มาตรา
303-313)
ฎีกาที่ 1947-1950/2524 การโอนเงินฝาก
จากบั ญ ชี ข องคนหนึ่ ง ไปเข้ า บั ญ ชี ข องอี ก คนหนึ่ ง
เป็นการโอนสิทธิเรียกร้อง จึงต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
จะน�ำประเพณีมาลบล้างกฎหมายหาได้ไม่ ธนาคาร
หั ก โอนบั ญ ชี จ ากบั ญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวั น ของ
ผูฝ้ ากไปเข้าบัญชีของผูร้ บั โอนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
321)

การช� ำ ระหนี้ อ ย่ า งอื่ น (มาตรา

ฎี ก าที่ 6028/2539 จ� ำ เลยโอนเงิ น ทาง
โทรศัพท์เข้าบัญชีโจทก์ เพือ่ ช�ำระหนีเ้ งินกูไ้ ม่ตอ้ งด้วย
ป.พ.พ. มาตรา 653 แต่เป็นการช�ำระหนีอ้ ย่างอืน่ เมือ่
โจทก์ยอมรับแล้ว หนี้เงินกู้จึงระงับลง
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