คู่มือ
ความรู้ด้านกฎหมาย

เรื่อง

สัญญา

บทน�ำ
สัญญาเกิดขึ้นโดยการเจตนาระหว่างบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงกันเพื่อให้มีผลผูกพันกันตาม
กฎหมายเมื่อมีค�ำเสนอและค�ำสนองถูกต้องตรงกัน
ตามเจตนา สัญญาบางประเภทคู่สัญญาอาจตกลง
กันเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกก็ได้ กฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาเล่มนี้ประกอบไปด้วยเรื่องบ่อเกิดแห่ง
สัญญา ประเภทของสัญญา ผลแห่งสัญญาและมัดจ�ำ
และเบี้ยปรับ พร้อมค�ำพิพากษาฎีกาที่ส�ำคัญเกี่ยว
กับสัญญา อันเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นต่อสถาบันการเงินที่
ต้องให้ความส�ำคัญ
ฝ่ า ยกฎหมายจึ ง ได้ ส รุ ป สาระส� ำ คั ญ ของ
กฎหมายดังกล่าว เพื่อเป็นคู่มือความรู้ทางกฎหมาย
ส�ำหรับส่วนงาน สาขาและพนักงานที่เกี่ยวข้องได้
ศึกษาหาความรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอัน
จะเกิดประโยชน์แก่ธนาคารและลูกค้าโดยส่วนรวม
ฝ่ายกฎหมาย

สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5

บ่อเกิดแห่งสัญญา
ประเภทของสัญญา
ผลแห่งสัญญา
มัดจ�ำและเบี้ยปรับ
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ส�ำคัญ
เกี่ยวกับสัญญา
บรรณานุกรม

7
25
32
40
57

บ่อเกิด
แห่งสัญญา
1. สาระส�ำคัญของสัญญา
ได้แก่ การแสดงเจตนาระหว่างบุคคลตั้งแต่
2 คน ขึ้นไปคือ ต้องเป็นนิติกรรม 2 ฝ่าย ซึ่งมุ่งผล
โดยตรงเพื่อผูกพันกันตามกฎหมาย
จากค�ำนิยามข้างต้น สัญญาจะต้องมีสาระ
ส�ำคัญ ดังนี้
(1) สัญญาต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป
การที่ จ ะเกิ ด สั ญ ญาได้ ดั ง นั้ น จะต้ อ ง
ประกอบด้วยคู่สัญญาไม่น้อยกว่า 2 ฝ่าย แต่ละฝ่าย
จะประกอบด้วยบุคคลกีค่ นก็ได้ หากการแสดงเจตนา
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นัน้ เป็นการแสดงเจตนาของบุคคลใดบุคคลหนึง่ เพียง
คนเดียว เราไม่ถือว่ามีสัญญาเกิดขึ้น แต่อาจเป็น
นิติกรรมฝ่ายเดียวก็ได้ เช่น ก ตกลงขายรถยนต์ของ
ตนให้แก่ ข และ ข ตกลงซื้อรถยนต์ของ ก ดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็นจ�ำนวนเงินมากน้อยเพียงใดก็ตาม ถือว่า
การที่ ข ตกลงซือ้ และ ก ตกลงขายนัน้ เกิดสัญญาขึน้
แล้วหรือตัวอย่างเช่น ก ท�ำพินยั กรรมยกทรัพย์มรดก
ของตนทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดให้แก่ ข ดังนี้ การท�ำพินยั กรรม
ถือได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่ง โดย ข ไม่
ได้เข้ามาร่วมตกลงในการแสดงเจตนาด้วย จึงเป็น
กรณีการแสดงเจตนาของ ก เพียงคนเดียว เช่นนี้
พินยั กรรมนัน้ จึงไม่ใช่สญ
ั ญาแต่เป็นนิตกิ รรมฝ่ายเดียว
มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย กล่าวคือ เมื่อ ก ตาย ข
ก็มีสิทธิได้รับมรดกตามที่ก�ำหนดไว้ในพินัยกรรม นั้น
(2) สัญญาจะต้องเป็นการแสดงเจตนาซึง่ คู่
สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายยินยอมพร้อมใจ
เช่น ก ต้องการจะขายบ้านพร้อมที่ดินให้
ข ในราคา 1 ล้านบาท ดังนี้ หาก ข ตกลงซื้อสัญญา
จึงเกิดขึน้ แต่ถา้ หาก ข เห็นว่า บ้านพร้อมทีด่ นิ ที่ ก จะ
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ขายให้นนั้ มีสภาพช�ำรุดไม่ดี หรือราคาสูงเกินไป หรือ
เหตุผลประการอืน่ จึงไม่ตกลงซือ้ ดังนี้ สัญญาการซือ้
ขายบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าวจึงไม่เกิดขึ้น เป็นต้น
(3) ต้องมุง่ ให้เกิดผลผูกพันในทางกฎหมาย
กล่ า วคื อ การแสดงเจตนาของบุ ค คล
2 ฝ่ายนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีผลผูกพัน
บังคับได้ตามกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายรับรองและ
คุ้มครองสิทธิที่จะพึงมีพึงได้ ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
หรือให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้ก�ำหนดหน้าที่ของคู่
สัญญาแต่ละฝ่ายไว้ แต่ถ้าหากการแสดงเจตนาของ
บุคคล 2 ฝ่ายนั้นไม่ได้มุ่งให้เกิดผลผูกพันกันตามกฎ
หมาแล้ว แม้จะเกิดจากความยินยอมพร้อมใจกัน
ก็ตาม การแสดงเจตนาก็หาท�ำให้เกิดสัญญาขึ้นไม่
ตัวอย่าง เช่น ก ตกลงใจชวน ข ไปเที่ยวเชียงใหม่ ข
ตกลงด้วย ดังนี้ การแสดงเจตนาของ ก ที่ชวน ข ไป
เทีย่ ว ตามกฎหมายแล้วไม่ถอื ว่าเป็นการแสดงเจตนา
ที่ก่อให้เกิดผลผูกพันกันตามกฎหมาย แม้ว่า ข จะ
ตกลงยินยอมด้วย ความตกลงยินยอมนั้นก็ไม่ท�ำให้
เกิดสัญญาแต่อย่างไร หรือ เช่น ก จ�ำน�ำแหวนทองค�ำ
9

สัญญา

ของตนไว้แก่ ข เป็นเงิน 1,000 บาท ข ตกลงรับจ�ำน�ำ
ดังนี้ การจ�ำน�ำมีผลผูกพันกันตามกฎหมาย กล่าวคือ
ก จะต้องมีหน้าที่ส่งมอบแหวนทองค�ำที่จ�ำน�ำ และ
ข จะต้องมีหน้าที่ช�ำระเงิน 1,000 บาท แก่ ก กับทั้ง
มีหน้าที่ที่จะต้องไม่น�ำเอาทรัพย์สินที่รับจ�ำน�ำไว้นั้น
ไปใช้สอย หรือให้บุคคลภายนอกใช้สอยโดยไม่ได้รับ
ความยินยอม จาก ก เป็นต้น
2.บ่อเกิดแห่งสัญญา นั้นจะต้องเกิดจาก
(1) ค�ำเสนอ
(2) ค�ำสนอง
2.1 ค�ำเสนอ คือ การแสดงเจตนาที่มี
ข้อความชัดเจนแน่นอน เพื่อมุ่งให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเข้ามาตกลงรับการแสดงเจตนานั้น เพื่อให้เกิด
ความผูกพันกันตามกฎหมาย หรือเพือ่ จะให้เกิดความ
สัญญาขึ้นเอง เช่น ก ปิดประกาศขายที่ดินเนื้อที่
202 ตารางวา เป็นเงิน 500,000 บาท ดังนี้ การปิด
ประกาศขายที่ดินของ ก เป็นค�ำเสนอเพราะเป็นการ
แสดงเจตนาทีม่ ขี อ้ ความชัดเจน มุง่ ให้เกิดผลให้บคุ คล
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ใดบุคคลหนึ่งเข้ามาร่วมในการแสดงเจตนานั้น คือ
เข้ามาท�ำสัญญาซื้อที่ดิน
ค�ำเสนอมี 2 ประเภท คือ
(1) ค�ำเสนอต่อบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้า
ได้แก่ การแสดงเจตนาของบุคคลหนึ่งต่อบุคคลอีก
คนหนึ่งซึ่งอยู่เฉพาะหน้า ค�ำว่า “เฉพาะหน้า” นี้ ไม่
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องอยูต่ อ่ หน้าเห็นตัวกันเสมอไปแต่สาระ
ส�ำคัญจะต้องเป็นการแสดงเจตนาทีจ่ ะสามารถตกลง
กันได้ในทันที มาตรา 356 บัญญัตวิ า่ “ค�ำเสนอท�ำแก่
บุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้า โดยมิได้บ่งระยะเวลาให้ท�ำ
ค�ำสนองนัน้ เสนอ ณ ทีใ่ ดเวลาก็ยอ่ มจะสนองรับได้
แต่ ณ ที่นั้นเวลานั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึง
การที่บุคคลหนึ่งท�ำค�ำเสนอไปยังบุคคลอีกคนหนึ่ง
ทางโทรศัพท์ด้วย”
ตัวอย่างเช่น ก เสนอขายนาฬิกาของตน
ให้แก่ ข ในขณะที่พบ หรือ ก อยู่ที่บ้านของตนได้
ตะโกนบอก ข ซึ่งอยู่บ้านติด ๆ กัน และมีก�ำแพงกั้น
อยู่ ไม่เห็นตัวกัน เพือ่ ขอยืมเครือ่ งตัดหญ้าของ ข และ
ข ก็ได้ยนิ จึงบอก ก ให้มาน�ำเครือ่ งตัดหญ้าไปใช้ได้เลย
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หรือ ก โทรศัพท์ทางไกลจากกรุงเทพฯ ไปหา ข ซึง่ อยู่
ทีภ่ เู ก็ต เพือ่ สนองตัวเองเป็นนายหน้าในการขายทีด่ นิ
ของ ข ที่กรุงเทพฯ ดังนี้ ถ้าหาก ข เป็นผู้รับสายเอง
ไม่ว่า ข จะตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอของ ก ก็ตาม
การที่ ก พบ ข แล้วเสองเจตนาในขณะที่พบ หรือ ก
แสดงเจตนาขอยืมเครือ่ งตัดหญ้าของ ข หรือ ก แสดง
เจตนาเพื่อจะเป็นนายหน้าให้ ข ทางโทรศัพท์นั้น ถือ
ได้ว่าการแสดงเจตนาต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น เป็นการ
แสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้าทั้งสิ้น
(2) ค�ำเสนอต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดย
ระยะทาง ได้แก่ การแสดงเจตนาของบุคคลหนึ่งต่อ
บุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะหน้า และเป็นการ
แสดงเจตนาที่ผู้รับการแสดงเจตนานั้นไม่สามารถ
จะตอบรับหรือปฏิเสธการแสดงเจตนานั้นได้ในทันที
ทั้งนี้ แม้ผู้แสดงเจตนากับผู้รับการแสดงเจตนาจะอยู่
ใกล้กันเพียงใดก็ตาม เช่น ก ส่งจดหมายเสนอขาย
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ของตนแก่ ข ซึง่ อยูส่ งขลา หรือ ก
กับ ข มีบ้านอยู่ต่อกันแต่ ก ส่งจดหมายลงทะเบียน
ตอบรับไปยัง ข เพื่อขอเช่าบ้านของ ข เช่นนี้ ถือได้
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ว่าค�ำเสนอขายเครื่องคอมพิวเตอร์ และค�ำเสนอขอ
เช่าบ้านเป็นค�ำเสนอที่ได้กระท�ำต่อบุคคลที่อยู่ห่าง
โดยระยะทางใด สามารถแยกอธิบายได้ดังนี้
		 1) ก�ำหนดเวลาท�ำค�ำเสนอ
			 ก. กรณี ค� ำ เสนอแก่ บุ ค คลซึ่ ง
เฉพาะหน้า หากเสนอ ณ ที่ใด เวลาใด ผู้รับค�ำเสนอ
จะต้องท�ำค�ำสนองได้แก่ ณ ที่นั้น เวลานั้น ซึ่งทั้งนี้
ค�ำเสนอนั้นไม่ได้บ่งระยะเวลาให้ท�ำค�ำสนองไว้ด้วย
ตัวอย่างเช่น ก พบ ข ในระหว่างเดินทางเข้าหมู่บ้าน
จึงเดินคุยกันมาและเสนอขายนาฬิกาเรือนหนึ่งให้
แก่ ข ในระหว่างเดินทางเข้าบ้าน ดังนี้ หาก ก ไม่ได้
ก�ำหนดว่าให้ ข มีสทิ ธิทจี่ ะสนองตอบค�ำเสนอของตน

13

สัญญา

เมื่อใด ข จะต้องท�ำค�ำสนอง (ตกลงซื้อ) ในขณะนั้น
หากไม่ท�ำ ค�ำสนอง ณ ที่นั้น เวลานั้น ค�ำเสนอของ
ก ที่จะขายนาฬิกาเป็นอันสิ้นความผูกพันตั้งแต่นั้น
เป็นต้นไป แม้ต่อมา ข จะเปลี่ยนใจตกลงซื้อเพราะ
เห็นว่าเป็นนาฬิกาใหม่และราคาถูกหาก ก ปฏิเสธไม่
ยอมขาย ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม ข ไม่มีสิทธิจะ
บังคับให้ ก ปฏิบัติตามค�ำเสนอขายนั้นได้
			 ข. กรณีคำ� เสนอท�ำแก่บคุ คลซึง่
อยูห่ า่ งกันโดยระยะทาง บุคคลผูร้ บั การแสดงเจตนา
สามารถท�ำค�ำสนองของตนก่อนที่ผู้เสนอจะใช้สิทธิ
โดยถูกต้องตามกฎหมายเพือ่ ถอนค�ำเสนอของตนนับ
เวลาที่ค�ำเสนอไปถึงผู้รับเสนอ เป็นต้นไป ซึ่งมาตรา
355 ได้บัญญัติว่า “บุคคลท�ำค�ำเสนอไปยังผู้อื่นซึ่ง
อยูห่ า่ งกันโดยระยะทาง และมิได้บง่ ระยะทางให้ทำ�
ค�ำสนองจะถอนค�ำเสนอของตนเสียภายในเวลาอัน
สมควรคาดหมายว่าจะได้รบั ค�ำบอกกล่าวสนองนัน้
ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่”
			 ตัวอย่างเช่น ก ได้รับจดหมาย
ของ ข ที่เสนอขอเช่าที่ดินพร้อมบ้านของ ก โดย ก
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ได้รับจดหมายดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545
ดังนี้ ก มีสิทธิท�ำค�ำสนองให้เช่าได้นับแต่วันที่ 1
มกราคม 2545 เป็นต้นไปจนกว่า ข จะถอนค�ำเสนอ
ของตนที่ขอเช่าที่ดินพร้อมบ้านนั้น โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย คือ ข ถอนค�ำเสนอของตนในเวลาอันควร
คาดหมายว่าจะได้รบั ค�ำบอกกล่าวสนองนัน้ ไม่ได้ เช่น
ในจดหมายของ ข ซึง่ อาจจะระบุวา่ ให้ตอบมาภายใน
30 วัน ว่าจะให้เช่าหรือไม่ จึงเป็นการคาดหมายได้วา่
ข จะได้รบั ค�ำสนอง (ก ตกลงให้เช่า) เมือ่ สิน้ ระยะเวลา
30 วันนั้นแล้ว
		 2) ค�ำเสนอเกิดผล
			 ก. กรณีค�ำเสนอท�ำแก่บุคคลซึ่ง
อยู่เฉพาะหน้า จะเกิดผลผูกพันตามกฎหมาย นับแต่
ผู้รับค�ำเสนอเข้าใจข้อความแห่งการแสดงเจตนานั้น
เช่น โทรศัพท์ทางไกลถึง ข เพือ่ เสนอตัวเป็นนายหน้า
ในการขายที่ดินให้ ข ค�ำเสนอจะเป็นผลเมื่อ ข รับ
ทราบข้อความต่าง ๆ ที่ ก ขอเสนอตัวเป็นนายหน้า
และจะมีผลเกิดสัญญานายหน้าเมื่อ ข ตกลงรับให้ ก
เป็นนายหน้า
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			 ข. กรณีค�ำเสนอท�ำแก่บุคคลซึ่ง
อยู่ห่างกันโดยระยะทาง จะเกิดผลตามกฎหมายนับ
แต่เวลาเมื่อค�ำบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ ค�ำว่า
“ไปถึง” หมายความว่า การแสดงเจตนานั้นได้ตก
อยู่ในความครอบครองของผู้รับการแสดงเจตนา แม้
จะรู้และเข้าใจข้อความตามค�ำเสนอนั้นหรือไม่ก็ตาม
ค�ำเสนอก็ย่อมเกิดผล ตามมาตรา 361 วรรคแรก ซึ่ง
บัญญัติว่า “อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกัน
โดยระยะทางนัน้ ย่อมเกิดเป็นสัญญาขึน้ แต่เวลาเมือ่
ค�ำบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอ”
		 ตัวอย่างเช่น ก เขียนจดหมาย ลง
วันที่ 1 ธันวาคม 2544 ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไป
ยัง ข โดยเสนอ ขายรถยนต์ของตนแก่ ข และ ข ได้
รับจดหมายและอ่านข้อความในจดหมายเมื่อวันที่
7 ธันวาคม 2544 ข ตกลงซื้อ และ ก ได้รับใบตอบ
รับจดหมายของตนจากบุรุษไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 9
ธันวาคม 2544 ดังนี้ สัญญาซื้อรถยนต์ระหว่าง ก กับ
ข ย่อมเกิดขึ้นนับแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2544 ซึ่งเป็น
วันที่ ก ได้รับใบตอบรับลงทะเบียน
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2.2 ค�ำสนอง คือ การแสดงเจตนาตอบ
ตกลงเข้าท�ำสัญญากับผู้ท�ำค�ำเสนอ เช่น ก ตกลงซื้อ
สร้อยเพชรจาก ข ซึ่ง ข ตกลงขาย การที่ ก ขอซื้อ
สร้อยเพชรเป็นการแสดงเจตนาโดยท�ำค�ำเสนอ และ
การที่ ข ตกลงขายสร้อยเพชรเป็นการแสดงเจตนา
โดยท�ำเป็นค�ำสนอง การที่ผู้รับค�ำเสนอไม่ตกลงหรือ
ปฏิเสธค�ำเสนอใด ๆ ที่มาถึงตน การไม่ตกลงหรือ
ปฏิเสธนัน้ ไม่ถอื เป็นค�ำสนอง สัญญาจึงไม่สามารถจะ
เกิดขึ้นได้
		 ค�ำเสนอ ค�ำสนอง ผู้แสดงเจตนาท�ำ
ค�ำเสนอหรือค�ำสนอง อาจใช้สิทธิยกเลิกหรือถอนค�ำ
เสนอค�ำสนองนั้นได้ เพื่อไม่ประสงค์จะผูกพันกันอีก
ต่อไป แต่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ
ไว้ หรือค�ำเสนอ ซึ่งผู้รับค�ำเสนอบอกปัด หรือปฏิเสธ
หรือค�ำเสนอนั้นไม่ได้มีการตอบสนองภายในเวลาที่
กฎหมายก�ำหนด ตลอดจนค�ำสนองมาถึงผู้ท�ำ
		 ค� ำ เสนอล่ ว งเลยเวลาที่ ก ฎหมาย
ก�ำหนดนั้น จะมีผลตามกฎหมายเป็นประการใด จะ
ได้ศึกษากัน ดังต่อไปนี้
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		 2.2.1 ค�ำสนองสิ้นความผูกพัน
		 ค�ำเสนอ จะไม่มีผลบังคับใช้หรือสิ้น
ความผูกพันได้ในกรณีดังต่อไปนี้ คือ
		 1. ค�ำเสนอซึ่งถูกบอกปัด
		 2. ค� ำ เสนอนั้ น ไม่ ไ ด้ มี ก ารสนอง
ตกลงรับในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
		 3. ค�ำเสนอซึ่งถูกถอน
		 มาตรา 357 ได้บัญญัติว่า “ค�ำเสนอ
ใดเขาบอกปัดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดี หรือมิได้สนองรับ
ภายในเวลาก�ำหนดดังกล่าวมาในมาตราทั้งสามก่อน
นี้ก็ดี ค�ำเสนอนั้นท่านว่า เป็นอันสิ้นความผูกพันแต่
นั้นไป”
		 ค�ำเสนอหากได้ก�ำหนดระยะเวลา
เพื่อให้ท�ำค�ำสนอง เช่น ค�ำเสนอขายรถยนต์โดย
ก�ำหนดให้ผู้ซื้อสนองตอบตกลงภายในระยะเวลา 30
วัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำเสนอ ดังนี้ หากผู้รับค�ำเสนอ
ขายรถยนต์ไม่ตอบรับค�ำเสนอภายในก�ำหนดระยะ
เวลาดังกล่าว ถือว่าค�ำเสนอเป็นอันสิ้นความผูกพัน
นับแต่ก�ำหนดระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว
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		 ส่วนกรณีค�ำเสนอสิ้นความผูกพัน
เพราะค�ำเสนอนั้นถูกถอนกฎหมายได้ก�ำหนดเวลา
เพื่อให้ผู้ท�ำค�ำเสนอใช้สิทธิถอนค�ำเสนอของตนเอง
ได้ แยกกรณีได้ ดังนี้
		 ก. ค�ำเสนอซึง่ ได้กำ� หนดระยะเวลา
ให้ท�ำค�ำสนอง
			 ไม่ ว ่ า จะเป็ น ค� ำ เสนอซึ่ ง ท� ำ ต่ อ
บุคคลที่อยู่ต่อหน้า หรือ ท�ำต่อบุคคลที่อยู่ห่างโดย
ระยะทางผู้ท�ำค�ำเสนอไม่อาจจะถอนได้ภายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนดไว้ เช่น ก ท�ำค�ำเสนอขอขายรถยนต์
ให้ ข โดยให้ ข ตอบมาภายใน 15 วัน นับแต่ ข ได้
รับค�ำเสนอ ดังนี้ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากที่
ข ได้รบั ค�ำเสนอ ก ไม่มสี ทิ ธิถอนค�ำเสนอของตนได้แม้
จะแสดงเจตนาขอถอนค�ำเสนอภายในระยะเวลาดัง
กล่าว ข สามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้ ก ปฏิบัติตามค�ำ
เสนอ หรือขายรถยนต์ให้แก่ตนได้ หาก ก ไม่สามารถ
ขายรถยนต์ให้แก่ ข ด้วยเหตุผลใดก็ตาม และท�ำให้
ข ได้รับความเสียหายาอย่างหนึ่งอย่างใด (ถ้ามี) ข ก็
สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้
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		 ข. ค�ำเสนอซึ่งไม่ได้ก�ำหนดระยะ
เวลาให้ท�ำค�ำสนอง
		 กรณี ที่ ค� ำ เสนอท� ำ แก่ บุ ค คลที่ อ ยู ่
เฉพาะหน้า ผู้เสนอเมื่อได้แสดงเจตนาออกไปแล้ว
สามารถถอนค�ำเสนอของตนได้ก่อนที่ผู้รับค�ำเสนอ
จะสนองตอบ เช่น ก เมื่อได้เสนอขาย ลูกสุนัขกับ ข
แล้วเกิดนึกเสียดายจึงเปลีย่ นใจกะทันหัน จึงบอกกับ
ข ในทันใดนั้นว่าตนไม่ประสงค์จะขายลูกสุนัขอีกต่อ
ไปแล้ว โดยที่ ข ยังไม่ได้ตอบตกลงซือ้ แต่อย่างใด เช่น
นี้ การบอกถอนค�ำเสนอของ ก จึงขอบด้วยกฎหมาย
ข จะบังคับเรียกร้องให้ ก ปฏิบัติตาม ค�ำเสนอมิได้
		 ส่วนกรณีคำ� เสนอทีท่ ำ� ต่อบุคคลทีอ่ ยู่
ห่างโดยระยะทางซึ่งไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลาให้ท�ำค�ำ
สนองไว้ บุคคลผู้ท�ำค�ำเสนอไม่อาจจะถอนค�ำเสนอ
ของตนภายในเวลาดันควรคาดหมายว่า ผูร้ บั ค�ำเสนอ
จะได้รับค�ำสนองจากผู้ท�ำค�ำเสนอกล่าวคือ ไม่อาจ
ถอนค�ำเสนอภายในเวลาอันควร คาดหมายว่าจะได้
รับค�ำบอกกล่าวสนองนัน่ เอง เช่น ก ส่งจดหมายเสนอ
ขายข้าวสารไปยัง ข โดยไม่ได้กำ� หนดเวลาให้ ข ท�ำค�ำ
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สนองตอบ เช่นนีห้ ากปรากฏว่าจดหมายจะไปถึงผูร้ บั
นั้นใช้เวลาประมาณ 2 วัน ก ผู้เสนอจะถอนค�ำเสนอ
ของตนหลังจากทีต่ นส่งค�ำเสนอไปแล้วประมาณ 5 - 7
วัน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาพอสมควรเพื่อขอถอนค�ำ
เสนอได้ ซึ่งเรื่องนี้ต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป แล้ว
แต่ระยะทางและสภาพแวดล้อมในการติดต่อสื่อสาร
จะเป็นอย่างไร
		 2.2.2. ค�ำสนองกลายเป็นค�ำเสนอ
ขึ้นใหม่
		 เมื่ อ ผู ้ ท� ำ ค� ำ สนองตกลงจะผู ก พั น
ตามค�ำเสนอ และท�ำค�ำสนองส่งมายังผู้เสนอแต่อาจ
เกิดเหตุขัดข้องใด มีผลให้ค�ำสนองนั้นมาถึงผู้เสนอ
ล่าช้ากว่าที่ก�ำหนดระยะเวลา และยังมีเหตุอื่น ๆ ซึ่ง
จะส่งผลให้ค�ำสนองกลายเป็นค�ำเสนอขึ้นมาใหม่ ซึ่ง
มาตรา 359 บัญญัติไว้ว่า “ถ้าค�ำสนองมาถึงล่วง
เวลาท่าให้ถือว่าค�ำสนองนั้นกลายเป็นค�ำเสนอขึ้น
ใหม่ ค�ำสนองอันมีขอ้ ความเพิม่ เติม มีขอ้ จ�ำกัดหรือ
ข้อแก้ไขอย่างอืน่ ประกอบด้วยนัน้ ท่านให้ถอื ว่าเป็น
ค�ำบอกปัดไม่รบั ทัง้ เป็นค�ำเสนอขึน้ ใหม่ดว้ ยในตัว”
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		 จากข้อความในมาตรานี้ อาจแยก
เหตุของการทีค่ ำ� สนองกลายเป็นค�ำเสนอขึน้ ใหม่ออก
ได้เป็น 2 กรณี คือ
		 (1) กรณี ค� ำ สนองมาถึ ง ล่ ว งเวลา
กฎหมายถือว่าค�ำสนองนั้นหลายเป็นค�ำเสนอขึ้น
ใหม่ เช่น ก ขอเช่าบ้านจาก ข โดยยื่นค�ำเสนอเป็น
จดหมาย ในค�ำเสนอนั้นได้ระบุว่าให้ตอบรับ หรือ
ปฏิเสธมาภายในก�ำหนด 15 วัน นับแต่ได้รบั ค�ำเสนอ
หาก ข ประสงค์จะให้ ก เช่าก็ตอ้ งท�ำค�ำสนองตอบรับ
มาภายในก�ำหนด 15 วัน แต่ได้รับค�ำเสนอ ถ้า ข ท�ำ
ค�ำสนองตอบตกลงให้เช่าหลังจากก�ำหนด 15 วัน นับ
แต่ได้รบั ค�ำเสนอ เช่นนี้ ถือว่าสัญญาเช่าบ้านยังไม่เกิด
ขึน้ และจะมีผลต่อไปว่าค�ำสนองของ ข นัน้ กลายเป็น
ค�ำเสนอไปในการให้เช่าใหม่ และหากจะให้สัญญา
เช่าเกิดขึ้น ก จะต้องท�ำค�ำเสนองตอบรับการให้เช่า
อีกครั้งหนึ่ง สัญญาเช่าจึงจะเกิดขึ้น แต่ถ้าหากว่าค�ำ
บอกกล่าวสนองมาถึงล่วงเวลาและเป็นที่เห็นได้ชัด
ว่า ค�ำบอกกล่าวสนองนั้นได้ส่งมาแล้ว ซึ่งควรจะมา
ถึง ภายในเวลาที่ก�ำหนด ผู้เสนอต้องบอกกล่าวแก่คู่
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กรณีอีกฝ่ายหนึ่งโดยพลันว่าค�ำสนองที่ส่งมานั้น ไม่
ได้ล่วงเวลากรณีเช่นนี้ อาจเกิดเหตุขัดข้องในการส่ง
ทางไปรษณีย์ ซึ่งค�ำสนองนั้นได้ท�ำภายในเวลาที่ผู้
เสนอ หรือกฎหมายก�ำหนด แต่คำ� สนองมาถึงผูเ้ สนอ
ล่าช้า กฎหมายจึงก�ำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เสนอที่
ต้องบอกแก่ผู้รับค�ำเสนอในทันทีที่ได้รับค�ำสนองว่า
ค�ำสนองนั้นมาถึงตนล่าช้ากว่าก�ำหนด ซึ่งถ้าหากผู้
เสนอละเลยไม่บอกกกล่าวจะมีผลให้สัญญาเกิดขึ้น
ผูกพันตามค�ำเสนอและค�ำสนองนั้น แต่ถ้าผู้เสนอได้
บอกกล่าวแก่อีกฝ่ายหนึ่งว่าค�ำสนองมาถึงล่าช้ากว่า
ก�ำหนดในทันทีกฎหมายถือว่าค�ำสนองนั้นมาถึงล่วง
เวลา ซึ่งจะกลายเป็นค�ำเสนอขึ้นใหม่
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		 (2) ก ร ณี ค� ำ ส น อ ง มี ข ้ อ ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือมีข้อจ�ำกัดอย่างอื่นประกอบ
มานอกเหนือจากข้อตกลงตามค�ำเสนอ กฎหมาย
ถือว่า ค�ำสนองนั้นเป็นค�ำบอกปัดไม่รับ และเป็นค�ำ
เสนอขึ้นใหม่ด้วยในตัว เช่น ก เสนอขายบ้านพร้อม
ทีด่ นิ แก่ ข ในราคา 5 แสนบาท ข ให้ทำ� ค�ำสนองตอบ
มาว่าตกลงซื้อ แต่ขอให้ลดราคาลงเหลือ 4 เสนบาท
และขอให้ ก ผูเ้ สนอสร้างโรงรถขึน้ ในบ้านพร้อมทีด่ นิ
จะขายนั้นด้วย เช่นนี้ การขอลดราคาหรือการขอให้
ปลูกสร้างโรงรถนั้น เป็นการที่ ข บอกปัดไม่ซื้อตาม
ค�ำสนองของ ก และยังมีผลตามกฎหมายอีกด้วยว่า
ข ท�ำค�ำเสนอขอซื้อบ้านพร้อมที่ดินจาก ก ในราคา
4 แสนบาท และขอให้ ก สร้างโรงรถขึ้นด้วยหาก ก
ต้องการให้สญ
ั ญาซือ้ ขายบ้านพร้อมทีด่ นิ ตามเงือ่ นไข
ที่ ข ก�ำหนด ก จะต้องท�ำค�ำสนองตอบขายไปยัง ข
อีกครั้งหนึ่ง เป็นต้น
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ประเภทของ
สัญญา
สัญญาแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. สัญญาต่างตอบแทน และสัญญาไม่ต่าง
ตอบแทน
2. สัญญามีคา่ ต่างตอบแทนและสัญญาไม่มคี า่
ต่างตอบแทน
3. เอกเทศสัญญา (สัญญามีชื่อ) และสัญญา
ไม่มีชื่อ
4. สัญญาที่มีลักษณะผูกมัด โดยเงื่อนไขที่ผู้
เสนอก�ำหนด
5. สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก
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1. สัญญาต่างตอบแทน และสัญญาไม่
ต่างตอบแทน
1.1 สัญญาต่างตอบแทน ได้แก่ สัญญาซึ่งคู่
กรณีทั้ง 2 ฝ่าย มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติการช�ำระหนี้
ต่อกัน คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึง่ จะไม่ยอมช�ำระหนีจ้ นกว่าอีก
ฝ่ายหนึ่งจะช�ำระหนี้หรือขอปฏิบัติการช�ำระหนี้ก็ได้
เช่น ก ท�ำสัญญาซื้อขายรถยนต์กับ ข
สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทน กล่าวคือ ก
ผู้ขายมีหน้าที่จะต้องมอบรถยนต์ที่ขายให้แก่ ข และ
ข ก็มีหน้าที่จะต้องช�ำระราคา รถยนต์ให้แก่ ก หาก
ก ไม่ส่งมอบรถยนต์ หรือ ข ไม่ช�ำระราคา ก มีสิทธิ
ไม่ส่งมอบรถยนต์ และ ข มีสิทธิไม่ช�ำระราคาตาม
ล�ำดับ อาจสรุปได้ว่าสัญญาต่างตอบแทนเป็นสัญญา
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ซึ่งคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ ซึ่ง
กันและกันนั่นเอง
1.2 สัญญาไม่ตา่ งตอบแทน ได้แก่ สัญญาซึง่
คู่กรณีเพียงฝ่ายเดียวมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติการหรือ
ขอปฏิบัติการช�ำระหนี้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น ในเรื่อง
สัญญาฝากทรัพย์ และสัญญาให้ผู้ฝากทรัพย์มีหน้าที่
ต้องส่งมอบทรัพย์ให้ผรู้ บั ฝาก ผูใ้ ห้มหี น้าทีต่ อ้ งส่งมอบ
ทรัพย์สินที่ต้องการให้แก่ผู้รับการให้
2. สัญญามีค่าต่างตอบแทนและสัญญา
ไม่มีค่าตอบแทน
2.1 สัญญามีค่าต่างตอบแทน ค่าตอบแทน
เป็ น สาระส� ำ คั ญ ในการแบ่ ง ประเภท คื อ สั ญ ญา
ประเภทที่มีค่าต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาแต่ละฝ่าย
ต่างได้รับประโยชน์ตอบแทนจากสัญญานั้น เช่น
สัญญาซื้อ ก ตกลงซื้อข้าวจาก ข ในการซื้อขายนี้ จะ
เห็นได้ว่า ก ก็ได้ข้ามารับประทาน ส่วน ข ก็ได้ราคา
ค่าข้าวทั้ง 2 ฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ตอบแทนซึ่งกัน
และกัน
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2.2 สัญญาไม่มีค่าต่างตอบแทน เป็นกรณี
ที่คู่สัญญาเพียงฝ่ายเดียวได้รับประโยชน์ เช่น ก
ท�ำสัญญาให้นาฬิกาแก่ ข เช่นนี้ ข เท่านั้นที่ได้รับ
ประโยชน์จากสัญญา ก ไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน
แต่อย่างไร หรือกรณีฝากทรัพย์ไม่มีบ�ำเหน็จ หรือ
กรณีกู้เงินไม่มีดอกเบี้ย เป็นต้น
3. เอกเทศสัญญา (สัญญามีชื่อ) และ
สัญญาไม่มีชื่อ
3.1 เอกเทศสัญญา หรือสัญญามีชื่อ ได้แก่
สัญญาซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ว่าหากเข้าลักษณะตาม
ที่ก�ำหนดไว้ สัญญานั้นจะมีชื่อเรียกตามที่กฎหมาย
ก� ำ หนด และคู ่ สั ญ ญาจะมี สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ต าม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ เช่น ก ขอกู้เงิน ข และ ข
ส่งมอบเงินที่ให้กู้แก่ ก ดังนี้ กฎหมายเรียกการแสดง
เจตนาของ ก และ ข นี้ว่าเป็นสัญญากู้ยืมซึ่ง ก และ
ข จะต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนดไว้ในลักษณะ
กูย้ มื เช่น สัญญากูเ้ งินเกินกว่า 50 บาท กฎหมายระบุ
ว่าสัญญานัน้ จะต้องท�ำหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อฝ่ายผู้กู้ไว้เป็นส�ำคัญ มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดี
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ไม่ได้ (มาตรา 653) ตัวอย่างอื่นของเอกเทศสัญญา
ได้แก่ สัญญาฝากทรัพย์ สัญญาซื้อขาย สัญญาแลก
เปลีย่ น สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซือ้ สัญญาตัวแทน
สัญญานายหน้า ฯลฯ เป็นต้น
3.2 สัญญาไม่มีชื่อ เป็นสัญญาซึ่งกฎหมาย
ไม่ได้กำ� หนดเรียกขานมีชอื่ เฉพาะเจาะจงแต่กฎหมาย
ยอมรับคุ้มครองรับรองสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา
ทัง้ 2 ฝ่ายได้ เช่น สัญญาเล่นเปียแชร์ หวย หรือสัญญา
ให้ชกมวย เป็นต้น แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องมีวตั ถุประสงค์ไม่ขดั
ต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. สัญญาที่มีลักษณะผูกมัดโดยเงื่อนไข
ที่ผู้เสนอก�ำหนด
ได้แก่ สัญญาซึง่ ผูท้ ำ� ค�ำเสนอได้กำ� หนดเงือ่ นไข
ไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่ง
หากรับค�ำเสนอตกลงสนอง ผูท้ ำ� ค�ำสนองก็จำ� เป็นต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้เสนอก�ำหนดไว้ เช่น ก เสนอ
ให้เช่าบ้าน โดยก�ำหนดเงื่อนไขแก่ ข ผู้เช่าว่า จะต้อง
ซ่อมแซมประตูบา้ นและปรับปรุงรัว้ เองโดยค่าใช้จา่ ย
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ของ ข ผู้เช่า ดังนี้ หาก ข ตอบตกลงเช่า ข มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ ก ก�ำหนดไว้
5. สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก
ได้แก่ สัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงว่าจะ
ช�ำระหนี้ให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ก จ้าง ข ให้เขียน
หนังสือ 1 เล่มคิดเป็นค่าจ้าง 10,000 บาท โดย ข
ก�ำหนดให้ ก ช�ำระเงินดังกล่าวนัน้ แก่ ค ซึง่ เป็นภรรยา
ของ ข เช่นนี้ สัญญาจ้างดังกล่าว จังเป็นสัญญาเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลภายนอก (มาตรา 374)
6. สัญญาประธานและสัญญาอุปกรณ์
สัญญาประธาน คือ สัญญาทั่วไปที่คู่สัญญา
ตกลงท�ำขึ้นเพื่อให้มีผลบังคับกันตามสิทธิและหน้าที่
ที่ ไ ด้ ต กลงกั น ซึ่ ง สั ญ ญานั้ น มี ค วามสมบู ร ณ์ ใ นตั ว
เอง เรียกว่า สัญญาประธานมีส่วนสัญญาอุปกรณ์
ซึ่ง ประกอบสัญญาประธาน กล่าวคือ จะมีสัญญา
อุปกรณ์ขึ้นมาลอย ๆ ไม่ได้ถ้าไม่มีสัญญาประธาน
ความสมบูรณ์ของสัญญาอุปกรณ์นนั้ ขึน้ อยูก่ บั สัญญา
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ประธาน ถ้ า สั ญ ญาประธานไม่ ส มบู ร ณ์ สั ญ ญา
อุปกรณ์ก็ไม่สมบูรณ์ไปด้วย เช่น ตามมาตรา 384
กรณีสัญญามีเบี้ยปรับ ถ้าหากว่าการช�ำระหนี้ตาม
สัญญาไว้นี้ไม่สมบูรณ์ ข้อตกลงกันด้วยเบี้ยปรับใน
การไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นก็ย่อมไม่สมบูรณ์ด้วย
หรือ กรณีตามมาตรา 681 ในเรื่องสัญญาค�้ำประกัน
ซึง่ เป็นสัญญาอุปกรณ์ซงึ่ เกิดขึน้ เพือ่ ประกันสัญญาอีก
อันหนึง่ ซึง่ เป็นสัญญาประธาน โดยมีขอ้ ก�ำหนดว่าผูค้ ำ�้
ประกันจะ ช�ำระหนีใ้ ห้เจ้าหนีใ้ นเมือ่ ลูกหนีไ้ ม่ชำ� ระซึง่
สัญญาค�้ำประกันนั้นจะมีได้แต่เฉพาะหนี้อันสมบูรณ์
ผูค้ ำ�้ ประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ ในเมือ่
หนีข้ องลูกหนีร้ ะงับสิน้ ไป ไม่วา่ เพราะเหตุใด (มาตรา
698) ดังนี้ หากหนี้ประธานไม่สมบูรณ์หนี้อุปกรณ์ก็
ไม่สมบูรณ์ไปด้วย
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ผลแห่งสัญญา
สัญญา ไม่ว่าจะเป็นสัญญาประเภทใดก็ตาม
ก่อนมีผลผูกพันกันตามกฎหมายตามแต่ประเภท
ของสัญญา
ในเรื่องสัญญาต่างตอบแทน คู่สัญญาทั้ง 2
ฝ่าย ถือได้ว่าเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันดัง
นั้น หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติการช�ำระหนี้หรือ
ขอปฏิบัติการช�ำระหนี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายจะไม่ยอม
ช�ำระหนีต้ อบแทนก็ได้ แต่ถา้ หากหนีข้ องคูส่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ และหนี้ของคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งถึงก�ำหนดช�ำระแล้ว คู่สัญญาฝ่ายที่เป็น
หนี้ซึ่งถึงก�ำหนดช�ำระแล้วจะไม่ยอมช�ำระหนี้แก่อีก
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ฝ่ายหนึง่ ไม่ได้ ซึง่ กฎหมายได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 369
ว่า “ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
จะไม่ยอมช�ำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะช�ำระหนี้
หรือขอปฏิบัติการช�ำระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่าน
มิให้ใช้บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่
ถึงก�ำหนด”
ตัวอย่างเช่น ก ท�ำสัญญาซื้อที่ดินของ ข โดย
ก�ำหนดว่า ข จะต้องส่งมอบทีด่ นิ พร้อมทัง้ จดทะเบียน
การโอนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 1 มกราคม 2545
และ ก จะต้องช�ำระเงินค่าซื้อที่ดินภายในวันที่ 1
ธันวาคม 2544 ดังนี้ เมื่อถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2544
แล้ว อันเป็นวันที่ ก มีหน้าที่จะต้องช�ำระเงินค่าซื้อ
ที่ดิน ก จะไม่ยอมช�ำระเงินโดยอ้างเหตุว่า ข ยังไม่
ได้ส่งมอบและโอนไม่ได้เพราะหนี้ของ ข ที่จะต้องส่ง
มอบและโอนยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระตามสัญญา
ฎีกาที่ 3059/2538 สัญญาซือ้ ขายเป็นสัญญา
ต่างตอบแทนโจทก์ในฐานะผู้ซื้อที่จะปฏิเสธไม่ช�ำระ
ราคาจนกว่ า จ� ำ เลยผู ้ ข ายจะยอมจดทะเบี ย นโอน
กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ให้โจทก์ได้ ไม่ถอื ว่าโจทก์ผดิ สัญญา
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มี บ า ง ก ร ณี ที่ สั ญ ญ า ต ่ า ง ต อ บ แ ท น มี
วัตถุประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพย์สิทธิ
ในทรัพย์เฉพาะสิง่ เช่น ก่อให้เกิดหรือโอนกรรมสิทธิ์
ภาระจ�ำยอมในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่
ได้ก�ำหนดไว้เป็นการแน่นอน และถ้าหากทรัพย์นั้น
ได้สูญหรือเสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอัน
จะโทษลูกหนี้ไม่ได้ กฎหมายก�ำหนดว่า การสูญหรือ
เสียหายนั้นตกเป็นพับแก่เจ้าหน้า (มาตรา 370) เช่น
ก ท�ำสัญญาขายบ้านกับ ข โดยช�ำระเงินแล้ว และ ก
จะต้องท�ำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในบ้านหลัง
นั้นแก่ ข ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ดังนี้ หากบ้าน
นั้นเกิดถูกไฟไหม้ก่อนการจดทะเบียนโอน โดยมิใช่
ความผิดของ ก ซึง่ ถือเป็นลูกหนีท้ จี่ ะต้องส่งมอบบ้าน
การที่บ้านถูกไฟไหม้เสียหายไปหมดนั้น ข ไม่อาจจะ
เรียกร้องให้ ก คืนเงินที่ได้ช�ำระไปหรือเรียกค่าเสีย
หายต่าง ๆ ได้
ฎีกาที่ 339/2506 จ�ำเลยท�ำสัญญาขายไม้สัก
ให้โจทก์และรับเงินค่าไม้ไปแล้ว ต่อเจ้าหน้าที่ของ
โจทก์ได้ตรวจไม้ที่จ�ำเลยเตรียมไว้ตามสัญญา และ
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ตีตราของโจทก์ลงไว้ ย่อมถือได้ว่าไม้ที่ตีตราแล้วนั้น
เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 370 และ
บ่งตัวทรัพย์แน่นอน กรรมสิทธิ์ในไม้ตกเป็นของ
โจทก์แล้วเมื่อมีคนลอบวางเพลิงโรงเลื่อยจ�ำเลย ซึ่ง
มิใช่ความผิดของจ�ำเลย โจทก์จะเรียกร้องราคาไม้
คืนจากจ�ำเลยไม่ได้
แต่ถ้าเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีเงื่อนไข
บั ง คั บ ก่ อ น คื อ สั ญ ญาที่ จ ะมี ผ ลผู ก พั น ก็ ต ่ อ เมื่ อ
เงื่อนไขนั้น ได้ส�ำเร็จลงแล้ว และทรัพย์อันเป็นวัตถุ
แห่งสัญญานั้นได้สูญ หรือเสียหาย หรือถูกท�ำลายลง
ในระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่ส�ำเร็จแล้ว แม้การสูญ เสีย
หาย หรือถูกท�ำลายนั้นจะไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้
ก็ตาม ลูกหนี้ก็ยังคงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้อยู่สืบไปใน
ความเสียหายใด ๆ ที่อาจมีขึ้น (มาตรา 371) เช่น
ก ขายที่ดินของตนให้แก่ ข โดยก�ำหนดว่าให้สัญญา
ซื้อขายมีผลผูกพันบังคับต่อเมื่อบุตร ของ ก ได้กลับ
มาจากต่างประเทศแล้ว ดังนี้ หากในระหว่างที่บุตร
ของ ก ยังไม่กลับจากต่างประเทศและที่ดินนั้นถูก
ทางราชการเวนคืนไปเสียก่อน เช่นนี้ การที่ที่ดินของ
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ตนนั้นถูกเวนคืน แม้จะไม่ใช่ความผิดของ ก ก็ตาม ก
ก็ยังคงต้องรับผิดต่อ ข เป็นต้น
กรณีเป็นสัญญาต่างตอบแทนซึ่งการช�ำระ
หนี้ตกเป็นพ้นวิสัยอันจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้
ลูกหนี้ไม่มีสิทธิ์จะได้รับช�ำระหนี้ตอบแทน แต่ถ้าการ
ช�ำระหนีต้ กเป็นพ้นวิสยั นัน้ เจ้าหนีเ้ ป็นผูก้ อ่ ให้เกิดขึน้
ลูกหนี้ก็มีสิทธิที่จะได้รับช�ำระหนี้ตอบแทน (มาตรา
372) เช่น ก ตกลงซื้อกระบือของ ข ตัวที่ชื่อ ขวัญ
ดังนีห้ ากขวัญถกฟ้าผ่าตายก่อนทีจ่ ะมีการส่งมอบและ
ช�ำระเงินผูข้ ายไม่มสี ทิ ธิท์ จี่ ะได้รบั ช�ำระเงินค่ากระบือ
จากผู้ซื้อได้ แต่ถ้าการที่กระบือตัวนั้นตายไปเพราะ
ความผิดของผูซ้ อื้ ไม่วา่ จะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จึงเป็น
กรณีทกี่ ารช�ำระหนีข้ องผูข้ ายตกเป็นพ้นวิสยั (คือ การ
ตายของกระบือ) โดยเป็นความผิดอันจะโทษเจ้าหนี้
ได้ ข ผู้ขาย ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่จะต้องส่งมอบกระบือตัว
นัน้ ก็มสี ทิ ธิเ์ รียกร้องให้ ก ผูซ้ อื้ ช�ำระราคาค่ากระบือได้
ฎีกาที่ 149/2539 จ�ำเลยไม่สามารถส่งไม้ฟนื ที่
ซือ้ ขายให้โจทก์ได้เพราะมีคำ� สัง่ กระทรวงเกษตรฯ ให้
สัมปทาน ท�ำให้พนื้ ทีเ่ ขตป่าไม้ทจี่ ะเลยจะท�ำไม้ฟนื ส่ง
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มอบให้โจทก์สิ้นสุดลง การช�ำระหนี้ของจ�ำเลยจึงตก
เป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษ
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิได้ เมื่อเป็นสัญญาต่างตอบแทน
จ�ำเลยก็ไม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั ช�ำระหนีต้ อบแทน โจทก์มสี ทิ ธิ
เรียกร้องมัดจ�ำคืนจากจ�ำเลย
ส�ำหรับสัญญาเพือ่ ประโยชน์บคุ คลภายนอก
นั้น มาตรา 374 บัญญัติไว้ว่า “ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ท�ำสัญญาตกลงว่าช�ำระหนี้แก่บุคคลภายนอกไซร้
ท่านว่าบุคคลภายนอกย่อมเกิดมีสิทธิจะเรียกช�ำระ
หนี้จากลูกหนี้โดยตรงได้
ในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น สิทธิของ
บุคคลภายนอกย่อมเกิดมีขนึ้ ตัง้ แต่เวลาทีแ่ สดงเจตนา
แก่ลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น”
ซึ่งหมายความว่า บุคคลภายนอก มีสิทธิจะ
เรียกช�ำระหนี้จากลูกหนี้ได้โดยตรง และสิทธิของ
บุ ค คลภายนอกย่ อ มเกิ ด มี ขึ้ น นั บ แต่ เ วลาที่ บุ ค คล
ภายนอกนั้ น แสดงเจตนาแก่ ลู ก หนี้ ว ่ า จะถื อ เอา
ประโยชน์ จ ากสั ญ ญานั้ น ซึ่ ง หากสิ ท ธิ ข องบุ ค คล
ภายนอกเกิดขึ้นดังกล่าวแล้ว คู่สัญญา (เจ้าหนี้และ
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ลูกหนี้) จะเปลี่ยนแปลงสิทธิของบุคคลภายนอกนั้น
ไม่ได้ เช่น ก จ้างให้ ข เขียนหนังสือ 1 เล่ม คิดค่าจ้าง
10,000 บาท โดย ข ก�ำหนดให้ ก ช�ำระเงินจ�ำนวน
ดังกล่าวแก่ ค ซึ่งเป็นเพื่อนของ ข ดังนั้น ค ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกที่ได้รับประโยชน์จากสัญญาจ้าง มี
สิทธิจะเรียกให้ ก ผู้จ้างช�ำระเงินดังกล่าวแก่ตนได้
โดย ค ต้องแสดงเจตนาแก่ ก ผู้ว่าจ้างตนจะถือเอา
ประโยชน์จากสัญญานัน้ เช่น การเรียกร้องให้ ก ช�ำระ
หนี้แก่ตน เป็นต้น เช่นนี้ ข หรือ ก จะเปลี่ยนแปลง
หรือระงับสิทธินั้นไม่ได้ เช่น เกิดเปลี่ยนใจจะไม่ให้ ค
ได้รับเงินจ�ำนวนดังกล่าวหรือให้ได้รับน้องลงเหล่านี้
กระท�ำไม่ได้ แต่เมื่อ ค เรียกให้ ก ผู้จ้างช�ำระหนี้แก่
ตน ก อาจยกข้อต่อสู้ของตนที่มีต่อ ข ผู้รับจ้างมาก
ล่าวอ้างเพื่อต่อสู้ ค ได้เช่น ข เขียนหนังสือยังไม่เสร็จ
หรือผิดเงื่อนไขที่ได้ก�ำหนดไว้ดังนี้ ก อาจมีสิทธิไม่
ช�ำระหนี้แก่ ค ได้
ฎีกาที่ 4278/2530 จ�ำเลยที่ 2 ตกลงกับจ�ำเลย
ที่ 1 ยอมให้บิดาโจทก์ใช้ทางพิพาทซึ่งอยู่ในที่ดิน
ของจ�ำเลยที่ 2 โดยจ�ำเลยที่ 2 ได้ค่าผ่านทาง บิดา
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โจทก์ใช้ทางพิพาทตลอดมา อันเป็นการแสดงเจตนา
ถือเอาประโยชน์จากข้อตกลงนี้แล้ว จ�ำเลยที่ 2 จึง
อาจเปลี่ยนแปลง หรือระงับสิทธิอันมีผลให้โจทก์ได้
ประโยชน์นั้นต่อไปภายหลังหาได้ไม่
ส่วนสัญญาประเภทอืน่ ๆ นัน้ ผลแห่งสัญญา
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไขนีก้ ฎหมายก�ำหนด
ว่าด้วยลักษณะของสัญญาแต่ละประเภท เช่น สัญญา
จ�ำน�ำ ผูจ้ �ำน�ำมีหน้าทีต่ อ้ งส่งมอบทรัพย์สนิ ทีจ่ ำ� น�ำให้
แก่ผู้รับจ�ำน�ำ ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายได้ก�ำหนดไว้
เป็นสัดส่วนต่างหากตามลักษณะหรือประเภทของ
สัญญา
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มัดจ�ำและ
เบี้ยปรับ
สัญญาอาจจะก�ำหนดเงือ่ นไขต่าง ๆ ได้ หากว่า
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจจะก�ำหนดเกี่ยวกับ
เรื่องมัดจ�ำและเบี้ยปรับไว้ในสัญญาก็ได้ หากเกิด
การไม่ช�ำระหนี้ขึ้นหรือการช�ำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัย
ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบ หรือถ้ามีการ
เลิกสัญญาเพราะความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะมีสิทธิเรียกร้องในเงินค่า
มัดจ�ำหรือเบี้ยปรับหรือไม่ เพียงใด มีสาระส�ำคัญพอ
สรุปได้ ดังนี้
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4.1 มัดจ�ำ
คือ ทรัพย์สนิ ซึง่ คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึง่ ได้ให้ไว้
แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเข้าท�ำสัญญากันซึ่งมัดจ�ำ
นี้ ย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาได้ท�ำกันขึ้นแล้ว
และย่อมเป็นประกันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้น
อีกด้วย ซึ่ง มาตรา 377 บัญญัติไว้ว่า “เมื่อเข้าท�ำ
สัญญา ถ้าได้ให้ท�ำสิ่งใดไว้เป็นมัดจ�ำท่านให้ถือว่า
การทีใ่ ห้มดั จ�ำนัน้ ย่อมเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญา
นั้นได้ท�ำกันขึ้นแล้ว อนึ่งมัดจ�ำนี้ย่อมเป็นประกันที่
จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย”
มัดจ�ำนั้นไม่ได้เป็นสาระส�ำคัญที่จ�ำเป็น
ต้องก�ำหนดไว้ในสัญญาเสมอไป หากไม่กำ� หนดลงใน
สัญญาก็ไม่ท�ำให้สัญญานั้นไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าก�ำหนด
ไว้ยอ่ มจะเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญานัน้ ได้ทำ� กันขึน้
แล้วและเป็นประกันการที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา
ดังนั้น หากไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น
มาตรา 378 ก�ำหนดว่ามัดจ�ำนั้นต้อง
1. ให้ส่งคืน หรือจัดเอาเป็นการใช้เงิน
บางส่วนในเมื่อช�ำระหนี้
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2. ให้ริบ ถ้าฝ่ายที่วางมัดจ�ำละเลยไม่
ช�ำระหนี้ หรือการช�ำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะ
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบ
หรือถ้ามีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของฝ่ายนั้น
ต้องรับผิดชอบ หรือถ้ามีการเลิกสัญญาเพราะความ
ผิดของฝ่ายนั้น
3. ให้ ส ่ ง คื น ถ้ า ฝ่ า ยที่ รั บ มั ด จ� ำ ละเลย
ไม่ช�ำระหนี้ หรือการช�ำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะ
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งฝ่ายนี้ต้องรับผิดชอบ
ดังนั้น มัดจ�ำที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ให้
แก่อีกฝ่ายหนึ่งไว้เพื่อเป็นการประกันการที่จะต้อง
ปฏิบัติตามสัญญานั้น จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
ได้ก�ำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น คือ ให้ริบ ให้ส่งคืน หรือ
จัดสรรเป็นการช�ำระหนีบ้ างส่วน กล่าวคือ เมือ่ ผูท้ วี่ าง
มัดจ�ำ หรือหากเป็นกรณีทผี่ วู้ างมัดจ�ำจะต้องช�ำระหนี้
แก่ผรู้ บั จ�ำน�ำ เช่น กรณีจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน
หรือค่าเสียหายใด ๆ เช่นนี้ ผู้วางมัดจ�ำอาจให้ถือเอา
ทรัพย์สินที่ตนได้วางมัดจ�ำไว้เป็นการช�ำระหนี้ค่าเสีย
หายนั้น
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ตัวอย่างเช่น ก จ้าง ข ปลูกบ้านหลังหนึง่
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันท�ำสัญญาและใน
สัญญา ก ผู้ว่าจ้างก�ำหนดให้ ข ต้องเอาเงิน 50,000
บาท วางเป็นมัดจ�ำเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา หรือประกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
แก่ผู้ว่าจ้าง เช่นนี้ หากไม่ได้ก�ำหนดให้เป็นอย่างอื่น
หาก ข ผูร้ บั จ้าง ไม่สามารถท�ำงานให้แล้วเสร็จภายใน
ก�ำหนด 1 ปี ก มีสิทธิริบเงินมัดจ�ำได้ แต่ถ้า ข ท�ำงาน
เสร็จตามสัญญาทุกประการ ก จะต้องส่งคืนเงินมัดจ�ำ
ให้ ข
ฎีกาที่ 44/2532 สัญญาซื้อขายเครื่อง
ปรับอากาศทีก่ ำ� หนดให้โจทก์ผซู้ อื้ ตระเตรียมสถานที่
ส�ำหรับการติดตัง้ เดินสายไฟฟ้า และติดสวิตซ์สำ� หรับ
เครื่องปรับอากาศให้แก่จ�ำเลยผู้ขาย ย่อมเป็นสัญญา
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ที่ถือเอาก�ำหนดเวลาและวิธีการส่งมอบเป็นข้อสาระ
ส�ำคัญ เมื่อถึงก�ำหนดส่งมอบตามสัญญาโจทก์ไม่มี
โรงแรมให้จ�ำเลยเข้าติดตั้งส่งมอบเครื่องปรับอากาศ
เป็นกรณีที่โจทก์ละเลยไม่รับช�ำระหนี้จากจ�ำเลย
โจทก์จงึ เป็นฝ่ายผิดสัญญาจ�ำเลยมีสทิ ธิยกเลิกสัญญา
และมีสิทธิริบเงินมัดจ�ำตาม ป.พ.พ. มาตรา 378(2)
4.2 เบี้ยปรับ
มาตรา 379 บั ญ ญั ติ ว ่ า “ถ้ า ลู ก หนี้
สัญญาแก่เจ้าหนี้ว่าจะใช้เงินจ�ำนวนหนึ่งเป็นเบี้ย
ปรับเมือ่ ตนไม่ชำ� ระหนีก้ ด็ หี รือไม่ชำ� ระหนีใ้ ห้ถกู ต้อง
สมควรก็ดี เมื่อลูกหนี้ผิดนัดก็ให้ริบเบี้ยปรับถ้าการ
ช�ำระหนี้อันจะพึงท�ำนั้นได้แก่ งดเว้นการอันใดอัน
หนึ่ง หากท�ำการอันนั้นฝ่าฝืนมูลหนี้เมื่อใดก็ให้ริบ
เบี้ยปรับเมื่อนั้น”
จากบทบัญญัติดังกล่าวจึงก�ำหนดได้ว่า
เบี้ยปรับ คือ ค�ำมั่นที่ลูกหนี้สัญญาว่าจะให้แก่เจ้าหนี้
หากตนไม่ช�ำระหนี้หรือช�ำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร ก็
ให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าปรับตามจ�ำนวนเงิน
ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาได้
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เบีย้ ปรับ ถือเป็นค่าสินไหมทดแทนอย่าง
หนึ่งที่เจ้าหนี้จะพึงได้รับ เบี้ยปรับมี 2 ประเภทคือ
1. เบี้ยปรับเป็นตัวเงิน
2. เบี้ยปรับซึ่งมิใช่ตัวเงิน
เบีย้ ปรับเป็นตัวเงิน กฎหมายได้กำ� หนด
ไว้เป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ
ก) เบี้ยปรับเมื่อลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้ กรณี
นี้เจ้าหนี้เรียกได้แต่เพียงเบี้ยปรับแทนการช�ำระหนี้
ซึ่งถ้าเจ้าหนี้ได้เรียกเอาเบี้ยปรับแล้ว เจ้าหนี้ก็จะ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ได้อีกต่อไป แต่
เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนการไม่ช�ำระหนี้
ของลูกหนี้นั้น เจ้าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึง
ริบนั้นได้โดยคิดจ�ำนวนเบี้ยปรับมาค�ำนวณเป็นค่า
เสียหายที่พึงได้รับ หากค่าเสียหายมีมากกว่าจ�ำนวน
ที่จะปรับ เจ้าหนี้ก็มีสิทธิเรียกร้องเอาส่วนที่เกินไป
นั้นได้ เช่น ก จ้าง ข ก่อสร้างอาคารหลังหนึ่ง โดยให้
เริม่ ลงมือท�ำงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2545 และให้
แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันเริ่มลงมือท�ำงานและ
สัญญาก�ำหนดอีกด้วยว่า หากไม่สามารถท�ำการได้
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ตามที่ก�ำหนด ข ยินยอมให้ ก ปรับเงิน 50,000 บาท
ดังนี้ ข ไม่ได้ลงมือท�ำการก่อสร้างภายในก�ำหนดเวลา
ดังกล่าว ก มีสิทธิเรียกร้องให้ ข ช�ำระเงิน 50,000
บาท เพือ่ เป็นค่าปรับตามสัญญาได้ และถ้าหากการที่
ข ไม่ได้เริ่มลงมือท�ำงาน หรือไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา
นั้นทกให้ ก ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน 60,000
บาท ก สามารถใช้สิทธิของตนเรียกร้องให้ ข ช�ำระ
เงินอีก 10,000 บาท นั้นได้
ข) เบี้ ย ปรั บ เมื่ อ ลู ก หนี้ ไ ม่ ช� ำ ระหนี้ ใ ห้
ถูกต้องสมควร เช่น ไม่ช�ำระหนี้ตามเวลาที่ก�ำหนด
ไว้ เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำ� ระหนี้ต่อไปได้
นอกเหนือจากเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นด้วย และถ้า
เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนในการ
ที่ลูกหนี้ช�ำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควรเมื่อเทียบค่าเสีย
หายกับเบี้ยปรับแล้ว ค่าเสียหายยังมีมากกว่าจ�ำนวน
เบีย้ ปรับ เจ้าหนีก้ ม็ สี ทิ ธิเรียกร้องเอา ค่าเสียหายทีล่ ำ�้
จ�ำนวนเบี้ยนั้นได้
กรณีเบี้ยปรับเมื่อลูกหนี้ไม่ช�ำระหนี้ถูก
ต้องตามควรนี้ กฎหมายให้สทิ ธิเจ้าหนีท้ เี่ รียกร้องเอา
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จากลูกหนี้ได้ถึง 3 ประการคือ
1. เบี้ยปรับ
2. ให้ปฏิบตั กิ ารช�ำระหนีต้ ามสัญญาต่อไป
3. เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ถ้ามี)
การไม่ช�ำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรหมาย
ถึง ลูกหนีไ้ ด้ปฏิบตั ติ ามสัญญาแล้วแต่ลว่ งเลยก�ำหนด
ระยะเวลา หรือปฏิบัติตามสัญญาไม่ครบถ้วนถูก
ต้อง เจ้าหนี้จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าปรับ และค่าสินไหม
ทดแทน และหรือให้ปฏิบตั ติ ามสัญญาได้อกี ด้วย ทัง้ นี้
เป็นไปตามมาตรา 380 และ มาตรา 381
มาตรา 380 บัญญัติว่า “ถ้าลูกหนี้ได้
สัญญาไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ช�ำระหนี้เจ้าหนี้
จะเรียกเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นแทนการช�ำระหนี้
ก็ได้แต่ถ้าเจ้าหนี้แสดงต่อลูกหนี้ว่าจะเรียกเอาเบี้ย
ปรับฉะนั้นแล้ว ก็เป็นอันขาดสิทธิเรียกร้องช�ำระหนี้
อีกต่อไป
ถ้ า เจ้ า หนี้ มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหม
ทดแทนเพื่อการไม่ช�ำระหนี้ จะเรียกเอาเบี้ยปรับ
อันจะพึงริบนั้นในฐานเป็นจ�ำนวนน้อยที่สุดแห่งค่า
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เสียหายก็ได้ การพิสูจน์ค่าเสียหายยิ่งกว่านั้น ท่านก็
อนุญาตให้พิสูจน์ได้”
มาตรา 381 บัญญัติว่า “ถ้าลูกหนี้ได้
สัญญาไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ช�ำระหนี้ให้ถูก
ต้องสมควร เช่นว่าไม่ชำ� ระหนีต้ รงตามเวลาทีก่ ำ� หนด
ไว้เป็นต้น นอกจากเรียกให้ช�ำระหนี้เจ้าหนี้จะเรียก
เอาเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นอีกด้วยก็ได้
ถ้ า เจ้ า หนี้ มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหม
ทดแทนในมูลช�ำระหนีไ้ ม่ถกู ต้องสมควร ท่านได้บงั คับ
ตามบัญญัติแห่งมาตรา 380 วรรค 2
ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับช�ำระหนี้แล้ว จะเรียก
เอาเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้บอกสงวนสิทธิไว้เช่นนั้นใน
เวลารับช�ำระหนี้”
เบี้ยปรับที่มิใช่ตัวเงิน
มาตรา 382 บัญญัติว่า “ถ้าสัญญาว่า
จะท�ำการช�ำระหนี้อย่างอื่นให้เป็นเบี้ยปรับ ไม่ใช่ใช้
เป็นจ�ำนวนเงินไซร้ ท่านให้น�ำบทบัญญัติแห่งมาตรา
379 ถึง 381 มาใช้บังคับ แต่ถ้าเจ้าหนี้เรียกเอาเบี้ย
ปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็เป็นอัน
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ขาดไป” ใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับลงได้แล้วแต่ กรณี ๆ
ไปตามมาตรา 383
ฎีกาที่ 1325/2538 ข้อตกลงว่าหาก
จ�ำเลยผิดสัญญาไม่ช�ำระหนี้ ยอมให้คิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 20 ต่อปี ถือเป็นการก�ำหนดค่าเสียหาย
ไว้ลว่ งหน้าให้คดิ ดอกเบีย้ เสมือนเป็นเบีย้ ปรับซึง่ ศาลมี
อ�ำนาจใช้ดุลพินิจลดลงเป็นจ�ำนวนพอสมควรได้
4.3 การเลิกสัญญา
สิทธิในการเลิกสัญญานั้นคงเกิดขึ้นได้ 2
วิธีคือ โดยมีข้อตกลงก�ำหนดกันไว้ในสัญญาและโดย
บทบัญญัติของกฎหมาย
1) เลิกสัญญาโดยมีข้อตกลงก�ำหนด
ไว้ในสัญญา
		 การเลิกสัญญาซึ่งเกิดจากข้อตกลง
ที่ได้ก�ำหนดไว้ในสัญญานั้นไม่มีปัญหายุ่งยากเพราะ
ขึ้นอยู่กับเจตนาของคู่สัญญาว่าจะให้เลิกกันอย่างไร
หรือจะให้เลิกกันเมื่อไรและจะก�ำหนดเงื่อนไขกัน
ไว้อย่างไร เช่น สัญญาเช่าซึ่งผู้ให้เช่าอาจระบุไว้ใน
สัญญาเช่าไว้หลายประการและตกลงกันกับผู้เช่าว่า
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หากผู้เช่าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ผู้ให้เช่าบอก
เลิกสัญญาได้ทันที เป็นต้น
2) เ ลิ ก สั ญ ญ า โ ด ย บั ญ ญั ติ ข อ ง
กฎหมาย
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
ก. เมือ่ อีกฝ่ายหนึง่ ไม่ชำ� ระหนี้ ซึง่ เป็น
กรณีระยะเวลาในสัญญาไม่เป็นสาระส�ำคัญ มาตรา
387 บัญญัติว่า “ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ช�ำระหนี้ อีก
ฝ่ายหนึ่งจะก�ำหนดระยะเวลาพอสมควรแล้วบอก
กล่าวให้ฝ่ายนั้นช�ำระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได้
และถ้าฝ่ายนัน้ ไม่ชำ� ระหนีภ้ ายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ให้ไซร้ อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้”
การที่ลูกหนี้ยังไม่ช�ำระหนี้นั้นกฎหมาย
ให้สิทธิเจ้าหนี้ที่จะบอกกล่าวให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้เสีย
โดยบอกกล่าวให้ลูกหนี้ปฏิบัติการช�ำระหนี้ในระยะ
เวลาอันสมควร หากลูกหนี้ยังไม่ช�ำระจึงจะบอกเลิก
สัญญาเสียได้ เช่น ด�ำ ขายปุ๋ยให้ แดง โดยตกลงกัน
ว่าจะช�ำระราคาภายใน 7 วัน นับแต่วันขาย เมื่อครบ
ก�ำหนดแล้ว ด�ำ จะก�ำหนดเวลาอันสมควรให้ แดง ใช้
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ราคาซึง่ ถ้า แดง ไม่ชำ� ระราคาตามทีด่ ำ� ก�ำหนด ด�ำ จะ
บอกเลิกสัญญาเสียก็ได้
ฎีกาที่ 390/2536 จ�ำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้
มิได้ช�ำระหนี้ภายในเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
จ�ำเลยย่อมตกเป็นผูผ้ ดิ นัดสัญญา เมือ่ สัญญามิได้ระบุ
ว่าหากจ�ำเลยผิดนัดสัญญา สัญญาซือ้ ขายเป็นอันเลิก
กันทันที ดังนี้ตราบใดที่โจทก์ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา
สัญญาซือ้ ขายจึงยังมีผลผูกพันอยูจ่ ำ� เลยย่อมมีสทิ ธิขอ
ช�ำระหนี้ตามสัญญาได้
ข. เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ช�ำระหนี้ซึ่งเป็น
กรณีระยะเวลาในสัญญาเป็นสาระส�ำคัญ ตามมาตรา
388 บัญญัติว่า “ถ้าวัตถุที่ประสงค์แห่งสัญญานั้น ว่า
โดยสภาพหรือโดยเจตนาทีค่ สู่ ญ
ั ญาได้แสดงไว้จะเป็น
ผลส�ำเร็จได้ก็แต่ด้วยการช�ำระหนี้ ณ เวลามีก�ำหนด
ก็ดี หรือภายในระยะเวลาอันใดอันหนึ่งซึ่งก�ำหนดไว้
ก็ดี และก�ำหนดเวลาหรือระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไป
โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้ช�ำระหนี้ไซร้ท่านว่าอีกฝ่าย
หนึ่งจะเลิกสัญญานั้นเสียก็ได้ มิพักต้องบอกกล่าวดัง
ว่าไว้ในมาตราก่อนนั้นเลย”
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หมายความว่า พฤติการณ์ที่การบอก
กล่าวก�ำหนดเวลาให้ช�ำระหนี้ไม่จ�ำเป็น เพราะเวลา
เป็นสาระส�ำคัญซึง่ โดยสภาพหรือโดยเจตนาคูส่ ญ
ั ญา
ได้แสดงไว้ เช่น ก ตกลงซื้อน�้ำตาลกับบริษัท ข โดย
ตกลงกันว่าจะต้องส่งมอบให้ทันในวันที่ 1 มกราคม
2545 เพราะมิฉะนั้นจะไม่ทันเรือซึ่งจะส่งออกนอก
ประเทศ เช่นนี้จะเห็นได้ว่า เวลาเป็นสาระส�ำคัญ ถ้า
ไม่ช�ำระหนี้ตามก�ำหนดก็บอกเลิกสัญญาได้เลย โดย
ไม่ต้องบอกกล่าวก�ำหนดเวลาใช้ช�ำระหนี้อย่างเช่น
ในกรณี ข้อ ก แต่อย่างใด
ฎี ก าที่ 1856/2523 โจทก์ จ� ำ เลยท� ำ
สัญญาจะซือ้ จะขายทีด่ นิ ซึง่ จ�ำเลยทราบดีวา่ โจทก์จะ
ซือ้ เอาไปขายให้ผอู้ นื่ โดยมีขอ้ ตกลงให้สง่ มอบ น.ส.3
ตามเวลาที่ก�ำหนด จ�ำเลยไม่อาจจัดการให้ส�ำเร็จได้
ตามสัญญาเวลาเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งหากล่าช้าย่อม
เป็นการไร้ประโยชน์โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวตามมาตรา 387 ก่อน
ค. กรณีการช�ำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย
ซึ่งตามมาตรา 389 บัญญัติว่า “ถ้าการช�ำระหนี้
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ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนกลายเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ได้ไซร้ เจ้าหนี้จะ
เลิกสัญญานั้นเสียก็ได้”
ตัวอย่าง เช่น ด�ำ ท�ำสัญญาเช่ารถยนต์
จากแดง ในขณะด�ำเดินทางไปรับรถยนต์ แดงได้ขับ
รถยนต์คันที่จะให้ด�ำ เช่าไปชนกับรถสิบล้อ รถยนต์
คันที่ให้เช่าพักเสียหาย เช่นนี้ ด�ำ ก็มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้

บุคคลทีม่ สี ทิ ธิเลิกสัญญาต้องกระท�ำโดย
การแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาและจะเก็บเงียบไว้ไม่
บอกให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ไม่ได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญา
แล้วถอนเสียไม่ได้ ตามมาตรา 386 บัญญัติว่า “ถ้าคู่
สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญา โดยข้อสัญญาหรือ
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โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายการเลิกสัญญาเช่นนั้น
ย่อมท�ำด้วยแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง แสดงเจตนา
ดังกล่าวในวรรคก่อนนั้น ท่านว่าหาอาจจะถอนได้ไม่
ผลของการเลิกสัญญาก็คอื มีผลเป็นการ
ท�ำลายสัญญาหนี้ และท�ำให้สัญญานั้นไม่มีผลตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ มีผลย้อนหลังขึ้นไปถึงเวลาท�ำสัญญา
ตามมาตรา 391 บัญญัติว่า “เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
ได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจ�ำต้อง
ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่
ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอก
หาได้ไม่
ส่วนเงินอันจะต้องใช้คนื ในกรณีดงั กล่าว
มาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วยคิด
ตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้
ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระท�ำให้และ
เป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นนั้ การทีจ่ ะชดใช้คนื ท่านให้
ท�ำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าใน
สัญญามีก�ำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทนก็ให้ใช้ตามนั้น
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การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากกระทบ
กระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่”
ผลก็คือ ท�ำให้คู่สัญญากลับคือสู่ฐานะ
เดิม ดังนั้น สิ่งใดที่ให้กันไปก็ต้องคืนให้แก่กัน เช่น
ก และ ข ท�ำสัญญาซื้อขายแม่กระบือกันไว้ ถ้ามีการ
เลิกสัญญาผลก็คือ ก ต้องคืนแม่กระบือให้ ข ถ้าใน
ระหว่างที่ ก ครอบครองแม่กระบือ และแม่กระบือ
เกิดตกลูกขึ้นมา ก ก็ต้องคืนลูกกระบือด้วย ส่วน ข ก็
ต้องคืนเงินราคาแม่กระบือให้ ก พร้อมดอกเบี้ย และ
ดอกเบีย้ ทีจ่ ะต้องใช้ให้แก่กนั นี้ เมือ่ ไม่ได้กำ� หนดอัตรา
ไว้ต้องใช้กันตามมาตรา 7 คือ ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
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ฎีกาที่ 1468/2542 โจทก์ทวงถามให้
จ�ำเลยช�ำระเงินกู้ทั้งหมดพร้อมไถ่ถอนจ�ำนอง ซึ่ง
จ�ำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แสดงว่าโจทก์บอก
เลิกสัญญา กู้เงินแล้ว เมื่อสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโจทก์
จะอาศัยประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ประกาศของโจทก์เรือ่ งอัตราดอกเบีย้ และส่วนลดเงิน
ให้สนิ เชือ่ ทีโ่ จทก์มสี ทิ ธิเพิม่ อัตราดอกเบีย้ สินเชือ่ ทีผ่ ดิ
เงื่อนไขได้ถึงร้อยละ 24 ต่อปี มาปรับคิดดอกเบี้ยกับ
จ�ำเลยในอัตราทีเ่ พิม่ สูงขึน้ หาได้ไม่ เพราะสัญญาทีใ่ ห้
สิทธิแก่โจทก์ในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสิ้นผลไปก่อน
แล้ว
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ค�ำพิพากษา
ฎีกาที่ส�ำคัญ
เกี่ยวกับ
สัญญา
ประกาศให้มีการประกวดราคา หรือค�ำ
แจ้งความให้ประมูล ไม่ใช่ค�ำเสนอ แต่เป็น
เพียงค�ำเชิญชวนให้ท�ำค�ำเสนอเท่านั้น
ฎีกาที่ 2802/2523 ค�ำแจ้งความของจ�ำเลยทัง้
สีท่ ใี่ ห้มกี ารประมูลการเช่าโรงงานสุราแม่โขงบางยีข่ นั
เป็นเพียงค�ำเชื้อเชิญให้ผู้สนใจท�ำน�ำค�ำเสนอขึ้นมา
เท่านั้น หนังสือของโจทก์ที่ขอเข้าประกวดราคาด้วย
เป็นค�ำเสนอ เมื่อจ�ำเลยบอกปัดค�ำเสนอดังกล่าว
โจทก์จ�ำเลยไม่มีสัญญาและนิติสัมพันธ์ใด ๆ ต่อกัน
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ข้อตกลงว่าสัญญาต้องท�ำเป็นหนังสือ
(มาตรา 366 วรรคสอง)
ฎีกาที่ 6014/2539 โจทก์ยื่นซองประกวด
ราคาเสนอขายเครื่องดูดฝุ่นให้จ�ำเลย ต่อมาจ�ำเลยมี
หนังสือเชิญโจทก์ไปท�ำสัญญา โจทก์ส่งผู้แทนไปลง
นามในสัญญาซือ้ ขายแล้ว แต่ผอู้ ำ� นวยการของจ�ำเลย
ยังไม่ลงนาม เนื่องจากยังมีการต่อรองราคากันอยู่
และปรากฏเงื่อนไขในการประกวดราคาว่า ถ้าโจทก์
ไม่ไปท�ำสัญญากับจ�ำเลย จ�ำเลยจะริบหลักประกัน
แสดงว่าสัญญาที่มุ่งท�ำนี้จะต้องเป็นหนังสือ เมื่อ
จ�ำเลยยังไม่ลงนามในสัญญา ต้องถือว่ายังไม่มสี ญ
ั ญา
ต่อกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 366 วรรคสอง สัญญาซื้อ
ขายจึงยังไม่เกิด

58

สัญญา

สัญญาต่างตอบแทน (มาตรา 396 372)
ฎีกาที่ 3059/2538 สัญญาซือ้ ขายเป็นสัญญา
ต่างตอบแทน โจทก์ในฐานะผู้ซื้อชอบที่จะปฏิเสธไม่
ช�ำระราคาจนกว่าจ�ำเลยผูข้ ายจะยอมจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินให้โจทก์ได้ไม่ถือว่าโจทก์ผิดสัญญา
ข้ อ ตกลงยกเว้ น ความรั บ ผิ ด (มาตรา
373)
ฎีกาที่ 4161/2532 จ�ำเลยที่ 1 เป็นสมุห์
บัญชี จ�ำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการสาขาของธนาคาร
จ�ำเลยที่ 3 จ�ำเลยที่ 1 ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบลายมือชื่อของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
จ�ำเลยทั้งสองย่อมมีความช�ำนาญในการตรวจพิสูจน์
ลายมือชื่อของลูกค้ามากกว่าคนธรรมดา หากจ�ำเลย
ทั้งสองได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่
ของตนโดยละเอียดรอบคอบตรวจสอบลายมือชื่อ
ในเช็คพิพาทตามควร ก็จะต้องทราบว่าลายมือชื่อ
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ดังกล่าวเป็นลายมือปลอมการที่จ�ำเลยทั้งสองไม่ใช้
ความระมัดระวังให้เพียงพอ จึงเป็นการกระท�ำโดย
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แม้โจทก์กับจ�ำเลยจะ
มีข้อตกลงไว้ล่วงหน้าเมื่อเช็คยังไม่ได้สั่งจ่ายสูญหาย
ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของโจทก์เอง
และมีผู้ปลอมลายมือชื่อของโจทก์ไปเบิกเงิน จ�ำเลย
ไม่ตอ้ งรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตาม จ�ำเลยก็จะ
ยึดข้อตกลงดังกล่าวเพือ่ ปฏิเสธความรับผิดของตนไม่
ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 373
สั ญ ญาเพื่ อ ประโยชน์ บุ ค คลภายนอก
(มาตรา 374-376)
ฎีกาที่ 4156/2532 โจทก์จ�ำเลยจดทะเบียน
หย่า และบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินให้บุตร
ด้วยเจตนาให้มีผลผูกพันตามกฎหมายไม่เป็นโมฆะ
เมื่อจ�ำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงในบันทึกหลัง
ทะเบียนการหย่า โจทก์ในฐานะคู่สัญญาจึงมีอ�ำนาจ
ฟ้องให้จำ� เลยโอนทรัพย์สนิ นัน้ ให้แก่บตุ รได้ ส่วนบุตร
จะยอมรับทรัพย์สินหรือไม่เป็นเรื่องในชั้นบังคับคดี
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ผลของการวางมัดจ�ำ (มาตรา 378)
ฎีกาที่ 4861/2539 ตาม ป.พ.พ. มาตรา
378(1) มัดจ�ำนั้น ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเงิน
มัดจ�ำทีร่ บิ จะจัดเอาเป็นการใช้เงินบางส่วนได้ ต่อเมือ่
มีการปฏิบัติการช�ำระหนี้ถูกต้องกันตามสัญญา เมื่อ
จ�ำเลยที่ 1 ซึง่ เป็นฝ่ายว่าจ้างผิดสัญญา และมีการเลิก
สัญญา แสดงว่าจ�ำเลยที่ 1 มิได้ปฏิบตั กิ ารช�ำระหนีใ้ ห้
ถูกต้องตามสัญญา เงินมัดจ�ำทีโ่ จทก์รบั ไว้จงึ ไม่อาจจัด
เอาเป็นการใช้เงินบางส่วนส�ำหรับหนี้ค่าจ้างก่อสร้าง
ที่จ�ำเลยที่ 1 ค้างช�ำระแก่โจทก์ได้ จ�ำเลยที่ 1 จึงต้อง
ช�ำระหนี้ค่าจ้างก่อสร้างงวดแรกให้โจทก์เต็มจ�ำนวน
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ศาลมี อ� ำ นาจลดเบี้ ย ปรั บ ที่สู ง เกิ น ส่ ว น
(มาตรา 383)
ฎีกาที่ 1325/2538 ข้อตกลงว่าหากจ�ำเลยผิด
สัญญาไม่ชำ� ระหนี้ ยอมให้คดิ ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ
20 ต่อปี ถือเป็นการก�ำหนดค่าเสียหายไว้ลว่ งหน้า ให้
คิดดอกเบี้ยเสมือนเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งศาลมีอ�ำนาจใช้
ดุลพินิจลดลงเป็นจ�ำนวนพอสมควรได้
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