Proposal for the Reform of the Law on Obligations; Secs. 194 – 389
– Based on the Modernized German Law on Obligations (2001 ~ ) –
(Uncorrected Thai translation from the manuscripts in German)
Current Sections

Proposals

บรรพ ๒ หนี ้

ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๑ วัตถุแห่งหนี ้

194
ด้วยอำนาจแห่งมูลหนี ้ เจ้าหนีย
้ ่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี ้

[สิทธิและภาระผูกพันแห่งหนี]้
(1)

<Same as the current provision Sec. 194>

ชำระหนีไ้ ด้ อนึ่ง การชำระหนีด
้ ้วยงดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็
ย่อมมีได้

(2) นอกจากนี ้ ตามเนื้อหาของนิติสัมพันธ์แห่งหนี ้ คู่กรณีทุก
ฝ่ ายมีภาระผูกพันในการปกป้ องรักษาสิทธิ ทรัพย์สินและ
ประโยชน์ทางกฎหมายของฝ่ ายอื่น

[Optional]

(3) เมื่อลูกหนีไ้ ด้กระทำการชำระหนี ้ แต่การนัน
้ ไม่เหมาะสม
ตามเนื้อหาของหนี ้ โดยเฉพาะในประเภท จำนวน หรือ

คุณภาพของสิ่งทีไ่ ด้ส่งมอบให้เจ้าหนี ้ เจ้าหนีย
้ ่อมมีสิทธิจะ

เรียกให้ลูกหนีแ
้ ก้ไขสิ่งนัน
้ ให้เป็ นสมบูรณ์ได้ เว้นแต่เจ้าหนีก
้ ่อ
ให้เกิดสถานการณ์นน
ั ้ ขึน
้ ด้วยตัวเอง
195

<Same as the current provision Sec. 195>

เมื่อทรัพย์ซึ่งเป็ นวัตถุแห่งหนีน
้ น
ั ้ ได้ระบุไว้แต่พียงเป็ น

ประเภท และถ้าตามสภาพแห่งนิติกรรม หรือตามเจตนาของ
คู่กรณีไม่อาจจะกำหนดได้ว่าทรัพย์นน
ั ้ จะพึงเป็ นชนิดอย่างไร
ไซร้ ท่านว่าลูกหนีจ
้ ะต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดปานกลาง

ถ้าลูกหนีไ้ ด้กระทำการอันตนจะพึงต้องทำเพื่อส่งมอบ

ทรัพย์สิ่งนัน
้ ทุกประการแล้วก็ดี หรือถ้าลูกหนีไ้ ด้เลือกกำหนด
ทรัพย์ที่จะส่งมอบแล้วด้วยความยินยอมของเจ้าหนีก
้ ็ดี ท่าน
ว่าทรัพย์นน
ั ้ จึงเป็ นวัตถุแห่งหนีจ
้ ำเดิมแต่เวลานัน
้ ไป
196

<Same as the current provision Sec. 196>

ถ้าหนีเ้ งินได้แสดงไว้เป็ นเงินต่างประเทศ ท่านว่าจะส่งใช้

เป็ นเงินไทยก็ได้

การเปลี่ยนเงินนี ้ ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถาน

ที่และในเวลาที่ใช้เงิน
197

<Same as the current provision Sec. 197>

ถ้าหนีเ้ งินจะพึงส่งใช้ด้วยเงินตราชนิดหนึ่งชนิดใดโดย

เฉพาะอันเป็ นชนิดที่ยกเลิกไม่ใช้กันแล้วในเวลาที่จะต้องส่ง
เงินใช้หนีน
้ น
ั ้ ไซร้ การส่งใช้เงินท่านให้ถือเสมือนหนึ่งว่ามิได้
ระบุไว้ให้ใช้เป็ นเงินตราชนิดนัน
้
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198

<Same as the current provision Sec. 198>

ถ้าการอันมีกำหนดพึงกระทำเพื่อชำระหนีน
้ น
ั ้ มีหลายอย่าง

แต่จะต้องกระทำเพียงการใดการหนึ่งแต่อย่างเดียวไซร้ ท่าน
ว่าสิทธิที่จะเลือกทำการอย่างใดนัน
้ ตกอยู่แก่ฝ่ายลูกหนี ้ เว้น
แต่จะได้ตกลงกันกำหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
199

<Same as the current provision Sec. 199>

การเลือกนัน
้ ท่านให้ทำด้วยแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ าย

หนึ่ง

การชำระหนีไ้ ด้เลือกทำเป็ นอย่างใดแล้ว ท่านให้ถือว่าอย่าง

นัน
้ อย่างเดียวเป็ นการชำระหนีอ
้ ันกำหนดให้กระทำแต่ต้นมา
200

<Same as the current provision Sec. 200>

ถ้าจะต้องเลือกภายในระยะเวลาอันมีกำหนด และฝ่ ายที่มี

สิทธิจะเลือก มิได้เลือกภายในระยะเวลานัน
้ ไซร้ ท่านว่าสิทธิที่
จะเลือกนัน
้ ย่อมตกไปอยู่แก่อีกฝ่ ายหนึ่ง

ถ้ามิได้กำหนดระยะเวลาให้เลือกไซร้ เมื่อหนีถ
้ ึงกำหนด

ชำระ ฝ่ ายที่ไม่มีสิทธิจะเลือกอาจกำหนดเวลาพอสมควรแก่

เหตุ แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายโน้นใช้สิทธิเลือกภายในเวลาอันนัน
้
201

<Same as the current provision Sec. 201>

ถ้าบุคคลภายนอกจะพึงเป็ นผู้เลือก ท่านให้กระทำด้วย

แสดงเจตนาแก่ลูกหนี ้ และลูกหนีจ
้ ะต้องแจ้งความนัน
้ แก่เจ้า
หนี ้

ถ้าบุคคลภายนอกนัน
้ ไม่อาจจะเลือกได้กด
็ ี หรือไม่เต็มใจจะ

เลือกก็ดี ท่านว่าสิทธิที่จะเลือกตกไปอยู่แก่ฝ่ายลูกหนี ้
202

<Same as the current provision Sec. 202>

ถ้าการอันจะพึงต้องทำเพื่อชำระหนีน
้ น
ั ้ มีหลายอย่างและ

อย่างใดอย่างหนึ่งตกเป็ นอันพ้นวิสัยจะทำได้มาแต่ต้นก็ดี หรือ
กลายเป็ นพ้นวิสัยในภายหลังก็ดี ท่านให้จำกัดหนีน
้ น
ั ้ ไว้เพียง

การชำระหนีอ
้ ย่างอื่นที่ไม่พ้นวิสัย อนึ่ง การจำกัดอันนีย
้ ่อมไม่
เกิดมีขน
ึ ้ หากว่าการชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัย เพราะ

พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ ายที่ไม่มีสิทธิจะเลือกนัน
้ ต้องรับ
ผิดชอบ

หมวด ๒ ผลแห่งหนี ้

ส่วนที่ ๑ การไม่ชำระหนี ้
203

<Same as the current provision Sec. 203>

ถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนีน
้ น
ั ้ มิได้กำหนดลงไว้ หรือจะ

อนุมานจากพฤติการณ์ทงั ้ ปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนีย
้ ่อม

จะเรียกให้ชำระหนีไ้ ด้โดยพลัน และฝ่ ายลูกหนีก
้ ็ย่อมจะชำระ
หนีข
้ องตนได้โดยพลันดุจกัน

ถ้าได้กำหนดเวลาไว้ แต่หากกรณีเป็ นที่สงสัย ท่านให้

สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เจ้าหนีจ
้ ะเรียกให้ชำระหนีก
้ ่อนเวลานัน
้

2 / 32

Dated: 15/07/2022

Current Sections

Proposals

หาได้ไม่ แต่ฝ่ายลูกหนีจ
้ ะชำระหนีก
้ ่อนกำหนดนัน
้ ก็ได้
219

203/1 [ความระงับภาระผูกพันในปฏิบัติตามหนี]้

[Repealed]

ถ้าการชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอัน (1) ลูกหนีห
้ ลุดพ้นจากภาระผูกพันในการปฏิบัติตามหนี ้ และ

หนึ่งซึ่งเกิดขึน
้ ภายหลังทีไ่ ด้ก่อหนี ้ และซึ่งลูกหนีไ้ ม่ต้องรับผิด

เจ้าหนีย
้ ่อมเสียสิทธิที่จะเรียกร้องการนัน
้ ไปเลย ในขอบเขต

ชอบนัน
้ ไซร้ ท่านว่าลูกหนีเ้ ป็ นอันหลุดพ้นจากการชำระหนีน
้ น
ั ้ เท่าที่การนัน
้ กลายเป็ นพ้นวิสัย วิธีเดียวกันนี ้ ให้ใช้บังคับแก่
ถ้าภายหลังทีไ่ ด้ก่อหนีข
้ น
ึ ้ แล้วนัน
้ ลูกหนีก
้ ลายเป็ นคนไม่

สามารถจะชำระหนีไ้ ด้ไซร้ ท่านให้ถือเสมือนว่าเป็ นพฤติการณ์

กรณีที่ลูกหนีก
้ ลายเป็ นคนไม่สามารถจะปฏิบัติตามหนีไ้ ด้ด้วย

ทีท
่ ำให้การชำระหนีต
้ กเป็ นอันพ้นวิสัยฉะนัน
้

(2) ลูกหนีป
้ ฏิเสธการปฏิบัติตามหนีก
้ ็ได้ ตราบเท่าที่จะ

ต้องการใช้ความพยายามและค่าใช้จ่ายจำนวนมากเกินควรซึ่ง
ไม่เป็ นธรรมตามหลักสุจริต ในการพิจารณาประการนี ้ ให้คิด

เกี่ยวกับเรื่องว่าลูกหนีต
้ ้องรับผิดชอบในการเกิดพฤติการณ์นน
ั้
หรือไม่ด้วย

(3) นอกจากนี ้ ในกรณีที่ลูกหนีจ
้ ะต้องปฏิบัติการชำระหนีด
้ ้วย
ตัวของตนเอง ลูกหนีป
้ ฏิเสธการชำระหนีก
้ ็ได้ หากมี

พฤติการณ์พเิ ศษอันใดซึ่งทำให้การเรียกร้องเพื่อการปฏิบัตินน
ั้
จะไม่เหมาะสม ตามที่เปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ของ
ทัง้ สองฝ่ าย

(4) เจ้าหนีย
้ ่อมมีสิทธิที่บัญญัติไว้ในมาตรา 203/2 215 วรรค 1
และ 218

(5) ในกรณีสัญญาต่างตอบแทนอันใดอันหนึ่ง คู่สัญญาทุกฝ่ าย
มีสิทธิและภาระผูกพันที่บัญญัติไว้ในมาตรา 370 372 387 และ
389
228

[Moved in]

ถ้าพฤติการณ์ซึ่งทำให้การชำระหนีเ้ ป็ นอันพ้นวิสัยนัน
้ เป็ น

203/2 [สิทธิที่เรียกให้ส่งมอบของแทน]

ถ้าพฤติการณ์ซึ่งทำให้ลูกหนีห
้ ลุดพ้นจากภาระผูกพันในการ

ผลให้ลูกหนีไ้ ด้มาซึ่งของแทนก็ดี หรือได้สิทธิเรียกร้องค่า

ชำระหนีต
้ ามมาตรา 203/1 นัน
้ เป็ นเหตุผลให้ลูกหนีไ้ ด้มาซึ่ง

หนีจ
้ ะเรียกให้ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้ หรือจะเข้าเรียกเอา

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็ดี เจ้าหนีจ
้ ะเรียกให้ส่งมอบ

สินไหมทดแทนเพื่อทรัพย์อันจะพึงได้แก่ตนนัน
้ ก็ดี ท่านว่าเจ้า ของแทนเพื่อทรัพย์อันจะพึงมอบให้แก่เจ้าหนีน
้ น
ั ้ ก็ดี หรือได้
ค่าสินไหมทดแทนเสียเองก็ได้

ถ้าเจ้าหนีม
้ ีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพราะการไม่

ชำระหนีแ
้ ละถ้าใช้สิทธินน
ั ้ ดังได้ระบุไว้ในวรรคต้นไซร้ ค่า

ของแทนที่ได้รับไว้ หรือให้โอนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนก็ได้

สินไหมทดแทนอันจะพึงใช้แก่เจ้าหนีน
้ น
ั ้ ย่อมลดจำนวนลง
เพียงเสมอราคาแห่งของแทนซึ่งลูกหนีไ้ ด้รับไว้หรือเสมอ
จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ลูกหนีจ
้ ะเรียกร้องได้นน
ั้
204

[Improved]

204 [ลูกหนีต
้ กเป็ นผู้ผิดนัด]

ถ้าหนีถ
้ ึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นน
ั ้ เจ้าหนีไ้ ด้ให้ (1) ถ้าหนีถ
้ ึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นน
ั ้ เจ้าหนีไ้ ด้

คำเตือนลูกหนีแ
้ ล้ว ลูกหนีย
้ ังไม่ชำระหนีไ้ ซร้ ลูกหนีไ้ ด้ช่ อ
ื ว่า
ผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

ให้คำเตือนลูกหนีแ
้ ล้ว ลูกหนีย
้ ังไม่ชำระหนีไ้ ซร้ ลูกหนีไ้ ด้ช่ อ
ื ว่า
ผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว อนึ่ง การฟ้ องต่อศาลเรียกร้องให้
ชำระหนี ้ หรือการจัดส่งจดหมายแจ้งหนีใ้ นกระบวนการ
ติดตามหนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการเตือน
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ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนีไ้ ว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี ้ (2) ให้ลูกหนีต
้ กเป็ นผู้ผิดนัดทันทีที่หนีถ
้ ึงกำหนดชำระแล้ว

มิได้ชำระหนีต
้ ามกำหนดไซร้ ท่านว่าลูกหนีต
้ กเป็ นผู้ผิดนัดโดย โดยไม่จำเป็ นต้องให้คำเตือนเลย เมื่อ
มิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนีท
้ ่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี ้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้
อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว

1. ได้กำหนดเวลาชำระหนีไ้ ว้ตามวันแห่งปฏิทิน

2. ในกรณีที่คู่กรณีต้องปฎิบัติการอันใดอันหนึ่งล่วงหน้า
ก่อนการชำระหนี ้ ได้กำหนดเวลาลงไว้ เพื่อให้อาจ

คำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ปฎิบัติการนัน
้
3. ลูกหนีป
้ ฏิเสธการปฎิบัติการชำระหนีห
้ รือการแก้ไขสิ่งที่
ตนได้ส่งมอบแล้วให้เป็ นสมบูรณ์อย่างจริงจังและเด็ด
ขาด หรือ

4. มีพฤติการณ์พเิ ศษอันใดซึ่งทำให้ความตกเป็ นผู้ผิดนัด

ทันทีเป็ นธรรม ตามที่เปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์
ของทัง้ สองฝ่ าย

205

<Same as the current provision Sec. 205>

ตราบใดการชำระหนีน
้ น
ั ้ ยังมิได้กระทำลงเพราะพฤติการณ์

อันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนีไ้ ม่ต้องรับผิดชอบ ตราบนัน
้ ลูกหนีย
้ ังหา
ได้ช่ อ
ื ว่าผิดนัดไม่
206

206 [ความรับผิดชอบของลูกหนี]้

[Repealed]

ในกรณีหนีอ
้ ันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนีไ้ ด้ช่ อ
ื ว่าผิดนัดมาแต่ (1) ลูกหนีต
้ ้องรับผิดชอบในความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

เวลาทีท
่ ำละเมิด

ของตน เว้นแต่เขาต้องรับผิดชอบอย่างเข้มงวดหรืออ่อนกว่านี ้
ตามที่กำหนดไว้หรือตามเนื้อหาอย่างอื่นในนิติสัมพันธ์แห่งหนี ้
โดยเฉพาะการรับประกันหรือความเสี่ยงในการจัดซื้อ ให้นำ
บทบัญญัติแห่งมาตรา 429 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(2) ผู้ใดกระทำโดยประมาทเลินเล่อ คือกระทำโดยไม่ได้ใช้

ความระมัดระวังตามความคาดหวังโดยนัยแห่งนิติสัมพันธ์ตาม
ปกติธรรมดา

(3) ให้ลูกหนีห
้ ลุดพ้นก่อนล่วงหน้าจากความรับผิดต่อความ
จงใจไม่ได้

206/1 [ความระงับระวังในกิจการของตนเอง]

บุคคลผู้ใดต้องใช้เพียงแต่ความระมัดระวังเช่นที่เขาเคยใช้

ในกิจการของตนเท่านัน
้ ไม่อาจพ้นจากความรับผิดต่อความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงได้
217

206/2 [ความรับผิดชอบในระหว่างเวลาที่ลูกหนีผ
้ ิดนัด]

[Moved in]

ลูกหนีจ
้ ะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาทีเ่ กิดแต่

<Same as the current provision Sec. 217>

ความประมาทเลินเล่อในระหว่างเวลาทีต
่ นผิดนัด ทัง้ จะต้อง

ลูกหนีจ
้ ะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาทีเ่ กิดแต่

รับผิดชอบในการที่การชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัย เพราะ

ความประมาทเลินเล่อในระหว่างเวลาทีต
่ นผิดนัด ทัง้ จะต้อง

เสียหายนัน
้ ถึงแม้ว่าตนจะได้ชำระหนีท
้ ันเวลากำหนดก็คงจะ

อุบัติเหตุอันเกิดขึน
้ ในระหว่างเวลาที่ผิดนัดด้วย เว้นแต่ความ

อุบัติเหตุอันเกิดขึน
้ ในระหว่างเวลาที่ผิดนัดด้วย เว้นแต่ความ
ต้องเกิดมีอยู่นน
ั ้ เอง
220

รับผิดชอบในการที่การชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัย เพราะ

เสียหายนัน
้ ถึงแม้ว่าตนจะได้ชำระหนีท
้ ันเวลากำหนดก็คงจะ
ต้องเกิดมีอยู่นน
ั ้ เอง

[Moved in]

206/3 [ความรับผิดชอบของลูกหนีก
้ ับบุคคลภายนอก]
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Current Sections

Proposals

ลูกหนีต
้ ้องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแห่งตน กับทัง้

<Same as the current provision Sec. 220>

ของบุคคลที่ตนใช้ในการชำระหนีน
้ น
ั ้ โดยขนาดเสมอกับว่าเป็ น

ลูกหนีต
้ ้องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแห่งตน กับทัง้

ความผิดของตนเองฉะนัน
้ แต่บทบัญญัตแ
ิ ห่งมาตรา ๓๗๓ หา ของบุคคลที่ตนใช้ในการชำระหนีน
้ น
ั ้ โดยขนาดเสมอกับว่าเป็ น
ใช้บังคับแก่กรณีเช่นนีด
้ ้วยไม่

ความผิดของตนเองฉะนัน
้ แต่บทบัญญัตแ
ิ ห่งมาตรา 205/1
วรรค 3 หาใช้บังคับแก่กรณีเช่นนีด
้ ้วยไม่

207

<Same as the current provision Sec. 207>

ถ้าลูกหนีข
้ อปฏิบัติการชำระหนี ้ และเจ้าหนีไ้ ม่รับชำระหนี ้

นัน
้ โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ไซร้ ท่านว่าเจ้า
หนีต
้ กเป็ นผู้ผิดนัด
208

<Same as the current provision Sec. 208 (1)>

การชำระหนีจ
้ ะให้สำเร็จผลเป็ นอย่างใด ลูกหนีจ
้ ะต้องขอ

ปฏิบัติการชำระหนีต
้ ่อเจ้าหนีเ้ ป็ นอย่างนัน
้ โดยตรง

แต่ถา้ เจ้าหนีไ้ ด้แสดงแก่ลูกหนี ้ จะไม่รับชำระหนีก
้ ็ดี หรือ

<Same as the current provision Sec. 208 (2)>

เพื่อที่จะชำระหนีจ
้ ำเป็ นที่เจ้าหนีจ
้ ะต้องกระทำการอย่างใด

อย่างหนึ่งก่อนก็ดี ลูกหนีจ
้ ะบอกกล่าวแก่เจ้าหนีว้ ่า ได้เตรียม
การที่จะชำระหนีไ้ ว้พร้อมเสร็จแล้วให้เจ้าหนีร้ ับชำระหนีน
้ น
ั้
เท่านีก
้ ็นับว่าเป็ นการเพียงพอแล้ว ในกรณีเช่นนีท
้ า่ นว่าคำ

บอกกล่าวของลูกหนีน
้ น
ั ้ ก็เสมอกับคำขอปฏิบัติการชำระหนี ้
209

<Same as the current provision Sec. 209>

ถ้าได้กำหนดเวลาไว้เป็ นแน่นอนเพื่อให้เจ้าหนีก
้ ระทำการ

อันใด ท่านว่าจะขอปฏิบัติการชำระหนีน
้ น
ั ้ จะต้องทำก็แต่เมื่อ
เจ้าหนีท
้ ำการอันนัน
้ ภายในเวลากำหนด
210

<Same as the current provision Sec. 210>

ถ้าลูกหนีจ
้ ำต้องชำระหนีส
้ ่วนของตนต่อเมื่อเจ้าหนีช
้ ำระหนี ้

ตอบแทนด้วยไซร้ แม้ถึงว่าเจ้าหนีจ
้ ะได้เตรียมพร้อมที่จะรับ

ชำระหนีต
้ ามที่ลูกหนีข
้ อปฏิบัตินน
ั ้ แล้วก็ดี หากไม่เสนอที่จะ

กระทำการชำระหนีต
้ อบแทนตามที่จะพึงต้องทำ เจ้าหนีก
้ ็เป็ น
อันได้ช่ อ
ื ว่าผิดนัด
211

<Same as the current provision Sec. 211>

ในเวลาที่ลูกหนีข
้ อปฏิบัติการชำระหนีน
้ น
ั ้ ก็ดี หรือในเวลาที่

กำหนดไว้ให้เจ้าหนีท
้ ำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยกรณีที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๒๐๙ นัน
้ ก็ดี ถ้าลูกหนีม
้ ิได้อยู่ในฐานะที่จะ
สามารถชำระหนีไ้ ด้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนีย
้ ังหาผิดนัดไม่
212

<Same as the current provision Sec. 212>

ถ้ามิได้กำหนดเวลาชำระหนีไ้ ว้ก็ดี หรือถ้าลูกหนีม
้ ีสิทธิที่จะ

ชำระหนีไ้ ด้ก่อนเวลากำหนดก็ดี การทีเ่ จ้าหนีม
้ ีเหตุขัดข้อง
ชั่วคราวไม่อาจรับชำระหนีท
้ ี่เขาขอปฏิบัติแก่ตนได้นน
ั ้ หา

ทำให้เจ้าหนีต
้ กเป็ นผู้ผิดนัดไม่ เว้นแต่ลูกหนีจ
้ ะได้บอกกล่าว
การชำระหนีไ้ ว้ล่วงหน้าโดยเวลาอันสมควร

212/1 [ผลจากที่เจ้าหนีผ
้ ิดนัด]
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Current Sections

Proposals
(1) ระหว่างเวลาทีเ่ จ้าหนีเ้ ป็ นผู้ผิดนัดนัน
้ ลูกหนีต
้ ้องรับผิด

เพียงแต่ต่อความจนใจและความประมาทเลินเล่ออย่างร้าย
แรงเท่านัน
้

(2) ถ้าทรัพย์ซึ่งเป็ นวัตถุแห่งหนีน
้ น
ั ้ ได้ระบุไว้แต่พียงเป็ น

ประเภท ภาระผูกพันในการรับภัยแห่งการตกเป็ นพ้นวิสัยนัน
้

จะส่งผ่านไปยังเจ้าหนีใ้ นขณะทีเ่ จ้าหนีต
้ กเป็ นผู้ผิดนัดโดยเหตุ
ทีเ่ ขาไม่รับสิ่งที่ลูกหนีไ้ ด้ส่งมอบให้ตนเป็ นการชำระหนี ้
221

212/2 [การสิน
้ สุดดอกเบีย
้ ในระหว่างที่เจ้าหนีผ
้ ิดนัด]

[Sec. No. changed]

หนีเ้ งินอันต้องเสียดอกเบีย
้ นัน
้ ท่านว่าจะคิดดอกเบีย
้ ใน

<Same as the current provision Sec. 221>

ระหว่างที่เจ้าหนีผ
้ ิดนัดหาได้ไม่
213

<Same as the current provision Sec. 213>

ถ้าลูกหนีล
้ ะเลยไม่ชำระหนีข
้ องตน เจ้าหนีจ
้ ะร้องขอต่อศาล

ให้สั่งบังคับชำระหนีก
้ ็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนีจ
้ ะไม่เปิ ดช่องให้
ทำเช่นนัน
้ ได้

เมื่อสภาพแห่งหนีไ้ ม่เปิ ดช่องให้บังคับชำระหนีไ้ ด้ ถ้าวัตถุ

แห่งหนีเ้ ป็ นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนีจ
้ ะร้องขอ

ต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนัน
้ โดยให้

ลูกหนีเ้ สียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถา้ วัตถุแห่งหนีเ้ ป็ นอันให้กระทำ
นิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำ
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนีก
้ ็ได้

ส่วนหนีซ
้ ึ่งมีวัตถุเป็ นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนีจ
้ ะ

เรียกร้องให้ร้อ
ื ถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนัน
้ โดยให้ลูกหนีเ้ สีย
ค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้

อนึ่ง บทบัญญัติในวรรคทัง้ หลายที่กล่าวมาก่อนนี ้ หากระ

ทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่
214

<Same as the current provision Sec. 214>

เจ้าหนีม
้ ีสิทธิที่จะให้ชําระหนีข
้ องตนจากทรัพย์สินของลูก

หนีจ
้ นสิน
้ เชิง รวมทัง้ เงินและทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งบุคคลภายนอก
ค้างชําระแก่ลูกหนีด
้ ้วย
215

[Improved]

เมื่อลูกหนีไ้ ม่ชําระหนีใ้ ห้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริง

215 [ความรับผิดเพราะอุปสรรคในการชำระหนี ้ – บท
เบ็ดเสร็จทั่วไป]

แห่งมูลหนีไ้ ซร้ เจ้าหนีจ
้ ะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ (1) เมื่อลูกหนีไ้ ม่ชำระหนีใ้ ห้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริง
เสียหายอันเกิดแต่การนัน
้ ก็ได

แห่งมูลหนี ้ เจ้าหนีจ
้ ะเรียกเอาค่าชดเชยเพื่อความเสียหายอัน

เกิดแต่การนัน
้ ก็ได้ ไม่ว่าการไม่ชำระหนีเ้ ป็ นรูปแบบใดและใน
ขอบเขตเท่าใด อนึ่ง การใช้สิทธินไี ้ ม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิที่

เรียกร้องการชำระหนีห
้ รือการแก้ไขสิ่งที่ตนได้รับแล้วให้เป็ น
สมบูรณ์

(2) ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมที่บัญญัตไิ ว้ในมาตรา 216 หรือ 218
เจ้าหนีจ
้ ะงดเรียกร้องการชำระหนีห
้ รือการแก้ไขสิ่งที่ตนได้รับ
แล้วให้เป็ นสมบูรณ์ และเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนการนัน
้
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ก็ได้

(3) เจ้าหนีย
้ ่อมตัดสิทธิใ์ นการเรียกร้องการชำระหนีห
้ รือใน

การแก้ไขสิ่งที่ตนได้รับแล้วให้เป็ นสมบูรณ์ ในขอบเขตเท่าที่
เขาเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนการนัน
้ แล้วตามวรรค 2

นอกจากนี ้ ถ้าเจ้าหนีเ้ รียกเอาค่าสินไหมทดแทนการชำระหนี ้

เสียในขอบเขตทัง้ ช่วงของหนี ้ ลูกหนีย
้ ่อมมีสิทธิจะได้รับคืนสิ่ง
ที่ตนได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหนีแ
้ ล้วในวิธีเดียวกับการเลิกสัญญา
ตามมาตรา 391 และ 392

(4) ยิ่งกว่านัน
้ เจ้าหนีจ
้ ะงดเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนการ

ชำระหนีต
้ ามวรรค 2 และเรียกเอาค่าชดเชยเพื่อจำนวนเงินที่
สูญเสียซึ่งตนได้ใช้จ่ายแล้วโดยเชื่อว่าลูกหนีจ
้ ะชำระหนี ้

แน่นอนก็ได้ หากการใช้จ่ายนัน
้ มีเหตุผลเพียงพอ เว้นแต่

วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายนัน
้ ไม่อาจจะบรรลุได้ ไม่วา่ ลูกหนี ้
จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนอย่างซื่อสัตย์หรือไม่ก็ตาม
(5) ให้ลูกหนีห
้ ลุดพ้นจากความรับผิดต่อความเสียหายตาม
มาตราหนี ้ ในขอบเขตเท่าที่เขาไม่ต้องรับผิดชอบใน

พฤติการณ์อันใดซึ่งเกิดขึน
้ ภายหลังที่ได้ก่อหนีแ
้ ละได้ขัดขวาง
ลูกหนีใ้ นการชำระหนีข
้ องตน ไม่ว่าการไม่ชำระหนีเ้ ป็ นรูป
แบบใดและในขอบเขตเท่าใด

(6) ในกรณีสัญญาต่างตอบแทนอันใด เจ้าหนีส
้ ามารถใช้สิทธิ

ทีเ่ ลิกสัญญาเพราะการไม่ชำระหนีต
้ ามมาตรา 387 ได้ ไม่ว่าลูก
หนีม
้ ีความรับผิดชอบในการไม่ชำระหนีห
้ รือไม่ก็ตาม

216 [ค่าสินไหมทดแทนเพราะลูกหนีไ้ ม่ชำระหนีห
้ รือชำระ
หนีไ้ ม่เหมาะสม]

(1) เมื่อหนีค
้ ้างอยู่แล้ว ถ้าลูกหนีไ้ ม่ปฏิบัติชำระหนีเ้ ลยก็ดี

หรือถ้าได้ปฏิบัติแต่ล่าช้าไม่เสร็จ หรือเพียงแค่บางส่วนเท่านัน
้
หรือในสภาพที่ไม่เหมาะสมตามเนื้อหาของหนีก
้ ็ดี เจ้าหนีอ
้ าจ
จะกำหนดระยะเวลาพอสมควรเพื่อการชำระหนีห
้ รือการ

แก้ไขสิ่งที่ตนได้รับแล้วให้เป็ นสมบูรณ์ก็ได้ หลังจากระยะเวลา
นัน
้ ได้สน
ิ ้ สุดไปแล้ว หากไม่ประสบผลสำเร็จ เจ้าหนีจ
้ ะระงับ

การเรียกปฏิบัติการนัน
้ แล้ว และเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนใน
ขอบเขตเท่าที่ลูกหนีไ้ ม่ได้ชำระหนีเ้ สร็จก็ได้

(2) หลังจากระยะเวลานัน
้ ได้สน
ิ ้ สุดไปแล้ว นอกจากนี ้ เจ้าหนี ้
จะระงับการเรียกชำระหนีห
้ รือแก้ไขสิ่งที่ตนได้รับแล้วให้เป็ น

สมบูรณ์แล้ว และเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนการชำระหนีเ้ สีย
ในขอบเขตทัง้ ช่วงก็ได้ด้วย เมื่อ:
1. ลูกหนีไ้ ม่ได้ชำระหนีเ้ ลย;

2. ลูกหนีไ้ ด้ชำระหนีล
้ ่าช้าหรือเพียงแต่บางส่วนเท่านัน
้ แต่
การชำระหนีอ
้ ย่างนีเ้ ป็ นอันไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี ้ หรือ;

3. ลูกหนีไ้ ม่สำเร็จในการแก้ไขสิ่งที่ตนได้ส่งมอบแล้วใน
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สภาพทีไ่ ม่เหมาะสมตามเนื้อหาของหนี ้ เว้นแต่ความไม่
เหมาะสมนัน
้ เป็ นเรื่องเล็กน้อย

(3) เจ้าหนีส
้ ามารถใช้สิทธิที่เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนการ

ชำระหนีต
้ ามวรรค 1 หรือ 2 ทันทีได้ โดยไม่จำเป็ นต้องกำหนด
ระยะเวลาเพื่อการชำระหนีห
้ รือการแก้ไขสิ่งที่ตนได้รับแล้วให้
เป็ นสมบูรณ์ เมื่อ:

1. ลูกหนีป
้ ฏิเสธการปฎิบัติการชำระหนีห
้ รือการแก้ไขสิ่งที่
ตนได้ส่งมอบแล้วอย่างจริงจังและเด็ดขาด

2. วัตถุที่ประสงค์แห่งหนีน
้ น
ั ้ ว่าโดยสภาพหรือโดยเจตนา
ที่คู่กรณีได้แสดงไว้ จะเป็ นผลสำเร็จได้กแ
็ ต่ด้วยการ

ชำระหนี ้ ณ เวลามีกำหนดก็ดี หรือภายในระยะเวลาอัน
ใดอันหนึ่งซึ่งกำหนดไว้ก็ดี และกำหนดเวลาหรือระยะ
เวลานัน
้ ได้ล่วงพ้นไปโดยลูกหนีม
้ ิได้ชำระหนี ้
216

(4) นอกจากนี ้ ถ้าการชำระหนีจ
้ ะกลายเป็ นอันไร้ประโยชน์แก่

[Improved]

ถ้าโดยเหตุผิดนัด การชำระหนีก
้ ลายเป็ นอันไร้ประโยชน์แก่ เจ้าหนีโ้ ดยเหตุทช
ี่ ำระหนีล
้ ่าช้าหรือเพียงแค่บางส่วนเท่านัน
้ ก็ดี

เจ้าหนี ้ เจ้าหนีจ
้ ะบอกปั ดไม่รับชำระหนี ้ และจะเรียกเอาค่า

หรือปฏิบัติในสภาพที่ไม่เหมาะสมตามเนื้อหาของหนีก
้ ็ดี เจ้า

สินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนีก
้ ็ได้

หนีจ
้ ะเตือนแก่ลูกหนีล
้ ่วงหน้าว่าตนจะไม่ยอมรับการชำระหนี ้
อย่างนีห
้ รือการแก้ไขความไม่เหมาะสมก็ได้ เมื่อลูกหนีไ้ ม่ได้

ชำระหนีเ้ สร็จทันเวลาและในทัง้ ช่างให้เหมาะสมตามเนื้อหา

ของหนี ้ เจ้าหนีจ
้ ะบอกปั ดไม่รับการชำระหนีห
้ รือการแก้ไขสิ่ง

ที่ลูกหนีไ้ ด้ส่งมอบแล้วให้เป็ นสมบูรณ์ และเรียกเอาค่าสินไหม
ทดแทนการชำระหนีเ้ สียในขอบเขตทัง้ ช่วงก็ได้ โดยไม่จำเป็ น
ต้องกำหนดระยะเวลาเพื่อการชำระหนีห
้ รือการแก้ไขสิ่งที่ตน
ได้รับแล้วให้เป็ นสมบูรณ์

(5) บดบัญญัติแห่งวรรค 1 ถึง 3 นัน
้ นำมาใช้บังคับในกรณีที่
ศาลเห็นว่าลูกหนีต
้ ้องรับผิดจากการไม่ชำระหนีต
้ ามคำ
พิพากษาถึงที่สุดและเด็ดขาด
217

217 (ยกเลิก)

[Moved out]

ลูกหนีจ
้ ะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาทีเ่ กิดแต่

ความประมาทเลินเล่อในระหว่างเวลาทีต
่ นผิดนัด ทัง้ จะต้อง
รับผิดชอบในการที่การชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัย เพราะ

อุบัติเหตุอันเกิดขึน
้ ในระหว่างเวลาที่ผิดนัดด้วย เว้นแต่ความ
เสียหายนัน
้ ถึงแม้ว่าตนจะได้ชำระหนีท
้ ันเวลากำหนดก็คงจะ
ต้องเกิดมีอยู่นน
ั ้ เอง
218

[Improved]

218 [ค่าสินไหมทดแทนเพราะลูกหนีห
้ ลุดพ้นจากภาระ

ถ้าการชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัยจะทำได้เพราะพฤติการณ์ ผูกพันในการชำระหนี]้

อันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนีต
้ ้องรับผิดชอบไซร้ ท่านว่าลูกหนีจ
้ ะ

(1) เมื่อลูกหนีห
้ ลุดพ้นจากภาระผูกพันในการชำระหนีท
้ ี่ค้าง

อันเกิดแต่การไม่ชำระหนีน
้ น
ั้

ตามมาตรา 203/1 เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึน
้

ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนีเ้ พื่อค่าเสียหายอย่างใดๆ อยู่แล้วหรือในการแก้ไขสิ่งทีต
่ นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหนีแ
้ ล้ว

ภายหลังที่ได้ก่อหนี ้ เจ้าหนีย
้ ่อมมีสิทธิทเี่ รียกร้องค่าสินไหม
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Current Sections

Proposals
ทดแทนในขอบเขตเท่าที่เขาเสียสิทธิที่เรียกร้องขำระหนีห
้ รือ
แก้ไขสิ่งที่ได้รับแล้วให้เป็ นสมบูรณ์

ในกรณีที่การชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัยแต่เพียงบางส่วน

(2) นอกจากนี ้ เจ้าหนีย
้ ่อมมีสิทธิทเี่ รียกร้องค่าสินไหมทดแทน

แก่เจ้าหนีแ
้ ล้ว เจ้าหนีจ
้ ะไม่ยอมรับชำระหนีส
้ ่วนที่ยังเป็ นวิสัย

1. เจ้าหนีเ้ สียสิทธิทเี่ รียกร้องขำระหนีใ้ นขอบเขตทัง้ ช่วง;

ถ้าหากว่าส่วนที่ยังเป็ นวิสัยจะทำได้นน
ั ้ จะเป็ นอันไร้ประโยชน์ การชำระหนีใ้ นขอบเขตทัง้ ช่วง เมื่อ:
จะทำได้นน
ั ้ แล้วและเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระ
หนีเ้ สียทัง้ หมดทีเดียวก็ได้

2. เจ้าหนีส
้ ามารถใช้สิทธิที่เรียกร้องการชำระหนีไ้ ด้เพียง
แต่บางส่วนเท่านัน
้ แต่การชำระหนีอ
้ ย่างนีเ้ ป็ นอันไร้
ประโยชน์แก่ตน หรือ;

3. เจ้าหนีเ้ สียสิทธิทเี่ รียกร้องการแก้ไขสิ่งที่ตนได้รับแล้วใน
สภาพทีไ่ ม่เหมาะสมตามเนื้อหาของหนี ้ เว้นแต่ความไม่
เหมาะสมนัน
้ เป็ นเรื่องเล็กน้อย

(3) ถ้าเจ้าหนีใ้ ช้สิทธิตามมาตรา 203/2 ที่เรียกให้ส่งมอบของ

แทนที่ได้รับไว้ หรือให้โอนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่า
สินไหมทดแทนอันจะพึงใช้แก่เจ้าหนีน
้ น
ั ้ ย่อมลดจำนวนลง

ตามราคาแห่งของแทนซึ่งลูกหนีไ้ ด้รับไว้หรือตามจำนวนค่า
สินไหมทดแทนที่ลูกหนีจ
้ ะเรียกร้องได้นน
ั้
219

[Repealed]

ถ้าการชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอัน

219 [อุปสรรคในการชำระหนีท
้ ี่มีมาแต่ต้น]

เมื่อลูกหนีห
้ ลุดพ้นจากภาระผูกพันในการชำระหนีท
้ ี่ค้างอยู่

หนึ่งซึ่งเกิดขึน
้ ภายหลังทีไ่ ด้ก่อหนี ้ และซึ่งลูกหนีไ้ ม่ต้องรับผิด

แล้วตามมาตรา 203/1 เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งได้

ถ้าภายหลังทีไ่ ด้ก่อหนีข
้ น
ึ ้ แล้วนัน
้ ลูกหนีก
้ ลายเป็ นคนไม่

มาตรา 218 ด้วย เว้นแต่ลูกหนีไ้ ม่ได้ทราบพฤติการณ์นน
ั ้ ใน

ชอบนัน
้ ไซร้ ท่านว่าลูกหนีเ้ ป็ นอันหลุดพ้นจากการชำระหนีน
้ น
ั ้ เกิดขึน
้ อยู่แล้วในขณะทีไ่ ด้ก่อหนี ้ เจ้าหนีก
้ ็มีสิทธิที่บัญญัติไว้ใน
สามารถจะชำระหนีไ้ ด้ไซร้ ท่านให้ถือเสมือนว่าเป็ นพฤติการณ์ ขณะที่ได้ก่อหนี ้ และไม่ต้องรับผิดชอบในความไม่ร้ข
ู องตน
ทีท
่ ำให้การชำระหนีต
้ กเป็ นอันพ้นวิสัยฉะนัน
้

อนึ่ง ในกรณีสัญญาต่างตอบแทน เจ้าหนีม
้ ีสิทธิที่เลิกสัญญา

220

220 [ค่าสินไหมทดแทนเพราะลูกหนีผ
้ ิดภาระผูกพันในการ

ตามมาตรา 389 เสมอ ไม่ว่าลูกหนีต
้ ้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ตาม

[Moved out]

ลูกหนีต
้ ้องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแห่งตน กับทัง้ ปกป้ องรักษาด้วยกัน]

ของบุคคลที่ตนใช้ในการชำระหนีน
้ น
ั ้ โดยขนาดเสมอกับว่าเป็ น

ในกรณีที่ลูกหนีผ
้ ิดภาระผูกพ้นตามมาตรา 194 วรรค 2 เจ้า

ความผิดของตนเองฉะนัน
้ แต่บทบัญญัตแ
ิ ห่งมาตรา ๓๗๓ หา หนีม
้ ีสิทธิเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับกรณีที่ลูกหนีไ้ ม่ได้
ใช้บังคับแก่กรณีเช่นนีด
้ ้วยไม่

ชำระหนี ้ ในขอบเขตเท่าที่จะไม่เหมาะสมแล้วหากเจ้าหนีจ
้ ะ

221

221 (ยกเลิก)

ต้องรับการชำระหนีด
้ ้วยตัวของลูกหนีเ้ อง

[Moved out]

หนีเ้ งินอันต้องเสียดอกเบีย
้ นัน
้ ท่านว่าจะคิดดอกเบีย
้ ใน

[Optional]

ระหว่างที่เจ้าหนีผ
้ ิดนัดหาได้ไม่
222

<Same as the current provision Sec. 222>

การเรียกเอาค่าเสียหายนัน
้ ได้แก่เรียกค่าสินไหมทดแทน

เพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึน
้ แต่การไม่ชำระ
หนีน
้ น
ั้

เจ้าหนีจ
้ ะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ แม้กระทั่งเพื่อความ

เสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ หากว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนัน
้ ล่วงหน้า
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ก่อนแล้ว
223

<Same as the current provision Sec. 223>

ถ้าฝ่ ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อ

ให้เกิดความเสียหายด้วยไซร้ ท่านว่าหนีอ
้ ันจะต้องใช้ค่า

สินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใด ต้องอาศัย

พฤติการณ์เป็ นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนัน
้ ได้
เกิดขึน
้ เพราะฝ่ ายไหนเป็ นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

วิธีเดียวกันนี ้ ท่านให้ใช้แม้ทงั ้ ที่ความผิดของฝ่ ายผู้ที่เสียหาย

จะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนีใ้ ห้รู้สึกถึงอันตราย แห่งการ

เสียหายอันเป็ นอย่างร้ายแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหนีไ้ ม่ร้ห
ู รือไม่อาจ
จะรู้ได้ หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำบัดปั ดป้ อง หรือบรรเทา

ความเสียหายนัน
้ ด้วย อนึ่ง บทบัญญัตแ
ิ ห่งมาตรา ๒๒๐ นัน
้
ท่านให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
224

<Same as the current provision Sec. 224>

หนีเ้ งินนัน
้ ให้คิดดอกเบีย
้ ในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่

กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้า
เจ้าหนีอ
้ าจจะเรียกดอกเบีย
้ ได้สูงกว่านัน
้ โดยอาศัยเหตุอย่าง
อื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบีย
้ ต่อไปตามนัน
้
ห้ามมิให้คิดดอกเบีย
้ ซ้อนดอกเบีย
้ ในระหว่างผิดนัด

การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านัน
้ ให้พิสูจน์ได้
224/1

<Same as the current provision Sec. 224/1>

ถ้าลูกหนีม
้ ีหน้าที่ผ่อนชำระหนีเ้ งินเป็ นงวด และลูกหนี ้

ผิดนัดไม่ชำระหนีใ้ นงวดใด เจ้าหนีอ
้ าจเรียกดอกเบีย
้ ใน

ระหว่างเวลาผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดที่ลูกหนีผ
้ ิดนัด
นัน
้

ข้อตกลงใดขัดกับความในวรรคหนึ่ง ข้อตกลงนัน
้ เป็ นโมฆะ

225

<Same as the current provision Sec. 225>

ถ้าลูกหนีจ
้ ำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อราคาวัตถุอันได้

เสื่อมเสียไประหว่างผิดนัดก็ดี หรือวัตถุอันไม่อาจส่งมอบได้

เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกิดขึน
้ ระหว่างผิดนัดก็ดี ท่าน
เจ้าหนีจ
้ ะเรียกดอกเบีย
้ ในจำนวนที่จะต้องใช้เป็ นค่าสินไหม

ทดแทน คิดตัง้ แต่เวลาอันเป็ นฐานที่ตงั ้ แห่งการกะประมาณ

ราคานัน
้ ก็ได้ วิธีเดียวกันนี ้ ท่านให้ใช้ตลอดถึงการที่ลูกหนีจ
้ ำ

ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการที่ราคาวัตถุตกต่ำเพราะวัตถุ
นัน
้ เสื่อมเสียลงในระหว่างเวลาที่ผิดนัดนัน
้ ด้วย

ส่วนที่ ๒ รับช่วงสิทธิ
226

<Same as the current provision Sec. 226>

บุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี ้ ชอบที่จะใช้สิทธิทงั ้ หลาย

บรรดาที่เจ้าหนีม
้ ีอยู่โดยมูลหนี ้ รวมทัง้ ประกันแห่งหนีน
้ น
ั ้ ได้ใน
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นามของตนเอง

ช่วงทรัพย์ ได้แก่เอาทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สิน

อีกอันหนึ่งในฐานะนิตินัยอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินอันก่อน
227

<Same as the current provision Sec. 227>

เมื่อเจ้าหนีไ้ ด้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มราคา

ทรัพย์หรือสิทธิซึ่งเป็ นวัตถุแห่งหนีน
้ น
ั ้ แล้ว ท่านว่าลูกหนีย
้ ่อม

เข้าสู่ฐานะเป็ นผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี ้ อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือ
สิทธินน
ั ้ ๆ ด้วยอำนาจกฎหมาย
228

[Moved out]

ถ้าพฤติการณ์ซึ่งทำให้การชำระหนีเ้ ป็ นอันพ้นวิสัยนัน
้ เป็ น

228 (ยกเลิก)

ผลให้ลูกหนีไ้ ด้มาซึ่งของแทนก็ดี หรือได้สิทธิเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทนเพื่อทรัพย์อันจะพึงได้แก่ตนนัน
้ ก็ดี ท่านว่าเจ้า
หนีจ
้ ะเรียกให้ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้ หรือจะเข้าเรียกเอา
ค่าสินไหมทดแทนเสียเองก็ได้

ถ้าเจ้าหนีม
้ ีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพราะการไม่

ชำระหนีแ
้ ละถ้าใช้สิทธินน
ั ้ ดังได้ระบุไว้ในวรรคต้นไซร้ ค่า

สินไหมทดแทนอันจะพึงใช้แก่เจ้าหนีน
้ น
ั ้ ย่อมลดจำนวนลง
เพียงเสมอราคาแห่งของแทนซึ่งลูกหนีไ้ ด้รับไว้หรือเสมอ
จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ลูกหนีจ
้ ะเรียกร้องได้นน
ั้
229 – 368

<Same as the current provision Secs. 329 – 368>

หมวด ๒ ผลแห่งสัญญา
369

<Same as the current provision Sec. 369>

ในสัญญาต่างตอบแทนนัน
้ คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งจะไม่ยอม

ชำระหนีจ
้ นกว่าอีกฝ่ ายหนึ่งจะชำระหนีห
้ รือขอปฏิบัติการ
ชำระหนีก
้ ็ได้ แต่ความข้อนีท
้ า่ นมิให้ใช้บังคับ ถ้าหนีข
้ องคู่
สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนด
370

[Repealed]

ถ้าสัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุที่ประสงค์เป็ นการก่อให้เกิด

หรือโอนทรัพย์สิทธิในทรัพย์เฉพาะสิ่ง และทรัพย์นน
ั ้ สูญหรือ

370 [ความระงับภาระผูกพ้นในการชำระหนีต
้ อบแทน]

(1) ในกรณีสัญญาต่างตอบแทนอันใดอันหนึ่ง คู่สัญญาฝ่ าย

หนึ่งเสียสิทธิทเี่ รียกร้องการชำระหนีต
้ อบแทน ในขอบเขตเท่า

เสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนีม
้ ิได้ไซร้ ที่ตนหลุดพ้นจากภาระผูกพันในการชำระหนีต
้ ามมาตรา
ท่านว่าการสูญหรือเสียหายนัน
้ ตกเป็ นพับแก่เจ้าหนี ้

ถ้าไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่ง ท่านให้ใช้บทบัญญัติที่กล่าวมาใน

วรรคก่อนนีบ
้ ังคับแต่เวลาทีท
่ รัพย์นน
ั ้ กลายเป็ นทรัพย์เฉพาะ
สิ่งตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๙๕ วรรค ๒ นัน
้ ไป

203/1 ทัง้ นี ้ ไม่ให้ใช้บังคับ เมื่อ:

1. คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะ
การไม่ชำระหนีต
้ ามมาตรา 219 หรือ;

2. คู่สัญญานัน
้ หลุดพ้นจากภาระผูกพันในการแก้ไขสิ่งที่ตน
ส่งมอบแล้วให้เป็ นสมบูรณ์

(2) นอกาจากนี ้ อีกฝ่ ายหนึ่งผูกพันตนต่อไปในหน้าที่ที่จะ

ชำระหนีต
้ อบแทน หากเขาได้เรียกให้ส่งมอบของแทนที่ได้รับ
ไว้ หรือให้โอนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา

203/2 อย่างไรก็ตาม ให้การชำระหนีต
้ อบแทนนัน
้ ลดน้อยลง
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ตราบใดที่มูลค่าซึ่งของแทนที่ได้รับมีหรือค่าสินไหมทดแทนที่
อาจจะเรียกร้องได้นน
ั ้ ต่ำกว่ามูลค่าของการชำระหนี ้

(3) ถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งได้ชำระหนีต
้ อบแทน ทัง้ ทีเ่ ขาไม่มี

ความผูกพันในการนีต
้ ามบทบัญญัติแห่งมาตรานีแ
้ ล้ว คู่สัญญา
นัน
้ คงจะมีสิทธิที่จะได้รับคืนการชำระหนีต
้ อบแทนนัน
้ ตาม
บทบัญญัติว่าด้วยการเลิกสัญญาได้
371

[Repealed]

บทบัญญัติที่กล่าวมาในมาตราก่อนนัน
้ ท่านมิให้ใช้บังคับถ้า

371 (ยกเลิก)

เป็ นสัญญาต่างตอบแทนมีเงื่อนไขบังคับก่อน และทรัพย์อัน

เป็ นวัตถุแห่งสัญญานัน
้ สูญหรือทำลายลงในระหว่างที่เงื่อนไข
ยังไม่สำเร็จ

ถ้าทรัพย์นน
ั ้ เสียหายเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษ

เจ้าหนีม
้ ิได้ และเมื่อเงื่อนไขนัน
้ สำเร็จแล้ว เจ้าหนีจ
้ ะเรียกให้
ชำระหนีโ้ ดยลดส่วนอันตนจะต้องชำระหนีต
้ อบแทนนัน
้ ลง

หรือเลิกสัญญานัน
้ เสียก็ได้ แล้วแต่จะเลือก แต่ในกรณีทต
ี่ ้น

เหตุเสียหายเกิดเพราะฝ่ ายลูกหนีน
้ น
ั ้ ท่านว่าหากระทบกระทั่ง
ถึงสิทธิของเจ้าหนีท
้ ี่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่
372

372 [การดำรงอยู่ของภาระผูกพันในการชำระหนีต
้ อบแทน]

[Improved]

นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในสองมาตราก่อน ถ้าการชำระหนี ้ (1) ในกรณีสัญญาต่างตอบแทนอันหนึ่ง ตราบใดที่คู่สัญญา

ตกเป็ นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ าย

ฝ่ ายเหนึ่งหลุดพ้นจากภาระผูกพันในการชำระหนีต
้ ามมาตรา

ตอบแทนไม่

เกิดขึน
้ ตราบนัน
้ คู่สัญญาฝ่ ายนัน
้ จะสงวนสิทธิไว้ที่จะเรียกให้

หนึ่งฝ่ ายใดก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าลูกหนีห
้ ามีสิทธิจะรับชำระหนี ้

203/1 เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งอีกฝ่ ายหนึ่งได้ก่อให้

ถ้าการชำระหนีต
้ กเป็ นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง อีกฝ่ ายหนึ่งชำระหนีต
้ อบแทน แต่ว่าคู่สัญญาฝ่ ายนัน
้ ประหยัด

อันจะโทษเจ้าหนีไ้ ด้ ลูกหนีก
้ ็หาเสียสิทธิที่จะรับชำระหนี ้

ค่าใช้จ่ายเพราะการปลดหนีก
้ ็ดี หรือได้รับอะไรมาโดยใช้

ใช้คุณวุฒิความสามารถของตนเป็ นประการอื่นเป็ นเหตุให้ได้

ทุจริตก็ดี มากน้อยเท่าไร จะต้องเอามาหักกับจำนวนอันตนจะ

ตอบแทนไม่ แต่วา่ ลูกหนีไ้ ด้อะไรไว้เพราะการปลดหนีก
้ ็ดี หรือ แรงงานของตนในทางอย่างอื่น หรือละเว้นที่จะได้รับมันโดย
อะไรมา หรือแกล้งละเลยเสียไม่ขวนขวายเอาอะไรที่สามารถ ได้รับชำระหนีต
้ อบแทน

จะทำได้กด
็ ี มากน้อยเท่าไร จะต้องเอามาหักกับจำนวนอันตน (2) วิธีเดียวกันนี ้ ให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งหลุดพ้น
จะได้รับชำระหนีต
้ อบแทน วิธีเดียวกันนีท
้ ่านให้ใช้ตลอดถึง

จากภาระผูกพันในการชำระหนีต
้ ามมาตรา 203/1 เพราะ

วิสัย เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ ายนัน
้ มิต้องรับผิด

เมื่ออีกฝ่ ายหนึ่งผิดนัดไม่รับชำระหนี ้

กรณีที่การชำระหนีอ
้ ันฝ่ ายหนึ่งยังค้างชำระอยู่นน
ั ้ ตกเป็ นพ้น
ชอบ ในเวลาเมื่ออีกฝ่ ายหนึ่งผิดนัดไม่รับชำระหนี ้

พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ ายนัน
้ มิต้องรับผิดชอบ ในเวลา

373

<Same as the current provision Sec. 373>

ความตกลงทำไว้ล่วงหน้าเป็ นข้อความยกเว้นมิให้ลูกหนี ้

ต้องรับผิดเพื่อกลฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้าย
แรงของตนนัน
้ ท่านว่าเป็ นโมฆะ
374 – 385

<Same as the current provision Secs. 374 – 385>

หมวด ๔ เลิกสัญญา
386

<Same as the current provision Sec. 386>
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ถ้าคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดย

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนัน
้ ย่อมทำด้วย
แสดงเจตนาแก่อีกฝ่ ายหนึ่ง

แสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนัน
้ ท่านว่าหาอาจจะ

ถอนได้ไม่
387

387 [เลิกสัญญาเพราะลูกหนีไ้ ม่ชำระหนี ้ – บทเบ็ดเสร็จ

[Moved out]

ถ้าคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งไม่ชำระหนี ้ อีกฝ่ ายหนึ่งจะกำหนด

ทั่วไป]

ระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนัน
้ ชำระหนี ้

(1) ในกรณีสัญญาต่างตอบแทนอันหนึ่ง เมื่อคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ง

ภายในระยะเวลานัน
้ ก็ได้ ถ้าและฝ่ ายนัน
้ ไม่ชำระหนีภ
้ ายใน

ระยะเวลาที่กำหนดให้ไซร้ อีกฝ่ ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้

ไม่ชำระหนีใ้ ห้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งสัญญา

เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งจะเลิก

สัญญานัน
้ เสียก็ได้เพียงแต่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 388 หรือ 389 เท่านัน
้ ไม่ว่าการไม่ชำระหนีเ้ ป็ นรูป

แบบใดและในขอบเขตเท่าใด อนึ่ง อีกฝ่ ายหนึ่งนัน
้ สามารถใช้
สิทธิที่เลิกสัญญาได้ แม้ว่าฝ่ ายผู้ที่ไม่ได้ชำระหนีน
้ น
ั ้ จะไม่มี
ความรับผิดชอบต่อพฤติการณ์นน
ั ้ ก็ตาม

(2) ตราบใดที่คู่สัญญาฝ่ ายเหนึ่งไม่สำเร็จในการชำระหนีห
้ รือ
ในการแก้ไขสิ่งที่ตนได้ส่งมอบแล้วให้เป็ นสมบูรณ์ เพราะ

พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งอีกฝ่ ายหนึ่งได้ก่อให้เกิดขึน
้ ตราบ
นัน
้ อีกฝ่ ายหนึ่งนัน
้ จะถูกตัดสิทธิใ์ นการเลิกสัญญานัน
้ เสีย วิธี
เดียวกันนี ้ ให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งหลุดพ้นจาก
ภาระผูกพันในการชำระหนีต
้ ามมาตรา 203/1 เพราะ

พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ ายนัน
้ มิต้องรับผิดชอบ ในเวลา

เมื่ออีกฝ่ ายหนึ่งผิดนัดไม่รับการชำระหนีห
้ รือการแก้ไขสิ่งที่ตน
ได้ส่งมอบแล้วให้เป็ นสมบูรณ์

(3) การใช้สิทธิที่เลิกสัญญาต่างตอบแทนไม่กระทบกระทั่งถึง
สิทธิที่เรียกเอาค่าชดเชยตามมาตรา 215 วรรค 1
387

388 [เลิกสัญญาเพราะลูกหนีไ้ ม่ชำระหนีห
้ รือชำระหนีไ้ ม่

[Moved in]

ถ้าคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งไม่ชำระหนี ้ อีกฝ่ ายหนึ่งจะกำหนด

เหมาะสม]

ระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนัน
้ ชำระหนี ้

ภายในระยะเวลานัน
้ ก็ได้ ถ้าและฝ่ ายนัน
้ ไม่ชำระหนีภ
้ ายใน

(1) ในกรณีสัญญาต่างตอบแทนอันหนึ่ง ถ้าคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ง

ระยะเวลาที่กำหนดให้ไซร้ อีกฝ่ ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้

ไม่ปฏิบัติชำระหนีท
้ ี่คา้ งอยู่แล้วเลยก็ดี หรือถ้าได้ปฏิบัติแต่

ล่าช้าไม่เสร็จ หรือเพียงแค่บางส่วนเท่านัน
้ หรือในสภาพที่ไม่
เหมาะสมตามสัญญาก็ดี คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งอาจจะกำหนด

ระยะเวลาพอสมควรเพื่อการชำระหนีห
้ รือการแก้ไขสิ่งที่ตนได้
รับแล้วให้เป็ นสมบูรณ์กไ็ ด้ หลังจากระยะเวลานัน
้ ได้สน
ิ ้ สุดไป

แล้ว หากไม่ประสบผลสำเร็จ อีกฝ่ ายหนึ่งนัน
้ จะเลิกสัญญาใน
ขอบเขตเท่าทีฝ่ายหนึ่งนัน
้ ไม่ได้ชำระหนีเ้ สร็จก็ได้

(2) หลังจากระยะเวลานัน
้ ได้สน
ิ ้ สุดไปแล้ว นอกจากนี ้ คู่

สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งอาจจะเลิกสัญญาเสียในขอบเขตทัง้ ช่วงก็ได้
ด้วย เมื่อ:

1. ฝ่ ายหนึ่งนัน
้ ไม่ได้ชำระหนีเ้ ลย;
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2. ฝ่ ายหนึ่งนัน
้ ได้ชำระหนีล
้ ่าช้าหรือเพียงแต่บางส่วน

เท่านัน
้ แต่การชำระหนีอ
้ ย่างนีเ้ ป็ นอันไร้ประโยชน์แก่
เจ้าหนี ้ หรือ;

3. ฝ่ ายหนึ่งนัน
้ ไม่สำเร็จในการแก้ไขสิ่งที่ตนได้ส่งมอบแล้ว
ในสภาพที่ไม่เหมาะสมตามสัญญา เว้นแต่ความไม่
เหมาะสมนัน
้ เป็ นเรื่องเล็กน้อย
388

(3) คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งสามารถใช้สิทธิทเี่ ลิกสัญญาตามวรรค

[Improved]

ถ้าวัตถุที่ประสงค์แห่งสัญญานัน
้ ว่าโดยสภาพหรือโดย

เจตนาที่คู่สัญญาได้แสดงไว้ จะเป็ นผลสำเร็จได้กแ
็ ต่ด้วยการ

1 หรือ 2 ทันทีกไ็ ด้ โดยไม่จำเป็ นต้องกำหนดระยะเวลาเพื่อ

การชำระหนีห
้ รือการแก้ไขสิ่งที่ตนได้รับแล้วให้เป็ นสมบูรณ์

ชำระหนี ้ ณ เวลามีกำหนดก็ดี หรือภายในระยะเวลาอันใดอัน เมื่อ:
หนึ่งซึ่งกำหนดไว้ก็ดี และกำหนดเวลาหรือระยะเวลานัน
้ ได้

1. ฝ่ ายหนึ่งนัน
้ ปฏิเสธการปฎิบัติการชำระหนีห
้ รือการ

หนึ่งจะเลิกสัญญานัน
้ เสียก็ได้ มิพักต้องบอกกล่าวดั่งว่าไว้ใน

2. วัตถุที่ประสงค์แห่งสัญญานัน
้ ว่าโดยสภาพหรือโดย

ล่วงพ้นไปโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมิได้ชำระหนีไ้ ซร้ ท่านว่าอีกฝ่ าย
มาตราก่อนนัน
้ เลย

แก้ไขสิ่งที่ตนได้ส่งมอบแล้วอย่างจริงจังและเด็ดขาด
เจตนาที่คู่กรณีได้แสดงไว้ จะเป็ นผลสำเร็จได้กแ
็ ต่ด้วย
การชำระหนี ้ ณ เวลามีกำหนดก็ดี หรือภายในระยะ
เวลาอันใดอันหนึ่งซึ่งกำหนดไว้ก็ดี และกำหนดเวลา
หรือระยะเวลานัน
้ ได้ล่วงพ้นไปโดยฝ่ ายหนึ่งนัน
้ มิได้
ชำระหนี ้

(4) นอกจากนี ้ ถ้าการชำระหนีจ
้ ะกลายเป็ นอันไร้ประโยชน์แก่
คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งโดยเหตุที่ชำระหนีล
้ ่าช้าหรือเพียงแค่บาง

ส่วนเท่านัน
้ ก็ดี หรือปฏิบัติในสภาพที่ไม่เหมาะสมตามสัญญาก็
ดี คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งจะเตือนแก่ฝ่ายหนึ่งนัน
้ ล่วงหน้าว่าตน

จะไม่ยอมรับการชำระหนีอ
้ ย่างนีห
้ รือการแก้ไขความไม่เหมาะ
สมก็ได้ เมื่อฝ่ ายหนึ่งนัน
้ ไม่ได้ชำระหนีเ้ สร็จทันเวลาและในทัง้
ช่างให้เป็ นสมบูรณ์ อีกฝ่ ายหนึ่งจะบอกปั ดไม่รับการชำระหนี ้
หรือการแก้ไขความไม่เหมาะสมแล้วให้เป็ นสมบูรณ์ และเลิก
สัญญาเสียในขอบเขตทัง้ ช่วงก็ได้ โดยไม่จำเป็ นต้องกำหนด

ระยะเวลาเพื่อการชำระหนีห
้ รือการแก้ไขสิ่งที่ตนได้รับแล้วให้
เป็ นสมบูรณ์

(5) คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งอาจจะเลิกสัญญาได้ก่อนครบกำหนด
เวลาชำระหนีข
้ องฝ่ ายหนึ่งนัน
้ หากเป็ นที่ชัดเจนว่าจะเป็ นไป
ตามข้อกำหนดทัง้ หมดสำหรับการเลิกสัญญาอย่างแน่นอน

(6) บดบัญญัติแห่งวรรค 1 ถึง 3 นัน
้ นำมาใช้บังคับในกรณีที่
ศาลเห็นว่าลูกหนีต
้ ้องรับผิดจากการไม่ชำระหนีต
้ ามคำ
พิพากษาถึงที่สุดและเด็ดขาด
389

[Repealed]

ถ้าการชำระหนีท
้ งั ้ หมดหรือแต่บางส่วนกลายเป็ นพ้นวิสัย

389 [เลิกสัญญาเพราะลูกหนีห
้ ลุดพ้นจากภาระผูกพันในการ
ชำระหนี]้

เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนีไ้ ด้ไซร้ เจ้าหนีจ
้ ะ (1) ในกรณีสัญญาต่างตอบแทนอันหนึ่ง เมื่อคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ง
เลิกสัญญานัน
้ เสียก็ได้

หลุดพ้นจากภาระผูกพันในการชำระหนีท
้ ี่ค้างอยู่แล้วหรือใน

การแก้ไขสิ่งที่ตนได้ส่งมอบให้แก่อีกฝ่ ายหนึ่งแล้วตามมาตรา
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203/1 เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง อีกฝ่ ายหนึ่งย่อมมีสิทธิที่
ั
เลิกสัญญา ไม่ว่าพฤติการณ์นน
ั ้ เกิดขึน
้ อยู่ก่อนจัดตัง้ สัญญานัน
แล้วหรือยังก็ตาม

(2) นอกจากนี ้ คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งอาจจะเลิกสัญญาเสียใน
ขอบเขตทัง้ ช่วงก็ได้ด้วย เมื่อ:

1. อีกฝ่ ายหนึ่งเสียสิทธิที่เรียกร้องขำระหนีใ้ นขอบเขตทัง้
ช่วง;

2. อีกฝ่ ายหนึ่งสามารถใช้สิทธิทเี่ รียกร้องการชำระหนีไ้ ด้

เพียงแต่บางส่วนเท่านัน
้ แต่การชำระหนีอ
้ ย่างนีเ้ ป็ นอัน
ไร้ประโยชน์แก่ตน หรือ;

3. อีกฝ่ ายหนึ่งเสียสิทธิที่เรียกร้องการแก้ไขสิ่งที่ตนได้รับ

แล้วในสภาพทีไ่ ม่เหมาะสมตามสัญญา เว้นแต่ความไม่
เหมาะสมนัน
้ เป็ นเรื่องเล็กน้อย

(3) ถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งใช้สิทธิตามมาตรา 203/2 ทีเ่ รียกให้

ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้ หรือให้โอนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน เขาย่อมถูกตัดสิทธิใ์ นการเลิกสัญญาเลย

389/1 [เลิกสัญญาเพราะลูกหนีผ
้ ิดภาระผูกพันในการปกป้ อง
รักษาด้วยกัน]

ในกรณีสัญญาต่างตอบแทนอันหนึ่ง เมื่อคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ง

ผิดภาระผูกพ้นตามมาตรา 194 วรรค 2 อีกฝ่ ายหนึ่งอาจจะเลิก
สัญญาก็ได้ ในขอบเขตเท่าที่จะไม่เหมาะสมแล้วหากเขาจะ
ต้องรักษาสัญญานัน
้ ต่อไป
390

<Same as the current provision Sec. 390>

ถ้าในสัญญาใดคู่สัญญาเป็ นบุคคลหลายคนด้วยกันอยู่ข้าง

หนึ่งหรืออีกข้างหนึ่ง ท่านว่าจะใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ก็แต่เมื่อ

บุคคลเหล่านัน
้ ทัง้ หมดรวมกันใช้ ทัง้ ใช้ต่อบุคคลเหล่านัน
้ รวม
หมดทุกคนด้วย ถ้าสิทธิเลิกสัญญาอันมีแก่บุคคลหนึ่งใน

จำพวกที่มีสิทธินน
ั ้ เป็ นอันระงับสิน
้ ไปแล้ว สิทธิเลิกสัญญาอัน
มีแก่คนอื่นๆก็ย่อมระงับสิน
้ ไปด้วย
391

<Same as the current provision Sec. 391>

เมื่อคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญา

แต่ละฝ่ าย จำต้องให้อีกฝ่ ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดั่งทีเ่ ป็ นอยู่
เดิม แต่ทงั ้ นีจ
้ ะให้เป็ นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอก
หาได้ไม่

ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดั่งกล่าวมาในวรรคต้นนัน
้

ท่านให้บวกดอกเบีย
้ เข้าด้วย คิดตัง้ แต่เวลาที่ได้รับไว้

ส่วนทีเ่ ป็ นการงานอันได้กระทำให้ และเป็ นการยอมให้ใช้

ทรัพย์นัน
้ การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควร
ค่าแห่งการนัน
้ ๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงิน
ตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนัน
้
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การใช้สิทธิเลิกสัญญานัน
้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียก

ร้องค่าเสียหายไม่
392

<Same as the current provision Sec. 392>

การชำระหนีข
้ องคู่สัญญาอันเกิดแต่การเลิกสัญญานัน
้ ให้

เป็ นไปตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งมาตรา ๓๖๙
393

<Same as the current provision Sec. 393>

ถ้ามิได้กำหนดระยะเวลาไว้ให้ใช้สิทธิเลิกสัญญา คู่สัญญา

อีกฝ่ ายหนึ่งจะกำหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้
ฝ่ ายที่มีสิทธิเลิกสัญญานัน
้ แถลงให้ทราบภายในระยะเวลานัน
้
ก็ได้ ว่าจะเลิกสัญญาหรือหาไม่ ถ้ามิได้รับคำบอกกล่าวเลิก

สัญญาภายในระยะเวลานัน
้ สิทธิเลิกสัญญาก็เป็ นอันระงับสิน
้
ไป

394

<Same as the current provision Sec. 394>

ถ้าทรัพย์อันเป็ นวัตถุแห่งสัญญานัน
้ บุบสลายไปในส่วน

สำคัญเพราะการกระทำ หรือเพราะความผิดของบุคคลผู้มี

สิทธิเลิกสัญญาก็ดี หรือบุคคลนัน
้ ได้ทำให้การคืนทรัพย์กลาย

เป็ นพ้นวิสัยก็ดี เปลี่ยนแปลงทรัพย์นน
ั ้ ให้ผิดแผกไปเป็ นอย่าง
อื่นด้วยประกอบขึน
้ หรือดัดแปลงก็ดี ท่านว่าสิทธิเลิกสัญญา
นัน
้ ก็เป็ นอันระงับสิน
้ ไป

แต่ถา้ ทรัพย์อันเป็ นวัตถุแห่งสัญญาได้สูญหาย หรือบุบ

สลายไปโดยปราศจากการกระทำหรือความผิดของบุคคลผู้มี
สิทธิเลิกสัญญาไซร้ สิทธิเลิกสัญญานัน
้ ก็หาระงับสิน
้ ไปไม่
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บรรพ ๒ หนี ้

ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด ๑ วัตถุแห่งหนี ้

194
ด้วยอำนาจแห่งมูลหนี ้ เจ้าหนีย
้ ่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี ้

194 [Rechte und Pflichten aus dem Schuldverhältnis]
(1)
<Same as the current provision Sec. 194>

ชำระหนีไ้ ด้ อนึ่ง การชำระหนีด
้ ้วยงดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็
ย่อมมีได้

(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur
Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des
anderen Teils verpflichten.

[Optional]

(3) Erbringt der Schuldner die Leistung nicht wie geschuldet,
insbesondere in Gattung, Anzahl oder Qualität des Geleisteten,
so kann der Gläubiger die Nacherfüllung verlangen, um die
Mangelhaftigkeit zu beheben. Der Anspruch auf Nacherfüllung ist
ausgeschlossen, wenn der Gläubiger selber die mangelhafte
Leistung verursacht hat.
195

<Same as the current provision Sec. 195>

เมื่อทรัพย์ซึ่งเป็ นวัตถุแห่งหนีน
้ น
ั ้ ได้ระบุไว้แต่พียงเป็ น

ประเภท และถ้าตามสภาพแห่งนิติกรรม หรือตามเจตนาของ
คู่กรณีไม่อาจจะกำหนดได้ว่าทรัพย์นน
ั ้ จะพึงเป็ นชนิดอย่างไร
ไซร้ ท่านว่าลูกหนีจ
้ ะต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดปานกลาง

ถ้าลูกหนีไ้ ด้กระทำการอันตนจะพึงต้องทำเพื่อส่งมอบ

ทรัพย์สิ่งนัน
้ ทุกประการแล้วก็ดี หรือถ้าลูกหนีไ้ ด้เลือกกำหนด
ทรัพย์ที่จะส่งมอบแล้วด้วยความยินยอมของเจ้าหนีก
้ ็ดี ท่าน
ว่าทรัพย์นน
ั ้ จึงเป็ นวัตถุแห่งหนีจ
้ ำเดิมแต่เวลานัน
้ ไป
196

<Same as the current provision Sec. 196>

ถ้าหนีเ้ งินได้แสดงไว้เป็ นเงินต่างประเทศ ท่านว่าจะส่งใช้

เป็ นเงินไทยก็ได้

การเปลี่ยนเงินนี ้ ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถาน

ที่และในเวลาที่ใช้เงิน
197

<Same as the current provision Sec. 197>

ถ้าหนีเ้ งินจะพึงส่งใช้ด้วยเงินตราชนิดหนึ่งชนิดใดโดย

เฉพาะอันเป็ นชนิดที่ยกเลิกไม่ใช้กันแล้วในเวลาที่จะต้องส่ง
เงินใช้หนีน
้ น
ั ้ ไซร้ การส่งใช้เงินท่านให้ถือเสมือนหนึ่งว่ามิได้
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Current Sections
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ระบุไว้ให้ใช้เป็ นเงินตราชนิดนัน
้
198

<Same as the current provision Sec. 198>

ถ้าการอันมีกำหนดพึงกระทำเพื่อชำระหนีน
้ น
ั ้ มีหลายอย่าง

แต่จะต้องกระทำเพียงการใดการหนึ่งแต่อย่างเดียวไซร้ ท่าน
ว่าสิทธิที่จะเลือกทำการอย่างใดนัน
้ ตกอยู่แก่ฝ่ายลูกหนี ้ เว้น
แต่จะได้ตกลงกันกำหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
199

<Same as the current provision Sec. 199>

การเลือกนัน
้ ท่านให้ทำด้วยแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ าย

หนึ่ง

การชำระหนีไ้ ด้เลือกทำเป็ นอย่างใดแล้ว ท่านให้ถือว่าอย่าง

นัน
้ อย่างเดียวเป็ นการชำระหนีอ
้ ันกำหนดให้กระทำแต่ต้นมา
200

<Same as the current provision Sec. 200>

ถ้าจะต้องเลือกภายในระยะเวลาอันมีกำหนด และฝ่ ายที่มี

สิทธิจะเลือก มิได้เลือกภายในระยะเวลานัน
้ ไซร้ ท่านว่าสิทธิที่
จะเลือกนัน
้ ย่อมตกไปอยู่แก่อีกฝ่ ายหนึ่ง

ถ้ามิได้กำหนดระยะเวลาให้เลือกไซร้ เมื่อหนีถ
้ ึงกำหนด

ชำระ ฝ่ ายที่ไม่มีสิทธิจะเลือกอาจกำหนดเวลาพอสมควรแก่

เหตุ แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายโน้นใช้สิทธิเลือกภายในเวลาอันนัน
้
201

<Same as the current provision Sec. 201>

ถ้าบุคคลภายนอกจะพึงเป็ นผู้เลือก ท่านให้กระทำด้วย

แสดงเจตนาแก่ลูกหนี ้ และลูกหนีจ
้ ะต้องแจ้งความนัน
้ แก่เจ้า
หนี ้

ถ้าบุคคลภายนอกนัน
้ ไม่อาจจะเลือกได้กด
็ ี หรือไม่เต็มใจจะ

เลือกก็ดี ท่านว่าสิทธิที่จะเลือกตกไปอยู่แก่ฝ่ายลูกหนี ้
202

<Same as the current provision Sec. 202>

ถ้าการอันจะพึงต้องทำเพื่อชำระหนีน
้ น
ั ้ มีหลายอย่างและ

อย่างใดอย่างหนึ่งตกเป็ นอันพ้นวิสัยจะทำได้มาแต่ต้นก็ดี หรือ
กลายเป็ นพ้นวิสัยในภายหลังก็ดี ท่านให้จำกัดหนีน
้ น
ั ้ ไว้เพียง

การชำระหนีอ
้ ย่างอื่นที่ไม่พ้นวิสัย อนึ่ง การจำกัดอันนีย
้ ่อมไม่
เกิดมีขน
ึ ้ หากว่าการชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัย เพราะ

พฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ ายที่ไม่มีสิทธิจะเลือกนัน
้ ต้องรับ
ผิดชอบ

หมวด ๒ ผลแห่งหนี ้

ส่วนที่ ๑ การไม่ชำระหนี ้
203

<Same as the current provision Sec. 203>

ถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนีน
้ น
ั ้ มิได้กำหนดลงไว้ หรือจะ

อนุมานจากพฤติการณ์ทงั ้ ปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนีย
้ ่อม

จะเรียกให้ชำระหนีไ้ ด้โดยพลัน และฝ่ ายลูกหนีก
้ ็ย่อมจะชำระ
หนีข
้ องตนได้โดยพลันดุจกัน

ถ้าได้กำหนดเวลาไว้ แต่หากกรณีเป็ นที่สงสัย ท่านให้
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สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เจ้าหนีจ
้ ะเรียกให้ชำระหนีก
้ ่อนเวลานัน
้
หาได้ไม่ แต่ฝ่ายลูกหนีจ
้ ะชำระหนีก
้ ่อนกำหนดนัน
้ ก็ได้

203/1 [Ausschluss der Leistungspflicht]
ถ้าการชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอัน (1) Der Anspruch auf Leistung wird ausgeschlossen, und der
หนึ่งซึ่งเกิดขึน
้ ภายหลังทีไ่ ด้ก่อหนี ้ และซึ่งลูกหนีไ้ ม่ต้องรับผิด Schuldner wird von der Verpflichtung zur Leistung befreit, soweit
ชอบนัน
้ ไซร้ ท่านว่าลูกหนีเ้ ป็ นอันหลุดพ้นจากการชำระหนีน
้ น
ั ้ die Leistung unmöglich wird. Das gleiche gilt, wenn der
Schuldner zu der ihm obliegenden Leistung unfähig wird.
ถ้าภายหลังทีไ่ ด้ก่อหนีข
้ น
ึ ้ แล้วนัน
้ ลูกหนีก
้ ลายเป็ นคนไม่
219

[Repealed]

สามารถจะชำระหนีไ้ ด้ไซร้ ท่านให้ถือเสมือนว่าเป็ นพฤติการณ์
ทีท
่ ำให้การชำระหนีต
้ กเป็ นอันพ้นวิสัยฉะนัน
้

(2) Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese
einen Aufwand erfordert, der in derart groben Missverhältnis zu
dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht, dass es nach den
Geboten von Treu und Glaube nicht zu rechtfertigen ist, wobei
auch zu berücksichtigen ist, ob der Schuldner das
Leistungshindernis zu vertreten hat oder nicht.
(3) Der Schuldner kann die Leistung ferner verweigern, wenn er
sie persönlich zu erbringen hat und sie ihm aus besonderen
Gründen unter der Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht
zu zugemutet werden kann.
(4) Die Rechte des Gläubigers bestimmen sich nach den §§
203/2, 215 Abs. 1 und 218.
(5) Bei einem gegenseitigen Vertrag bestimmen sich die Rechte
und Pflichten der beiden Parteien nach den §§ 370, 372, 387
und 389.
228

[Moved in]

ถ้าพฤติการณ์ซึ่งทำให้การชำระหนีเ้ ป็ นอันพ้นวิสัยนัน
้ เป็ น

203/2 [Anspruch auf Herausgabe des Ersatzes]
Erlangt der Schuldner, der infolge eines Umstandes von der

ผลให้ลูกหนีไ้ ด้มาซึ่งของแทนก็ดี หรือได้สิทธิเรียกร้องค่า

Verpflichtung zur Leistung nach dem § 203/1 befreit wird, aus

ค่าสินไหมทดแทนเสียเองก็ได้

Herausgabe des als Ersatz Empfangenen oder Abtretung des

สินไหมทดแทนเพื่อทรัพย์อันจะพึงได้แก่ตนนัน
้ ก็ดี ท่านว่าเจ้า demselben Grund für den geschuldeten Gegenstand einen
หนีจ
้ ะเรียกให้ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้ หรือจะเข้าเรียกเอา Ersatz oder einen Ersatzanspruch, so kann der Gläubiger
ถ้าเจ้าหนีม
้ ีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพราะการไม่

Ersatzanspruchs verlangen.

ชำระหนีแ
้ ละถ้าใช้สิทธินน
ั ้ ดังได้ระบุไว้ในวรรคต้นไซร้ ค่า

สินไหมทดแทนอันจะพึงใช้แก่เจ้าหนีน
้ น
ั ้ ย่อมลดจำนวนลง
เพียงเสมอราคาแห่งของแทนซึ่งลูกหนีไ้ ด้รับไว้หรือเสมอ
จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ลูกหนีจ
้ ะเรียกร้องได้นน
ั้

204 [Verzug des Schuldners]
ถ้าหนีถ
้ ึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นน
ั ้ เจ้าหนีไ้ ด้ให้ (1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers
nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er
คำเตือนลูกหนีแ
้ ล้ว ลูกหนีย
้ ังไม่ชำระหนีไ้ ซร้ ลูกหนีไ้ ด้ช่ อ
ื ว่า
durch die Mahnung in Verzug. Der Mahnung stehen die
ผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว
204

[Improved]

Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die Zustellung eines
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Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich.

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนีไ้ ว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี ้ (2) Nach dem Eintritt der Fälligkeit kommt der Schuldner sofort in

มิได้ชำระหนีต
้ ามกำหนดไซร้ ท่านว่าลูกหนีต
้ กเป็ นผู้ผิดนัดโดย Verzug, ohne dass es der Mahnung bedarf, wenn
มิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนีท
้ ่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้อง 1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,
2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine
บอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี ้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้
angemessene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt
อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว
ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalender
berechnen lässt.

3. der Schuldner die Leistung oder Nacherfüllung ernsthaft
und endgültig verweigert, oder
4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der
beiderseitigen Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs
gerechtfertigt ist.
205

<Same as the current provision Sec. 205>

ตราบใดการชำระหนีน
้ น
ั ้ ยังมิได้กระทำลงเพราะพฤติการณ์

อันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนีไ้ ม่ต้องรับผิดชอบ ตราบนัน
้ ลูกหนีย
้ ังหา
ได้ช่ อ
ื ว่าผิดนัดไม่

206 [Verantwortlichkeit des Schuldners]
ในกรณีหนีอ
้ ันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนีไ้ ด้ช่ อ
ื ว่าผิดนัดมาแต่ (1) Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten,
wenn eine strengere oder mildere Haftung weder bestimmt noch
เวลาทีท
่ ำละเมิด
206

[Repealed]

aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere
aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos zu entnehmen ist. § 429 findet entsprechende
Anwendung.
(2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt
außer Acht lässt.
(3) Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im
Voraus erlassen werden.

206/1 [Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten]
Wer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen hat, welche er in
eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt, ist von der
Haftung wegen grober Fahrlässigkeit nicht befreit.
217

206/2 [Verantwortlichkeit während des Verzugs]
<Same as the current provision Sec. 217>

[Moved in]

ลูกหนีจ
้ ะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาทีเ่ กิดแต่

ความประมาทเลินเล่อในระหว่างเวลาทีต
่ นผิดนัด ทัง้ จะต้อง

Der Schuldner hat während des Verzuges jede Fahrlässigkeit zu

อุบัติเหตุอันเกิดขึน
้ ในระหว่างเวลาที่ผิดนัดด้วย เว้นแต่ความ

eintretende Unmöglichkeit der Leistung verantwortlich, es sei

ต้องเกิดมีอยู่นน
ั ้ เอง

eingetreten sein würde.

รับผิดชอบในการที่การชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัย เพราะ

vertreten. Er ist auch für die während des Verzugs durch Zufall

เสียหายนัน
้ ถึงแม้ว่าตนจะได้ชำระหนีท
้ ันเวลากำหนดก็คงจะ

denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung

206/3 [Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte]
<Same as the current provision Sec. 220>
ลูกหนีต
้ ้องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแห่งตน กับทัง้

220

[Moved in]
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ของบุคคลที่ตนใช้ในการชำระหนีน
้ น
ั ้ โดยขนาดเสมอกับว่าเป็ น Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen

ความผิดของตนเองฉะนัน
้ แต่บทบัญญัตแ
ิ ห่งมาตรา ๓๗๓ หา Vertreters und der Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner
ใช้บังคับแก่กรณีเช่นนีด
้ ้วยไม่

Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfange zu vertreten wie
eigenes Verschulden. Die Vorschrift des § 205/1 Abs. 3 findet
keine Anwendung.

207

<Same as the current provision Sec. 207>

ถ้าลูกหนีข
้ อปฏิบัติการชำระหนี ้ และเจ้าหนีไ้ ม่รับชำระหนี ้

นัน
้ โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ไซร้ ท่านว่าเจ้า
หนีต
้ กเป็ นผู้ผิดนัด
208

<Same as the current provision Sec. 208 (1)>

การชำระหนีจ
้ ะให้สำเร็จผลเป็ นอย่างใด ลูกหนีจ
้ ะต้องขอ

ปฏิบัติการชำระหนีต
้ ่อเจ้าหนีเ้ ป็ นอย่างนัน
้ โดยตรง

แต่ถา้ เจ้าหนีไ้ ด้แสดงแก่ลูกหนี ้ จะไม่รับชำระหนีก
้ ็ดี หรือ

<Same as the current provision Sec. 208 (2)>

เพื่อที่จะชำระหนีจ
้ ำเป็ นที่เจ้าหนีจ
้ ะต้องกระทำการอย่างใด

อย่างหนึ่งก่อนก็ดี ลูกหนีจ
้ ะบอกกล่าวแก่เจ้าหนีว้ ่า ได้เตรียม
การที่จะชำระหนีไ้ ว้พร้อมเสร็จแล้วให้เจ้าหนีร้ ับชำระหนีน
้ น
ั้
เท่านีก
้ ็นับว่าเป็ นการเพียงพอแล้ว ในกรณีเช่นนีท
้ า่ นว่าคำ

บอกกล่าวของลูกหนีน
้ น
ั ้ ก็เสมอกับคำขอปฏิบัติการชำระหนี ้
209

<Same as the current provision Sec. 209>

ถ้าได้กำหนดเวลาไว้เป็ นแน่นอนเพื่อให้เจ้าหนีก
้ ระทำการ

อันใด ท่านว่าจะขอปฏิบัติการชำระหนีน
้ น
ั ้ จะต้องทำก็แต่เมื่อ
เจ้าหนีท
้ ำการอันนัน
้ ภายในเวลากำหนด
210

<Same as the current provision Sec. 210>

ถ้าลูกหนีจ
้ ำต้องชำระหนีส
้ ่วนของตนต่อเมื่อเจ้าหนีช
้ ำระหนี ้

ตอบแทนด้วยไซร้ แม้ถึงว่าเจ้าหนีจ
้ ะได้เตรียมพร้อมที่จะรับ

ชำระหนีต
้ ามที่ลูกหนีข
้ อปฏิบัตินน
ั ้ แล้วก็ดี หากไม่เสนอที่จะ

กระทำการชำระหนีต
้ อบแทนตามที่จะพึงต้องทำ เจ้าหนีก
้ ็เป็ น
อันได้ช่ อ
ื ว่าผิดนัด
211

<Same as the current provision Sec. 211>

ในเวลาที่ลูกหนีข
้ อปฏิบัติการชำระหนีน
้ น
ั ้ ก็ดี หรือในเวลาที่

กำหนดไว้ให้เจ้าหนีท
้ ำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยกรณีที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๒๐๙ นัน
้ ก็ดี ถ้าลูกหนีม
้ ิได้อยู่ในฐานะที่จะ
สามารถชำระหนีไ้ ด้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนีย
้ ังหาผิดนัดไม่
212

<Same as the current provision Sec. 212>

ถ้ามิได้กำหนดเวลาชำระหนีไ้ ว้ก็ดี หรือถ้าลูกหนีม
้ ีสิทธิที่จะ

ชำระหนีไ้ ด้ก่อนเวลากำหนดก็ดี การทีเ่ จ้าหนีม
้ ีเหตุขัดข้อง
ชั่วคราวไม่อาจรับชำระหนีท
้ ี่เขาขอปฏิบัติแก่ตนได้นน
ั ้ หา

ทำให้เจ้าหนีต
้ กเป็ นผู้ผิดนัดไม่ เว้นแต่ลูกหนีจ
้ ะได้บอกกล่าว
การชำระหนีไ้ ว้ล่วงหน้าโดยเวลาอันสมควร

212/1 [Wirkungen des Gläubigerverzugs]
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(1) Der Schuldner hat während des Verzugs des Gläubigers nur
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
(2) Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sache geschuldet,
so geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Gläubiger über, in
welchem er dadurch in Verzug kommt, dass er die angebotene
Sache nicht annimmt.

221

212/2 [Wegfall der Verzinsung]
<Same as the current provision Sec. 221>

[Sec. No. changed]

หนีเ้ งินอันต้องเสียดอกเบีย
้ นัน
้ ท่านว่าจะคิดดอกเบีย
้ ใน

ระหว่างที่เจ้าหนีผ
้ ิดนัดหาได้ไม่
213

<Same as the current provision Sec. 213>

ถ้าลูกหนีล
้ ะเลยไม่ชำระหนีข
้ องตน เจ้าหนีจ
้ ะร้องขอต่อศาล

ให้สั่งบังคับชำระหนีก
้ ็ได้ เว้นแต่สภาพแห่งหนีจ
้ ะไม่เปิ ดช่องให้
ทำเช่นนัน
้ ได้

เมื่อสภาพแห่งหนีไ้ ม่เปิ ดช่องให้บังคับชำระหนีไ้ ด้ ถ้าวัตถุ

แห่งหนีเ้ ป็ นอันให้กระทำการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนีจ
้ ะร้องขอ

ต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนัน
้ โดยให้

ลูกหนีเ้ สียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้ แต่ถา้ วัตถุแห่งหนีเ้ ป็ นอันให้กระทำ
นิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไซร้ ศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำ
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนีก
้ ็ได้

ส่วนหนีซ
้ ึ่งมีวัตถุเป็ นอันจะให้งดเว้นการอันใด เจ้าหนีจ
้ ะ

เรียกร้องให้ร้อ
ื ถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนัน
้ โดยให้ลูกหนีเ้ สีย
ค่าใช้จ่าย และให้จัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้าด้วยก็ได้

อนึ่ง บทบัญญัติในวรรคทัง้ หลายที่กล่าวมาก่อนนี ้ หากระ

ทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่
214

<Same as the current provision Sec. 214>

เจ้าหนีม
้ ีสิทธิที่จะให้ชําระหนีข
้ องตนจากทรัพย์สินของลูก

หนีจ
้ นสิน
้ เชิง รวมทัง้ เงินและทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งบุคคลภายนอก
ค้างชําระแก่ลูกหนีด
้ ้วย

215 [Haftung wegen Leistungsstörungen – Allgemeine
เมื่อลูกหนีไ้ ม่ชําระหนีใ้ ห้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริง Bestimmungen]
แห่งมูลหนีไ้ ซร้ เจ้าหนีจ
้ ะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ (1) Wenn der Schuldner die ihm obliegende Leistung nicht oder
nicht wie geschuldet erfüllt, kann der Gläubiger immer
เสียหายอันเกิดแต่การนัน
้ ก็ได
Entschädigung für den dadurch entstehenden Schaden
215

[Improved]

verlangen, in welcher Form und in welchem Maß die
Nichterfüllung auch sein mag. Der Anspruch auf die Leistung
oder Nacherfüllung bleibt unbeschadet.
(2) Der Gläubiger ist unter den zusätzlichen Voraussetzungen
vom § 216, 217 oder vom § 218 auch dazu berechtigt,
Schadensersatz statt der Leistung oder Nacherfüllung zu
verlangen.
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(3) Der Anspruch auf die Leistung oder Nacherfüllung ist
ausgeschlossen, soweit der Gläubiger Schadensersatz statt der
Leistung oder Nacherfüllung nach dem Abs. 2 verlangt. Verlangt
der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung, so
kann der Schuldner das Geleistete nach den Vorschriften des
Rücktritts in den §§ 391 und 392 zurückfordern.
(4) Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann der
Gläubiger ferner Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im
Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat und
billigerweise machen durfte, es sei denn, deren Zweck wäre
auch ohne die Nichterfüllung des Schuldners nicht erreicht
worden.
(5) Der Schuldner haftet nicht für den Schaden, solange er den
nach der Entstehung des Schuldverhältnisses eintretenden
Umstand nicht zu vertreten hat, infolge dessen die ihm
obliegende Leistung nicht erfüllt wird, in welcher Form es auch
sein mag.
(6) Bei einem gegenseitigen Vertrag ist der Gläubiger immer zum
Rücktritt vom Vertrag wegen der Nichterfüllung nach dem § 387
berechtigt, auch wenn der Schuldner die Nichterfüllung nicht zu
vertreten haben mag.

216 [Schadensersatz statt der Leistung wegen verspätet,
teilweise oder nicht wie geschuldet erbrachter Leistung]
(1) Erbringt Schuldner die ihm obliegende Leistung überhaupt
nicht, ist er mit ihr verspätet, erbringt er sie nur teilweise oder
nicht wie geschuldet, so kann ihm der Gläubiger zur Bewirkung
der Leistung oder Nacherfüllung eine angemessene Frist
bestimmen. Nach dem Ablaufe der Frist ist er auch dazu
berechtigt, anstelle der Leistung oder Nacherfüllung
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, soweit die
Leistung nicht rechtzeitig, gänzlich und wie geschuldet erfolgt ist.
(2) Nach dem Ablaufe der Frist ist der Gläubiger auch dazu
berechtigt, anstelle der Leistung oder Nacherfüllung
Schadensersatz wegen Nichterfüllung der ganzen Verbindlichkeit
zu verlangen, wenn;
1. die Leistung völlig ausgeblieben ist;
2. die Leistung verspätet oder nur teilweise bewirkt wird und
der Gläubiger an derartigen Leistung kein Interesse hat;
oder
3. dem Schuldner die Nacherfüllung wegen der nicht wie
geschuldet erbrachten Leistung bis zum Ablaufe der Frist
nicht gelungen ist; es sei denn, die Nichterfüllung ist
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unerheblich.
(3) Der Gläubiger kann seinen Anspruch auf Schadensersatz
wegen Nichterfüllung nach dem Abs. 1 oder 2 sofort geltend
machen, ohne dass es der Bestimmung einer Frist für Leistung
oder Nacherfüllung bedarf, wenn
1. der Schuldner die Leistung oder Nacherfüllung ernsthaft
und endgültig verweigert; oder
2. der Zweck des Schuldverhältnisses nach dessen Natur
oder dem Willen der Parteien nur dadurch zu erreichen ist,
dass der Schuldner zu einem bestimmten Zeitpunkt oder
innerhalb einer bestimmten Frist leistet, er jedoch den
Termin versäumt oder die Frist erfolglos verstreichen lässt.

216

[Improved]

(4) Ferner für sonstige Fälle, in denen eine verspätet, nur

ถ้าโดยเหตุผิดนัด การชำระหนีก
้ ลายเป็ นอันไร้ประโยชน์แก่ teilweise oder nicht wie geschuldet erbrachte Leistung für den

เจ้าหนี ้ เจ้าหนีจ
้ ะบอกปั ดไม่รับชำระหนี ้ และจะเรียกเอาค่า
สินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนีก
้ ็ได้

Gläubiger kein Interesse haben wird, kann er den Schuldner im
voraus mit der Erklärung abmahnen, dass er die Annahme einer
derartigen Leistung oder Nacherfüllung ablehne. Wird die
Leistung nicht rechtzeitig, gänzlich und wie geschuldet erbracht,
so ist der Gläubiger auch dazu berechtigt, unter Ablehnung der
Leistung oder Nacherfüllung Schadensersatz wegen
Nichterfüllung der ganzen Verbindlichkeit zu verlangen, ohne
dass es der Bestimmung einer Frist für Leistung oder
Nacherfüllung bedarf.
(5) Die Vorschriften von Absätzen (1) – (3) gelten auch im Fall,
dass der Schuldner rechtskräftig verurteilt wird.

217

217 (aufgehoben)

[Moved out]

ลูกหนีจ
้ ะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาทีเ่ กิดแต่

ความประมาทเลินเล่อในระหว่างเวลาทีต
่ นผิดนัด ทัง้ จะต้อง
รับผิดชอบในการที่การชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัย เพราะ

อุบัติเหตุอันเกิดขึน
้ ในระหว่างเวลาที่ผิดนัดด้วย เว้นแต่ความ
เสียหายนัน
้ ถึงแม้ว่าตนจะได้ชำระหนีท
้ ันเวลากำหนดก็คงจะ
ต้องเกิดมีอยู่นน
ั ้ เอง

218 [Schadensersatz statt der Leistung wegen des
ถ้าการชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัยจะทำได้เพราะพฤติการณ์ Ausschlusses der Leistungspflicht]
(1) Soweit der Schuldner vom ihm obliegenden Leistung oder
อันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนีต
้ ้องรับผิดชอบไซร้ ท่านว่าลูกหนีจ
้ ะ
ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนีเ้ พื่อค่าเสียหายอย่างใดๆ Nacherfüllung infolge eines nach der Entstehung des
Schuldverhältnisses eintretenden Umstandes nach dem § 203/1
อันเกิดแต่การไม่ชำระหนีน
้ น
ั้
218

[Improved]

befreit wird, kann der Gläubiger anstelle der Leistung oder

Nacherfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
ในกรณีที่การชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัยแต่เพียงบางส่วน

(2) In folgenden Fällen ist er auch dazu berechtigt,

ถ้าหากว่าส่วนที่ยังเป็ นวิสัยจะทำได้นน
ั ้ จะเป็ นอันไร้ประโยชน์ Schadensersatz wegen Nichterfüllung der ganzen Verbindlichkeit
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แก่เจ้าหนีแ
้ ล้ว เจ้าหนีจ
้ ะไม่ยอมรับชำระหนีส
้ ่วนที่ยังเป็ นวิสัย zu verlangen, wenn;
1. der Anspruch auf die Leistung völlig ausgeschlossen wird;
จะทำได้นน
ั ้ แล้วและเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชำระ
2. der Gläubiger im Fall des teilweise geltenden
หนีเ้ สียทัง้ หมดทีเดียวก็ได้
Ausschlusses an der noch zu bewirkenden Teilleistung
kein Interesse hat; oder
3. der Anspruch auf die Nacherfüllung wegen der nicht wie
geschuldet erbrachten Leistung völlig ausgeschlossen
wird; es sei denn, die Nichterfüllung ist unerheblich.
(3) Verlangt der Gläubiger nach § 203/2 Herausgabe des für den
geschuldeten Gegenstand erlangten Ersatzes oder Abtretung
des Ersatzanspruchs, so mindert sich die ihm zu leistende
Entschädigung um den Wert des erlangten Ersatzes oder
Ersatzanspruchs.

219 [Anfänglicher Ausschluss der Leistungspflicht]
ถ้าการชำระหนีก
้ ลายเป็ นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอัน Soweit der Schuldner von der ihm obliegenden Leistung infolge
หนึ่งซึ่งเกิดขึน
้ ภายหลังทีไ่ ด้ก่อหนี ้ และซึ่งลูกหนีไ้ ม่ต้องรับผิด eines bei der Entstehung des Schuldverhältnisses bereits
ชอบนัน
้ ไซร้ ท่านว่าลูกหนีเ้ ป็ นอันหลุดพ้นจากการชำระหนีน
้ น
ั ้ vorliegenden Umstandes nach dem § 203/1 befreit wird,
bestimmen sich die Rechte des Gläubigers nach § 218. Dies gilt
ถ้าภายหลังทีไ่ ด้ก่อหนีข
้ น
ึ ้ แล้วนัน
้ ลูกหนีก
้ ลายเป็ นคนไม่
สามารถจะชำระหนีไ้ ด้ไซร้ ท่านให้ถือเสมือนว่าเป็ นพฤติการณ์ jedoch nicht, wenn der Schuldner den Umstand bei der
219

[Repealed]

ทีท
่ ำให้การชำระหนีต
้ กเป็ นอันพ้นวิสัยฉะนัน
้

Entstehung des Schuldverhältnisses nicht kannte und seine
Unkenntnis auch nicht zu vertreten hat. Das Recht des
Rücktrittes nach dem § 389 bleibt dadurch unbeschadet.

220

220 [Schadensersatz wegen der Verletzung der

[Moved out]

ลูกหนีต
้ ้องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแห่งตน กับทัง้ Schutzpflicht]
ของบุคคลที่ตนใช้ในการชำระหนีน
้ น
ั ้ โดยขนาดเสมอกับว่าเป็ น Verletzt der Schuldner eine Pflicht nach § 194 Abs. 2, so ist der
ความผิดของตนเองฉะนัน
้ แต่บทบัญญัตแ
ิ ห่งมาตรา ๓๗๓ หา Gläubiger unter denselben Voraussetzungen zu denselben
Rechten berechtigt wie der Gläubiger in einem Fall der
ใช้บังคับแก่กรณีเช่นนีด
้ ้วยไม่

Nichterfüllung, wenn ihm die Leistung durch den Schuldner nicht
mehr zuzumuten ist.

221

[Optional]

221 (aufgehoben)

[Moved out]

หนีเ้ งินอันต้องเสียดอกเบีย
้ นัน
้ ท่านว่าจะคิดดอกเบีย
้ ใน

ระหว่างที่เจ้าหนีผ
้ ิดนัดหาได้ไม่
222

<Same as the current provision Sec. 222>

การเรียกเอาค่าเสียหายนัน
้ ได้แก่เรียกค่าสินไหมทดแทน

เพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึน
้ แต่การไม่ชำระ
หนีน
้ น
ั้

เจ้าหนีจ
้ ะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ แม้กระทั่งเพื่อความ

เสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ หากว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนัน
้ ล่วงหน้า
ก่อนแล้ว
223

<Same as the current provision Sec. 223>
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ถ้าฝ่ ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อ

ให้เกิดความเสียหายด้วยไซร้ ท่านว่าหนีอ
้ ันจะต้องใช้ค่า

สินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใด ต้องอาศัย

พฤติการณ์เป็ นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนัน
้ ได้
เกิดขึน
้ เพราะฝ่ ายไหนเป็ นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

วิธีเดียวกันนี ้ ท่านให้ใช้แม้ทงั ้ ที่ความผิดของฝ่ ายผู้ที่เสียหาย

จะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนีใ้ ห้รู้สึกถึงอันตราย แห่งการ

เสียหายอันเป็ นอย่างร้ายแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหนีไ้ ม่ร้ห
ู รือไม่อาจ
จะรู้ได้ หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำบัดปั ดป้ อง หรือบรรเทา

ความเสียหายนัน
้ ด้วย อนึ่ง บทบัญญัตแ
ิ ห่งมาตรา ๒๒๐ นัน
้
ท่านให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
224

<Same as the current provision Sec. 224>

หนีเ้ งินนัน
้ ให้คิดดอกเบีย
้ ในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่

กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้า
เจ้าหนีอ
้ าจจะเรียกดอกเบีย
้ ได้สูงกว่านัน
้ โดยอาศัยเหตุอย่าง
อื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบีย
้ ต่อไปตามนัน
้
ห้ามมิให้คิดดอกเบีย
้ ซ้อนดอกเบีย
้ ในระหว่างผิดนัด

การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านัน
้ ให้พิสูจน์ได้
224/1

<Same as the current provision Sec. 224/1>

ถ้าลูกหนีม
้ ีหน้าที่ผ่อนชำระหนีเ้ งินเป็ นงวด และลูกหนี ้

ผิดนัดไม่ชำระหนีใ้ นงวดใด เจ้าหนีอ
้ าจเรียกดอกเบีย
้ ใน

ระหว่างเวลาผิดนัดได้เฉพาะจากต้นเงินของงวดที่ลูกหนีผ
้ ิดนัด
นัน
้

ข้อตกลงใดขัดกับความในวรรคหนึ่ง ข้อตกลงนัน
้ เป็ นโมฆะ

225

<Same as the current provision Sec. 225>

ถ้าลูกหนีจ
้ ำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อราคาวัตถุอันได้

เสื่อมเสียไประหว่างผิดนัดก็ดี หรือวัตถุอันไม่อาจส่งมอบได้

เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกิดขึน
้ ระหว่างผิดนัดก็ดี ท่าน
เจ้าหนีจ
้ ะเรียกดอกเบีย
้ ในจำนวนที่จะต้องใช้เป็ นค่าสินไหม

ทดแทน คิดตัง้ แต่เวลาอันเป็ นฐานที่ตงั ้ แห่งการกะประมาณ

ราคานัน
้ ก็ได้ วิธีเดียวกันนี ้ ท่านให้ใช้ตลอดถึงการที่ลูกหนีจ
้ ำ

ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการที่ราคาวัตถุตกต่ำเพราะวัตถุ
นัน
้ เสื่อมเสียลงในระหว่างเวลาที่ผิดนัดนัน
้ ด้วย

ส่วนที่ ๒ รับช่วงสิทธิ
226

<Same as the current provision Sec. 226>

บุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี ้ ชอบที่จะใช้สิทธิทงั ้ หลาย

บรรดาที่เจ้าหนีม
้ ีอยู่โดยมูลหนี ้ รวมทัง้ ประกันแห่งหนีน
้ น
ั ้ ได้ใน
นามของตนเอง

ช่วงทรัพย์ ได้แก่เอาทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สิน
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อีกอันหนึ่งในฐานะนิตินัยอย่างเดียวกันกับทรัพย์สินอันก่อน
227

<Same as the current provision Sec. 227>

เมื่อเจ้าหนีไ้ ด้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเต็มราคา

ทรัพย์หรือสิทธิซึ่งเป็ นวัตถุแห่งหนีน
้ น
ั ้ แล้ว ท่านว่าลูกหนีย
้ ่อม

เข้าสู่ฐานะเป็ นผู้รับช่วงสิทธิของเจ้าหนี ้ อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือ
สิทธินน
ั ้ ๆ ด้วยอำนาจกฎหมาย
228

228 (aufgehoben)

[Moved out]

ถ้าพฤติการณ์ซึ่งทำให้การชำระหนีเ้ ป็ นอันพ้นวิสัยนัน
้ เป็ น

ผลให้ลูกหนีไ้ ด้มาซึ่งของแทนก็ดี หรือได้สิทธิเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทนเพื่อทรัพย์อันจะพึงได้แก่ตนนัน
้ ก็ดี ท่านว่าเจ้า
หนีจ
้ ะเรียกให้ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้ หรือจะเข้าเรียกเอา
ค่าสินไหมทดแทนเสียเองก็ได้

ถ้าเจ้าหนีม
้ ีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพราะการไม่

ชำระหนีแ
้ ละถ้าใช้สิทธินน
ั ้ ดังได้ระบุไว้ในวรรคต้นไซร้ ค่า

สินไหมทดแทนอันจะพึงใช้แก่เจ้าหนีน
้ น
ั ้ ย่อมลดจำนวนลง
เพียงเสมอราคาแห่งของแทนซึ่งลูกหนีไ้ ด้รับไว้หรือเสมอ
จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ลูกหนีจ
้ ะเรียกร้องได้นน
ั้
229 – 368

<Same as the current provision Secs. 329 – 368>

หมวด ๒ ผลแห่งสัญญา
369

<Same as the current provision Sec. 369>

ในสัญญาต่างตอบแทนนัน
้ คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งจะไม่ยอม

ชำระหนีจ
้ นกว่าอีกฝ่ ายหนึ่งจะชำระหนีห
้ รือขอปฏิบัติการ
ชำระหนีก
้ ็ได้ แต่ความข้อนีท
้ า่ นมิให้ใช้บังคับ ถ้าหนีข
้ องคู่
สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนด
370

[Repealed]

ถ้าสัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุที่ประสงค์เป็ นการก่อให้เกิด

หรือโอนทรัพย์สิทธิในทรัพย์เฉพาะสิ่ง และทรัพย์นน
ั ้ สูญหรือ

370 [Befreiung von der Gegenleistung]
(1) Soweit der eine Teil bei einem gegenseitigen Vertrag aus der
ihm obliegen Leistung nach dem § 203/1 befreit wird, verliert er

เสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนีม
้ ิได้ไซร้ den Anspruch auf die Gegenleistung. Das gilt jedoch nicht, wenn:
1. der andere Teil den Schadensersatz wegen Nichterfüllung
ท่านว่าการสูญหรือเสียหายนัน
้ ตกเป็ นพับแก่เจ้าหนี ้
statt der Leistung nach § 219 verlangt; oder
ถ้าไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่ง ท่านให้ใช้บทบัญญัติที่กล่าวมาใน
2. der Teil im Fall der nicht vertragsgemäß erbrachten
วรรคก่อนนีบ
้ ังคับแต่เวลาทีท
่ รัพย์นน
ั ้ กลายเป็ นทรัพย์เฉพาะ
Leistung die Nacherfüllung nach § 203/1 nicht zu
สิ่งตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๙๕ วรรค ๒ นัน
้ ไป
erbringen braucht.
(2) Ferner bleibt der andere Teil zur Gegenleistung verpflichtet,
wenn er die Herausgabe des für den geschuldeten Gegenstand
erlangten Ersatzes oder Abtretung des Ersatzanspruch nach
dem § 203/2 verlangt; die Gegenleistung mindert sich jedoch
insoweit, als der Wert des Ersatzes oder des Ersatzanspruchs
hinter dem Wert der geschuldeten Leistung zurückbleibt.
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(3) Soweit die nach dieser Vorschrift nicht geschuldete
Gegenleistung bewirkt ist, kann das Geleistete nach den

Vorschriften des Rücktritts zurückgefordert werden.
371

371 (aufgehoben)

[Repealed]

บทบัญญัติที่กล่าวมาในมาตราก่อนนัน
้ ท่านมิให้ใช้บังคับถ้า

เป็ นสัญญาต่างตอบแทนมีเงื่อนไขบังคับก่อน และทรัพย์อัน

เป็ นวัตถุแห่งสัญญานัน
้ สูญหรือทำลายลงในระหว่างที่เงื่อนไข
ยังไม่สำเร็จ

ถ้าทรัพย์นน
ั ้ เสียหายเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษ

เจ้าหนีม
้ ิได้ และเมื่อเงื่อนไขนัน
้ สำเร็จแล้ว เจ้าหนีจ
้ ะเรียกให้
ชำระหนีโ้ ดยลดส่วนอันตนจะต้องชำระหนีต
้ อบแทนนัน
้ ลง

หรือเลิกสัญญานัน
้ เสียก็ได้ แล้วแต่จะเลือก แต่ในกรณีทต
ี่ ้น

เหตุเสียหายเกิดเพราะฝ่ ายลูกหนีน
้ น
ั ้ ท่านว่าหากระทบกระทั่ง
ถึงสิทธิของเจ้าหนีท
้ ี่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่

372 [Erhalt des Anspruchs auf Gegenleistung]
นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในสองมาตราก่อน ถ้าการชำระหนี ้ (1) Der eine Teil bei einem gegenseitigen Vertrag, der nach §
203/1 von der Verpflichtung zur ihm obliegenden Leistung befreit
ตกเป็ นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ าย
หนึ่งฝ่ ายใดก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าลูกหนีห
้ ามีสิทธิจะรับชำระหนี ้ wird, behält den Anspruch auf die Gegenleistung, soweit der
372

[Improved]

ตอบแทนไม่

andere Teil den Umstand, infolge dessen der Anspruch auf die

ถ้าการชำระหนีต
้ กเป็ นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง Leistung ausgeschlossen wird, verursacht hat. Er muss sich
jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Befreiung
อันจะโทษเจ้าหนีไ้ ด้ ลูกหนีก
้ ็หาเสียสิทธิที่จะรับชำระหนี ้
ตอบแทนไม่ แต่วา่ ลูกหนีไ้ ด้อะไรไว้เพราะการปลดหนีก
้ ็ดี หรือ von der Leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung
ใช้คุณวุฒิความสามารถของตนเป็ นประการอื่นเป็ นเหตุให้ได้ seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt.
อะไรมา หรือแกล้งละเลยเสียไม่ขวนขวายเอาอะไรที่สามารถ (2) Das gleiche gilt, wenn der eine Teil von der Verpflichtung zur
จะทำได้กด
็ ี มากน้อยเท่าไร จะต้องเอามาหักกับจำนวนอันตน ihm obliegenden Leistung infolge eines von ihm nicht zu
จะได้รับชำระหนีต
้ อบแทน วิธีเดียวกันนีท
้ ่านให้ใช้ตลอดถึง

vertretenden Umstandes zu einer Zeit nach § 203/1 befreit wird,

กรณีที่การชำระหนีอ
้ ันฝ่ ายหนึ่งยังค้างชำระอยู่นน
ั ้ ตกเป็ นพ้น

zu welcher der andere Teil im Verzug der Annahme ist.

วิสัย เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ ายนัน
้ มิต้องรับผิด
ชอบ ในเวลาเมื่ออีกฝ่ ายหนึ่งผิดนัดไม่รับชำระหนี ้
373

<Same as the current provision Sec. 373>

ความตกลงทำไว้ล่วงหน้าเป็ นข้อความยกเว้นมิให้ลูกหนี ้

ต้องรับผิดเพื่อกลฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้าย
แรงของตนนัน
้ ท่านว่าเป็ นโมฆะ
374 – 385

<Same as the current provision Secs. 374 – 385>

หมวด ๔ เลิกสัญญา
386

<Same as the current provision Sec. 386>

ถ้าคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดย

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย การเลิกสัญญาเช่นนัน
้ ย่อมทำด้วย
แสดงเจตนาแก่อีกฝ่ ายหนึ่ง
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แสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนัน
้ ท่านว่าหาอาจจะ

ถอนได้ไม่
387

387 [Rücktritt wegen Leistungsstörungen]
(1) Wenn der eine Teil bei einem gegenseitigen Vertrag infolge

[Moved out]

ถ้าคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งไม่ชำระหนี ้ อีกฝ่ ายหนึ่งจะกำหนด

ระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนัน
้ ชำระหนี ้

eines Umstandes seine Verbindlichkeit nicht oder nicht wie

ระยะเวลาที่กำหนดให้ไซร้ อีกฝ่ ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้

Voraussetzungen vom § 388 oder vom § 389 auch zum Rücktritt

ภายในระยะเวลานัน
้ ก็ได้ ถ้าและฝ่ ายนัน
้ ไม่ชำระหนีภ
้ ายใน

geschuldet erfüllt, ist der andere Teil unter zusätzlichen
des Vertrags berechtigt, in welcher Form und in welchem Maß
die Nichterfüllung auch sein mag. Das Recht des Rücktritts setzt
den Verschulden des einen Teils für den Umstand nicht voraus.
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, soweit der eine Teil infolge
eines Umstandes an der Erfüllung seiner Leistung oder an der
Nacherfüllung scheitert, den der andere Teil verursacht hat. Das
gleiche gilt, wenn der eine Teil von der Verpflichtung zur ihm
obliegenden Leistung infolge eines von ihm nicht zu vertretenden
Umstandes zu einer Zeit nach § 203/1 befreit wird, zu welcher
der andere Teil im Verzug der Annahme ist.

(3) Das Recht, bei einem gegenseitigen Vertrag
Schadensersatz nach dem § 215 Abs. 1 zu verlangen, wird
durch den Rücktritt nicht ausgeschlossen.
387

388 [Rücktritt wegen verspätet, teilweise oder nicht
vertragsgemäß erbrachter Leistung]
(1) Erbringt der eine Teil bei einem gegenseitigen Vertrag die ihm

[Moved in]

ถ้าคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งไม่ชำระหนี ้ อีกฝ่ ายหนึ่งจะกำหนด

ระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนัน
้ ชำระหนี ้

ภายในระยะเวลานัน
้ ก็ได้ ถ้าและฝ่ ายนัน
้ ไม่ชำระหนีภ
้ ายใน

obliegenden Leistung überhaupt nicht, ist er mit ihr verspätet,

ระยะเวลาที่กำหนดให้ไซร้ อีกฝ่ ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้

erbringt er sie nur teilweise oder nicht vertragsgemäß, so kann
ihm der andere Teil zur Bewirkung der Leistung oder
Nacherfüllung eine angemessene Frist bestimmen. Nach dem
Ablaufe der Frist ist er auch dazu berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten, soweit die Leistung nicht rechtzeitig, gänzlich,
und vertragsgemäß erfolgt ist.
(2) Nach dem Ablaufe der Frist ist der andere Teil auch dazu
berechtigt, vom ganzen Vertrag zurückzutreten, wenn;
1. die Leistung völlig ausgeblieben ist;
2. die Leistung bis zum Ablaufe der Frist nur teilweise bewirkt
wird und der andere Teil an der Teilleistung kein Interesse
hat; oder
3. dem jenen Teil die Nacherfüllung wegen der nicht
vertragsgemäß erbrachten Leistung bis zum Ablaufe der
Frist nicht gelungen ist; es sei denn, die Nichterfüllung ist
unerheblich.

388

[Improved]

ถ้าวัตถุที่ประสงค์แห่งสัญญานัน
้ ว่าโดยสภาพหรือโดย

(3) Der andere Teil kann den Rücktritt vom Vertrag nach dem
Abs. 1 order 2 sofort geltend machen, ohne dass es der
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เจตนาที่คู่สัญญาได้แสดงไว้ จะเป็ นผลสำเร็จได้กแ
็ ต่ด้วยการ

Bestimmung einer Frist für Leistung oder Nacherfüllung bedarf,

ชำระหนี ้ ณ เวลามีกำหนดก็ดี หรือภายในระยะเวลาอันใดอัน wenn
1. der eine Teil die ihm obliegende Leistung ernsthaft und
หนึ่งซึ่งกำหนดไว้ก็ดี และกำหนดเวลาหรือระยะเวลานัน
้ ได้
endgültig verweigert,
ล่วงพ้นไปโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมิได้ชำระหนีไ้ ซร้ ท่านว่าอีกฝ่ าย
2. der Zweck eines Vertrags nach der Natur des Vertrags
หนึ่งจะเลิกสัญญานัน
้ เสียก็ได้ มิพักต้องบอกกล่าวดั่งว่าไว้ใน
oder dem Willen der Parteien nur dadurch zu erreichen ist,
มาตราก่อนนัน
้ เลย
dass der eine Teil zu einem bestimmten Zeitpunkt oder
innerhalb einer bestimmten Frist leistet, er jedoch den
Termin versäumt oder die Frist erfolglos verstreichen lässt.
(4) Ferner für sonstige Fälle, in denen die Erfüllung des Vertrags
infolge einer verspätet, nur teilweise, oder nicht vertragsgemäß
erbrachten Leistung für den einen Teil kein Interesse haben wird,
kann er den anderen Teil mit der Erklärung abmahnen, dass er
die Annahme einer derartigen Leistung oder Nacherfüllung
ablehnen werde. Wird der Vertrag nicht rechtzeitig, gänzlich und
vertragsgemäß erfüllt, so ist er auch dazu berechtigt, unter
Ablehnung der Leistung oder Nacherfüllung vom ganzen Vertrag
zurückzutreten, ohne dass es der Bestimmung einer Frist für
Leistung oder Nacherfüllung bedarf.
(5) Der andere Teil kann bereits vor dem Eintritt der Fälligkeit der
Leistung zurücktreten, wenn offensichtlich ist, dass die
Voraussetzungen des Rücktritts eintreten werden.
(6) Die Vorschriften von Absätzen (1) – (3) gelten auch im Fall,
dass der eine Teil rechtskräftig verurteilt wird.

389 [Rücktritt wegen des Ausschlusses der
ถ้าการชำระหนีท
้ งั ้ หมดหรือแต่บางส่วนกลายเป็ นพ้นวิสัย Leistungspflicht]
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนีไ้ ด้ไซร้ เจ้าหนีจ
้ ะ (1) Soweit der eine Teil bei einem gegenseitigen Vertrag vom ihm
obliegenden Leistung oder Nacherfüllung infolge eines
เลิกสัญญานัน
้ เสียก็ได้
Umstandes nach dem § 203/1 befreit wird, ist der andere Teil
389

[Repealed]

berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, ob ein solcher Umstand
bereits vor dem Vertragsschluss eingetreten ist oder nicht.
(2) In folgenden Fällen ist er auch dazu berechtigt, vom ganzen
Vertrag zurückzutreten, wenn;
1. der Anspruch auf die Leistung völlig ausgeschlossen wird;
2. der andere Teil im Fall des teilweise geltenden
Ausschlusses an der noch zu bewirkenden Teilleistung
kein Interesse hat; oder
3. der Anspruch auf die Nacherfüllung wegen der nicht
vertragsgemäß erbrachten Leistung völlig ausgeschlossen
wird; es sei denn, die Nichterfüllung ist unerheblich.
(3) Verlangt der andere Teil nach § 203/2 Herausgabe des für
den geschuldeten Gegenstand erlangten Ersatzes oder
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Abtretung des Ersatzanspruchs, so ist der Rücktritt
ausgeschlossen.
389/1 [Rücktritt wegen der Verletzung der Schutzpflicht]
Verletzt der eine Teil bei einem gegenseitigen Vertrag eine
Pflicht nach § 194 Abs. 2, so kann der andere Teil zurücktreten,
wenn ihm ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.
[Optional]

390

<Same as the current provision Sec. 390>

ถ้าในสัญญาใดคู่สัญญาเป็ นบุคคลหลายคนด้วยกันอยู่ข้าง

หนึ่งหรืออีกข้างหนึ่ง ท่านว่าจะใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ก็แต่เมื่อ

บุคคลเหล่านัน
้ ทัง้ หมดรวมกันใช้ ทัง้ ใช้ต่อบุคคลเหล่านัน
้ รวม
หมดทุกคนด้วย ถ้าสิทธิเลิกสัญญาอันมีแก่บุคคลหนึ่งใน

จำพวกที่มีสิทธินน
ั ้ เป็ นอันระงับสิน
้ ไปแล้ว สิทธิเลิกสัญญาอัน
มีแก่คนอื่นๆก็ย่อมระงับสิน
้ ไปด้วย
391

<Same as the current provision Sec. 391>

เมื่อคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญา

แต่ละฝ่ าย จำต้องให้อีกฝ่ ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดั่งทีเ่ ป็ นอยู่
เดิม แต่ทงั ้ นีจ
้ ะให้เป็ นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอก
หาได้ไม่

ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดั่งกล่าวมาในวรรคต้นนัน
้

ท่านให้บวกดอกเบีย
้ เข้าด้วย คิดตัง้ แต่เวลาที่ได้รับไว้

ส่วนทีเ่ ป็ นการงานอันได้กระทำให้ และเป็ นการยอมให้ใช้

ทรัพย์นัน
้ การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควร
ค่าแห่งการนัน
้ ๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงิน
ตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนัน
้

การใช้สิทธิเลิกสัญญานัน
้ หากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียก

ร้องค่าเสียหายไม่
392

<Same as the current provision Sec. 392>

การชำระหนีข
้ องคู่สัญญาอันเกิดแต่การเลิกสัญญานัน
้ ให้

เป็ นไปตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งมาตรา ๓๖๙
393

<Same as the current provision Sec. 393>

ถ้ามิได้กำหนดระยะเวลาไว้ให้ใช้สิทธิเลิกสัญญา คู่สัญญา

อีกฝ่ ายหนึ่งจะกำหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้
ฝ่ ายที่มีสิทธิเลิกสัญญานัน
้ แถลงให้ทราบภายในระยะเวลานัน
้
ก็ได้ ว่าจะเลิกสัญญาหรือหาไม่ ถ้ามิได้รับคำบอกกล่าวเลิก

สัญญาภายในระยะเวลานัน
้ สิทธิเลิกสัญญาก็เป็ นอันระงับสิน
้
ไป

394

<Same as the current provision Sec. 394>

ถ้าทรัพย์อันเป็ นวัตถุแห่งสัญญานัน
้ บุบสลายไปในส่วน

สำคัญเพราะการกระทำ หรือเพราะความผิดของบุคคลผู้มี
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สิทธิเลิกสัญญาก็ดี หรือบุคคลนัน
้ ได้ทำให้การคืนทรัพย์กลาย

เป็ นพ้นวิสัยก็ดี เปลี่ยนแปลงทรัพย์นน
ั ้ ให้ผิดแผกไปเป็ นอย่าง
อื่นด้วยประกอบขึน
้ หรือดัดแปลงก็ดี ท่านว่าสิทธิเลิกสัญญา
นัน
้ ก็เป็ นอันระงับสิน
้ ไป

แต่ถา้ ทรัพย์อันเป็ นวัตถุแห่งสัญญาได้สูญหาย หรือบุบ

สลายไปโดยปราศจากการกระทำหรือความผิดของบุคคลผู้มี
สิทธิเลิกสัญญาไซร้ สิทธิเลิกสัญญานัน
้ ก็หาระงับสิน
้ ไปไม่
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