
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 หนี้
ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสรจ็ท่ัวไป

หมวด ๑ วัตถุแห่งหนี้
194

ด้วยอำ�น�จแห่งมูลหนี ้เจ้�หนีย่้อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้
ชำ�ระหนีไ้ด้ อน่ึง ก�รชำ�ระหนีด้้วยงดเว้นก�รอันใดอันหน่ึงก็
ย่อมมีได้

[สิทธิและภาระผูกพันแห่งหนี]้
(1) <Same as the current provision Sec. 194>

(2) นอกจ�กนี ้ต�มเน้ือห�ของนิติสัมพันธ์แห่งหนี ้คู่กรณทีุก
ฝ่�ยมีภ�ระผูกพันในก�รปกป้องรักษ�สิทธิ ทรัพย์สินและ
ประโยชน์ท�งกฎหม�ยของฝ่�ยอ่ืน [Optional]

(3) เม่ือลูกหนีไ้ด้กระทำ�ก�รชำ�ระหนี ้แต่ก�รนัน้ไม่เหม�ะสม
ต�มเน้ือห�ของหนี ้โดยเฉพ�ะในประเภท จำ�นวน หรือ
คุณภ�พของส่ิงที่ได้ส่งมอบให้เจ้�หนี ้เจ้�หนีย่้อมมีสิทธิจะ
เรียกให้ลูกหนีแ้ก้ไขส่ิงนัน้ให้เป็นสมบูรณ์ได้ เว้นแตเ่จ้�หนีก้่อ
ให้เกิดสถ�นก�รณ์นัน้ขึน้ด้วยตัวเอง

195
เม่ือทรัพย์ซ่ึงเป็นวัตถุแห่งหนีนั้น้ได้ระบุไว้แต่พียงเป็น

ประเภท และถ�้ต�มสภ�พแห่งนิติกรรม หรือต�มเจตน�ของ
คู่กรณีไม่อ�จจะกำ�หนดได้ว่�ทรัพย์นัน้จะพึงเป็นชนิดอย่�งไร
ไซร้ ท่�นว่�ลูกหนีจ้ะต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดป�นกล�ง

ถ�้ลูกหนีไ้ด้กระทำ�ก�รอันตนจะพึงต้องทำ�เพ่ือส่งมอบ
ทรัพย์ส่ิงนัน้ทุกประก�รแล้วก็ดี หรือถ้�ลูกหนีไ้ดเ้ลือกกำ�หนด
ทรัพย์ที่จะส่งมอบแล้วด้วยคว�มยินยอมของเจ้�หนีก้็ดี ท่�น
ว่�ทรัพย์นัน้จึงเป็นวัตถุแห่งหนีจ้ำ�เดิมแต่เวล�นัน้ไป

<Same as the current provision Sec. 195>

196
ถ�้หนีเ้งินไดแ้สดงไว้เป็นเงินต่�งประเทศ ท่�นว่�จะส่งใช้

เป็นเงินไทยก็ได้
ก�รเปล่ียนเงินนี ้ให้คิดต�มอัตร�แลกเปล่ียนเงิน ณ สถ�น

ท่ีและในเวล�ที่ใชเ้งิน

<Same as the current provision Sec. 196>

197
ถ�้หนีเ้งินจะพึงส่งใช้ด้วยเงินตร�ชนิดหน่ึงชนิดใดโดย

เฉพ�ะอันเป็นชนิดที่ยกเลิกไม่ใช้กันแล้วในเวล�ที่จะต้องส่ง
เงินใช้หนีนั้น้ไซร้ ก�รส่งใช้เงินท่�นให้ถือเสมือนหน่ึงว่�มิได้
ระบุไว้ให้ใชเ้ป็นเงินตร�ชนิดนัน้

<Same as the current provision Sec. 197>

1 / 32 Dated: 03/10/2022



Current Sections Proposals
198

ถ�้ก�รอันมีกำ�หนดพึงกระทำ�เพ่ือชำ�ระหนีนั้น้มีหล�ยอย่�ง 
แต่จะต้องกระทำ�เพียงก�รใดก�รหน่ึงแต่อย่�งเดียวไซร้ ท่�น
ว่�สิทธิที่จะเลือกทำ�ก�รอย่�งใดนัน้ตกอยู่แก่ฝ่�ยลูกหนี ้เว้น
แต่จะไดต้กลงกันกำ�หนดไว้เป็นอย่�งอ่ืน

<Same as the current provision Sec. 198>

199
ก�รเลือกนัน้ท่�นให้ทำ�ด้วยแสดงเจตน�แก่คู่กรณีอีกฝ่�ย

หน่ึง
ก�รชำ�ระหนีไ้ดเ้ลือกทำ�เป็นอย่�งใดแล้ว ท�่นให้ถือว่�อย่�ง

นัน้อย่�งเดียวเป็นก�รชำ�ระหนีอั้นกำ�หนดให้กระทำ�แต่ต้นม�

<Same as the current provision Sec. 199>

200
ถ�้จะต้องเลือกภ�ยในระยะเวล�อันมีกำ�หนด และฝ่�ยที่มี

สิทธิจะเลือก มิไดเ้ลือกภ�ยในระยะเวล�นัน้ไซร้ ท่�นว่�สิทธิที่
จะเลือกนัน้ย่อมตกไปอยู่แก่อีกฝ่�ยหน่ึง

ถ�้มิได้กำ�หนดระยะเวล�ให้เลือกไซร้ เม่ือหนีถ้ึงกำ�หนด
ชำ�ระ ฝ่�ยที่ไม่มีสิทธิจะเลือกอ�จกำ�หนดเวล�พอสมควรแก่
เหตุ แล้วบอกกล่�วให้ฝ่�ยโน้นใช้สิทธิเลือกภ�ยในเวล�อันนัน้

<Same as the current provision Sec. 200>

201
ถ�้บุคคลภ�ยนอกจะพึงเป็นผู้เลือก ท่�นให้กระทำ�ด้วย

แสดงเจตน�แก่ลูกหนี ้และลูกหนีจ้ะต้องแจ้งคว�มนัน้แก่เจ้�
หนี้

ถ�้บุคคลภ�ยนอกนัน้ไม่อ�จจะเลือกได้ก็ดี หรือไม่เต็มใจจะ
เลือกก็ดี ท�่นว่�สิทธิที่จะเลือกตกไปอยู่แก่ฝ่�ยลูกหนี้

<Same as the current provision Sec. 201>

202
ถ�้ก�รอันจะพึงต้องทำ�เพ่ือชำ�ระหนีนั้น้มีหล�ยอย่�งและ

อย่�งใดอย่�งหน่ึงตกเป็นอันพ้นวิสัยจะทำ�ได้ม�แต่ต้นกด็ี หรือ
กล�ยเป็นพ้นวิสัยในภ�ยหลังก็ดี ท่�นให้จำ�กัดหนีนั้น้ไว้เพียง
ก�รชำ�ระหนีอ้ย่�งอ่ืนที่ไม่พ้นวิสัย อน่ึง ก�รจำ�กัดอันนีย่้อมไม่
เกิดมีขึน้ ห�กว่�ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัย เพร�ะ
พฤติก�รณ์อันใดอันหน่ึงซ่ึงฝ่�ยทีไ่ม่มีสิทธิจะเลือกนัน้ต้องรับ
ผิดชอบ

<Same as the current provision Sec. 202>

หมวด ๒ ผลแห่งหนี้
ส่วนท่ี ๑ การไม่ชำาระหนี้

203
ถ�้เวล�อันจะพึงชำ�ระหนีนั้น้มิได้กำ�หนดลงไว้ หรือจะ

อนุม�นจ�กพฤติก�รณท์ัง้ปวงก็ไม่ไดไ้ซร้ ท่�นว่�เจ้�หนีย่้อม
จะเรียกให้ชำ�ระหนีไ้ดโ้ดยพลัน และฝ่�ยลูกหนีก้็ย่อมจะชำ�ระ
หนีข้องตนไดโ้ดยพลันดุจกัน

ถ�้ได้กำ�หนดเวล�ไว้ แต่ห�กกรณีเป็นที่สงสัย ท่�นให้
สันนิษฐ�นไว้ก่อนว่� เจ้�หนีจ้ะเรียกให้ชำ�ระหนีก้่อนเวล�นัน้

<Same as the current provision Sec. 203>
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ห�ได้ไม่ แต่ฝ่�ยลูกหนีจ้ะชำ�ระหนีก้่อนกำ�หนดนัน้กไ็ด้
219 [Repealed]

ถ�้ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัยเพร�ะพฤติก�รณ์อันใดอัน
หน่ึงซ่ึงเกิดขึน้ภ�ยหลังที่ได้ก่อหนี ้และซ่ึงลูกหนีไ้ม่ต้องรับผิด
ชอบนัน้ไซร้ ท�่นว่�ลูกหนีเ้ป็นอันหลุดพ้นจ�กก�รชำ�ระหนีนั้น้

ถ�้ภ�ยหลังที่ได้ก่อหนีข้ึน้แล้วนัน้ ลูกหนีก้ล�ยเป็นคนไม่
ส�ม�รถจะชำ�ระหนีไ้ด้ไซร้ ท�่นให้ถือเสมือนว่�เป็นพฤติก�รณ์
ท่ีทำ�ให้ก�รชำ�ระหนีต้กเป็นอันพ้นวิสัยฉะนัน้

203/1 [ความระงับภาระผูกพันในปฏิบัติตามหนี]้
(1) ลูกหนีห้ลุดพ้นจ�กภ�ระผูกพันในก�รปฏิบัติต�มหนี ้และ
เจ้�หนีย่้อมเสียสิทธิที่จะเรียกร้องก�รนัน้ไปเลย ในขอบเขต
เท�่ที่ก�รนัน้กล�ยเป็นพ้นวิสัย วิธีเดียวกันนี ้ให้ใช้บังคับแก่
กรณทีี่ลูกหนีก้ล�ยเป็นคนไม่ส�ม�รถจะปฏิบัติต�มหนีไ้ด้ด้วย

(2) ลูกหนีป้ฏิเสธก�รปฏิบัติต�มหนีก้็ได้ ตร�บเท�่ที่จะ
ต้องก�รใช้คว�มพย�ย�มและค่�ใช้จ่�ยจำ�นวนม�กเกินควรซ่ึง
ไม่เป็นธรรมต�มหลักสุจริต ในก�รพิจ�รณ�ประก�รนี ้ให้คิด
เกี่ยวกับเร่ืองว่�ลูกหนีต้้องรับผิดชอบในก�รเกิดพฤติก�รณ์นัน้
หรือไม่ด้วย
(3) นอกจ�กนี ้ในกรณทีี่ลูกหนีจ้ะต้องปฏิบัติก�รชำ�ระหนีด้้วย
ตัวของตนเอง ลูกหนีป้ฏิเสธก�รชำ�ระหนีก้ไ็ด้ ห�กมี
พฤติก�รณ์พิเศษอันใดซ่ึงทำ�ให้ก�รเรียกร้องเพ่ือก�รปฏิบัตินัน้
จะไม่เหม�ะสม ต�มทีเ่ปรียบเทียบระหว่�งผลประโยชน์ของ
ทัง้สองฝ่�ย
(4) เจ้�หนีย่้อมมีสิทธิที่บัญญัติไว้ในม�ตร� 203/2 215 วรรค 1 
และ 218

(5) ในกรณีสัญญ�ต�่งตอบแทนอันใดอันหน่ึง คู่สัญญ�ทุกฝ่�ย
มีสิทธิและภ�ระผูกพันที่บัญญัติไว้ในม�ตร� 370 372 387 และ
389

228 [Moved in]
ถ�้พฤติก�รณ์ซ่ึงทำ�ให้ก�รชำ�ระหนีเ้ป็นอันพ้นวิสัยนัน้เป็น

ผลให้ลูกหนีไ้ด้ม�ซ่ึงของแทนก็ดี หรือได้สิทธิเรียกร้องค่�
สินไหมทดแทนเพ่ือทรัพย์อันจะพึงได้แก่ตนนัน้ก็ดี ท่�นว่�เจ้�
หนีจ้ะเรียกให้ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้ หรือจะเข้�เรียกเอ�
ค่�สินไหมทดแทนเสียเองก็ได้

ถ�้เจ้�หนีมี้สิทธิเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนเพร�ะก�รไม่
ชำ�ระหนีแ้ละถ�้ใช้สิทธินัน้ดังได้ระบุไว้ในวรรคต้นไซร้ ค่�
สินไหมทดแทนอันจะพึงใช้แก่เจ้�หนีนั้น้ย่อมลดจำ�นวนลง
เพียงเสมอร�ค�แห่งของแทนซ่ึงลูกหนีไ้ด้รับไว้หรือเสมอ
จำ�นวนค่�สินไหมทดแทนที่ลูกหนีจ้ะเรียกร้องได้นัน้

203/2 [สิทธิที่เรียกให้ส่งมอบของแทน]
ถ�้พฤติก�รณ์ซ่ึงทำ�ให้ลูกหนีห้ลุดพ้นจ�กภ�ระผูกพันในก�ร

ชำ�ระหนีต้�มม�ตร� 203/1 นัน้ เป็นเหตุผลให้ลูกหนีไ้ด้ม�ซ่ึง
ของแทนเพ่ือทรัพย์อันจะพึงมอบให้แกเ่จ้�หนีนั้น้ก็ดี หรือได้
สิทธิเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนก็ดี เจ้�หนีจ้ะเรียกให้ส่งมอบ
ของแทนที่ได้รับไว้ หรือให้โอนสิทธิเรียกร้องค่�สินไหม
ทดแทนก็ได้

204 [Improved]
ถ�้หนีถ้ึงกำ�หนดชำ�ระแล้ว และภ�ยหลังแต่นัน้เจ้�หนีไ้ด้ให้

คำ�เตือนลูกหนีแ้ล้ว ลูกหนียั้งไม่ชำ�ระหนีไ้ซร้ ลูกหนีไ้ด้ชื่อว่�
ผิดนัดเพร�ะเข�เตือนแล้ว

204 [ลูกหนีต้กเป็นผู้ผิดนัด]
(1) ถ�้หนีถ้ึงกำ�หนดชำ�ระแล้ว และภ�ยหลังแต่นัน้เจ้�หนีไ้ด้
ให้คำ�เตือนลูกหนีแ้ล้ว ลูกหนียั้งไม่ชำ�ระหนีไ้ซร้ ลูกหนีไ้ด้ชื่อว่�
ผิดนัดเพร�ะเข�เตือนแล้ว อน่ึง ก�รฟ้องต่อศ�ลเรียกร้องให้
ชำ�ระหนี ้หรือก�รจัดส่งจดหม�ยแจ้งหนีใ้นกระบวนก�ร
ตดิต�มหนี ้ให้ถือว่�เป็นก�รเตือน
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ถ�้ได้กำ�หนดเวล�ชำ�ระหนีไ้ว้ต�มวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้

มิได้ชำ�ระหนีต้�มกำ�หนดไซร้ ท่�นว่�ลูกหนีต้กเป็นผู้ผิดนัดโดย
มิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนีท้�่นให้ใช้บังคับแก่กรณีทีต่้อง
บอกกล่�วล่วงหน้�ก่อนก�รชำ�ระหนี ้ซ่ึงได้กำ�หนดเวล�ลงไว้ 
อ�จคำ�นวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันทีไ่ด้บอกกล่�ว

(2) ให้ลูกหนีต้กเป็นผู้ผิดนัดทันทีที่หนีถ้ึงกำ�หนดชำ�ระแล้ว 
โดยไม่จำ�เป็นต้องให้คำ�เตือนเลย เม่ือ

1. ได้กำ�หนดเวล�ชำ�ระหนีไ้ว้ต�มวันแห่งปฏิทิน
2. ในกรณีที่คู่กรณีต้องปฎิบัติก�รอันใดอันหน่ึงล่วงหน้�

ก่อนก�รชำ�ระหนี ้ได้กำ�หนดเวล�ลงไว้ เพ่ือให้อ�จ
คำ�นวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ปฎิบัติก�รนัน้

3. ลูกหนีป้ฏิเสธก�รปฎิบัติก�รชำ�ระหนีห้รือก�รแก้ไขส่ิงที่
ตนได้ส่งมอบแล้วให้เป็นสมบูรณ์อย่�งจริงจังและเด็ด
ข�ด หรือ

4. มีพฤติก�รณ์พิเศษอันใดซ่ึงทำ�ให้คว�มตกเป็นผู้ผิดนัด
ทันทีเป็นธรรม ต�มทีเ่ปรียบเทียบระหว่�งผลประโยชน์
ของทัง้สองฝ่�ย

205
ตร�บใดก�รชำ�ระหนีนั้น้ยังมิได้กระทำ�ลงเพร�ะพฤติก�รณ์

อันใดอันหน่ึงซ่ึงลูกหนีไ้ม่ต้องรับผิดชอบ ตร�บนัน้ลูกหนียั้งห�
ได้ชื่อว่�ผิดนัดไม่

<Same as the current provision Sec. 205>

206 [Repealed]
ในกรณีหนีอั้นเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนีไ้ด้ชื่อว่�ผิดนัดม�แต่

เวล�ที่ทำ�ละเมิด

206 [ความรับผิดชอบของลูกหนี]้
(1) ลูกหนีต้้องรับผิดชอบในคว�มจงใจหรือประม�ทเลินเล่อ
ของตน เว้นแตเ่ข�ต้องรับผิดชอบอย่�งเข้มงวดหรืออ่อนกว่�นี้
ต�มที่กำ�หนดไว้หรือต�มเน้ือห�อย่�งอ่ืนในนิติสัมพันธ์แห่งหนี้
โดยเฉพ�ะก�รรับประกันหรือคว�มเส่ียงในก�รจัดซ้ือ ให้นำ�
บทบัญญัติแห่งม�ตร� 429 ม�ใช้บังคับโดยอนุโลม
(2) ผู้ใดกระทำ�โดยประม�ทเลินเล่อ คือกระทำ�โดยไม่ได้ใช้
คว�มระมัดระวังต�มคว�มค�ดหวังโดยนัยแห่งนิติสัมพันธ์ต�ม
ปกติธรรมด�
(3) ให้ลูกหนีห้ลุดพ้นก่อนล่วงหน้�จ�กคว�มรับผิดต่อกล
ฉ้อฉลหรือคว�มประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรงไม่ได้
206/1 [ความระงับระวังในกิจการของตนเอง]

บุคคลผู้ใดต้องใช้เพียงแต่คว�มระมัดระวังเช่นทีเ่ข�เคยใช้
ในกิจก�รของตนเท�่นัน้ ไม่อ�จพ้นจ�กคว�มรับผิดต่อคว�ม
ประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรงได้

217 [Moved in]
ลูกหนีจ้ะต้องรับผิดชอบในคว�มเสียห�ยบรรด�ที่เกิดแต่

คว�มประม�ทเลินเล่อในระหว่�งเวล�ที่ตนผิดนัด ทัง้จะต้อง
รับผิดชอบในก�รที่ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัย เพร�ะ
อุบัติเหตุอันเกิดขึน้ในระหว่�งเวล�ที่ผิดนัดด้วย เว้นแต่คว�ม
เสียห�ยนัน้ถึงแม้ว่�ตนจะได้ชำ�ระหนีท้ันเวล�กำ�หนดก็คงจะ
ต้องเกิดมีอยู่นัน้เอง

206/2 [ความรับผิดชอบในระหว่างเวลาที่ลูกหนีผิ้ดนัด]
<Same as the current provision Sec. 217>

ลูกหนีจ้ะต้องรับผิดชอบในคว�มเสียห�ยบรรด�ที่เกิดแต่
คว�มประม�ทเลินเล่อในระหว่�งเวล�ที่ตนผิดนัด ทัง้จะต้อง
รับผิดชอบในก�รที่ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัย เพร�ะ
อุบัติเหตุอันเกิดขึน้ในระหว่�งเวล�ที่ผิดนัดด้วย เว้นแต่คว�ม
เสียห�ยนัน้ถึงแม้ว่�ตนจะได้ชำ�ระหนีท้ันเวล�กำ�หนดก็คงจะ
ต้องเกิดมีอยู่นัน้เอง

220 [Moved in] 206/3 [ความรับผิดชอบของลูกหนีก้ับบุคคลภายนอก]
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Current Sections Proposals
ลูกหนีต้้องรับผิดชอบในคว�มผิดของตัวแทนแห่งตน กับทัง้

ของบุคคลที่ตนใช้ในก�รชำ�ระหนีนั้น้โดยขน�ดเสมอกับว่�เป็น
คว�มผิดของตนเองฉะนัน้ แต่บทบัญญัติแห่งม�ตร� ๓๗๓ ห�
ใช้บังคับแก่กรณเีช่นนีด้้วยไม่

<Same as the current provision Sec. 220>
ลูกหนีต้้องรับผิดชอบในคว�มผิดของตัวแทนแห่งตน กับทัง้

ของบุคคลที่ตนใช้ในก�รชำ�ระหนีนั้น้โดยขน�ดเสมอกับว่�เป็น
คว�มผิดของตนเองฉะนัน้ แต่บทบัญญัติแห่งม�ตร�   206   วรรค  
3 ห�ใช้บังคับแก่กรณีเช่นนีด้้วยไม่

207
ถ�้ลูกหนีข้อปฏิบัติก�รชำ�ระหนี ้และเจ้�หนีไ้ม่รับชำ�ระหนี้

นัน้โดยปร�ศจ�กมูลเหตุอันจะอ้�งกฎหม�ยได้ไซร้ ท�่นว่�เจ้�
หนีต้กเป็นผู้ผิดนัด

<Same as the current provision Sec. 207>

208
ก�รชำ�ระหนีจ้ะให้สำ�เร็จผลเป็นอย่�งใด ลูกหนีจ้ะต้องขอ

ปฏิบัติก�รชำ�ระหนีต้่อเจ้�หนีเ้ป็นอย่�งนัน้โดยตรง

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

แต่ถ้�เจ้�หนีไ้ดแ้สดงแก่ลูกหนี ้จะไม่รับชำ�ระหนีก้็ดี หรือ
เพ่ือที่จะชำ�ระหนีจ้ำ�เป็นทีเ่จ้�หนีจ้ะต้องกระทำ�ก�รอย่�งใด
อย่�งหน่ึงก่อนก็ดี ลูกหนีจ้ะบอกกล่�วแกเ่จ้�หนีว่้� ไดเ้ตรียม
ก�รที่จะชำ�ระหนีไ้ว้พร้อมเสร็จแล้วให้เจ้�หนีรั้บชำ�ระหนีนั้น้ 
เท�่นีก้็นับว่�เป็นก�รเพียงพอแล้ว ในกรณีเช่นนีท้่�นว่�คำ�
บอกกล่�วของลูกหนีนั้น้ก็เสมอกับคำ�ขอปฏิบัติก�รชำ�ระหนี้

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

209
ถ�้ได้กำ�หนดเวล�ไว้เป็นแน่นอนเพ่ือให้เจ้�หนีก้ระทำ�ก�ร

อันใด ท่�นว่�จะขอปฏิบัติก�รชำ�ระหนีนั้น้จะต้องทำ�กแ็ต่เม่ือ
เจ้�หนีท้ำ�ก�รอันนัน้ภ�ยในเวล�กำ�หนด

<Same as the current provision Sec. 209>

210
ถ�้ลูกหนีจ้ำ�ต้องชำ�ระหนีส่้วนของตนต่อเม่ือเจ้�หนีช้ำ�ระหนี้

ตอบแทนด้วยไซร้ แม้ถึงว่�เจ้�หนีจ้ะได้เตรียมพร้อมที่จะรับ
ชำ�ระหนีต้�มที่ลูกหนีข้อปฏิบัตินัน้แล้วก็ดี ห�กไม่เสนอที่จะ
กระทำ�ก�รชำ�ระหนีต้อบแทนต�มที่จะพึงต้องทำ� เจ้�หนีก้็เป็น
อันไดช้ื่อว่�ผิดนัด

<Same as the current provision Sec. 210>

211
ในเวล�ที่ลูกหนีข้อปฏิบัติก�รชำ�ระหนีนั้น้ก็ดี หรือในเวล�ที่

กำ�หนดไว้ให้เจ้�หนีท้ำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหน่ึงโดยกรณีที่บัญญัติ
ไว้ในม�ตร� ๒๐๙ นัน้ก็ดี ถ้�ลูกหนีมิ้ได้อยู่ในฐ�นะที่จะ
ส�ม�รถชำ�ระหนีไ้ดไ้ซร้ ท่�นว่�เจ้�หนียั้งห�ผิดนัดไม่

<Same as the current provision Sec. 211>

212
ถ�้มิได้กำ�หนดเวล�ชำ�ระหนีไ้ว้ก็ดี หรือถ้�ลูกหนีมี้สิทธิที่จะ

ชำ�ระหนีไ้ด้ก่อนเวล�กำ�หนดก็ดี ก�รที่เจ้�หนีมี้เหตุขัดข้อง
ชั่วคร�วไม่อ�จรับชำ�ระหนีท้ีเ่ข�ขอปฏิบัติแก่ตนได้นัน้ ห�
ทำ�ให้เจ้�หนีต้กเป็นผู้ผิดนัดไม่ เว้นแต่ลูกหนีจ้ะได้บอกกล่�ว
ก�รชำ�ระหนีไ้ว้ล่วงหน้�โดยเวล�อันสมควร

<Same as the current provision Sec. 212>

212/1 [ผลจากที่เจ้าหนีผิ้ดนัด]
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(1) ระหว่�งเวล�ที่เจ้�หนีเ้ป็นผู้ผิดนัดนัน้ ลูกหนีต้้องรับผิด
เพียงแตต่่อคว�มจนใจและคว�มประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ย
แรงเท่�นัน้
(2) ถ�้ทรัพย์ซ่ึงเป็นวัตถุแห่งหนีนั้น้ได้ระบุไว้แต่พียงเป็น
ประเภท ภ�ระผูกพันในก�รรับภัยแห่งก�รตกเป็นพ้นวิสัยนัน้
จะส่งผ่�นไปยังเจ้�หนีใ้นขณะที่เจ้�หนีต้กเป็นผู้ผิดนัดโดยเหตุ
ท่ีเข�ไม่รับส่ิงที่ลูกหนีไ้ด้ส่งมอบให้ตนเป็นก�รชำ�ระหนี้

221 [Sec. No. changed]
หนีเ้งินอันต้องเสียดอกเบีย้นัน้ ท�่นว่�จะคิดดอกเบีย้ใน

ระหว่�งทีเ่จ้�หนีผิ้ดนัดห�ได้ไม่

212/2 [การสิน้สุดดอกเบีย้ในระหว่างที่เจ้าหนีผิ้ดนัด]
<Same as the current provision Sec. 221>

213
ถ�้ลูกหนีล้ะเลยไม่ชำ�ระหนีข้องตน เจ้�หนีจ้ะร้องขอต่อศ�ล

ให้ส่ังบังคับชำ�ระหนีก้็ได้ เว้นแต่สภ�พแห่งหนีจ้ะไม่เปิดช่องให้
ทำ�เช่นนัน้ได้

เม่ือสภ�พแห่งหนีไ้ม่เปิดช่องให้บังคับชำ�ระหนีไ้ด้ ถ้�วัตถุ
แห่งหนีเ้ป็นอันให้กระทำ�ก�รอันหน่ึงอันใด เจ้�หนีจ้ะร้องขอ
ต่อศ�ลให้ส่ังบังคับให้บุคคลภ�ยนอกกระทำ�ก�รอันนัน้โดยให้
ลูกหนีเ้สียค่�ใช้จ่�ยให้ก็ได้ แตถ่้�วัตถุแห่งหนีเ้ป็นอันให้กระทำ�
นิติกรรมอย่�งใดอย่�งหน่ึงไซร้ ศ�ลจะส่ังให้ถือเอ�ต�มคำ�
พิพ�กษ�แทนก�รแสดงเจตน�ของลูกหนีก้็ได้

ส่วนหนีซ่ึ้งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นก�รอันใด เจ้�หนีจ้ะ
เรียกร้องให้ร้ือถอนก�รทีไ่ด้กระทำ�ลงแล้วนัน้โดยให้ลูกหนีเ้สีย
ค่�ใช้จ่�ย และให้จัดก�รอันควรเพ่ือก�ลภ�ยหน้�ด้วยก็ได้

อน่ึง บทบัญญัติในวรรคทัง้หล�ยที่กล่�วม�ก่อนนี ้ห�กระ
ทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอ�ค่�เสียห�ยไม่

<Same as the current provision Sec. 213>

214
เจ้�หนีมี้สิทธิที่จะให้ชำ�ระหนีข้องตนจ�กทรัพย์สินของลูก

หนีจ้นสิน้เชิง รวมทัง้เงินและทรัพย์สินอ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลภ�ยนอก
ค้�งชำ�ระแก่ลูกหนีด้้วย

<Same as the current provision Sec. 214>

215 [Improved]
เม่ือลูกหนีไ้ม่ชำ�ระหนีใ้ห้ต้องต�มคว�มประสงค์อันแท้จริง

แห่งมูลหนีไ้ซร้ เจ้�หนีจ้ะเรียกเอ�ค่�สินไหมทดแทนเพ่ือคว�ม
เสียห�ยอันเกิดแต่ก�รนัน้ก็ได

215 [ความรับผิดเพราะอุปสรรคในการชำาระหนี ้– บท
เบ็ดเสร็จทั่วไป]
(1) เม่ือลูกหนีไ้ม่ชำ�ระหนีใ้ห้ต้องต�มคว�มประสงค์อันแท้จริง
แห่งมูลหนี ้เจ้�หนีจ้ะเรียกเอ�ค่�ชดเชยเพ่ือคว�มเสียห�ยอัน
เกิดแต่ก�รนัน้ก็ได้ ไม่ว่�ก�รไม่ชำ�ระหนีเ้ป็นรูปแบบใดและใน
ขอบเขตเท่�ใด อน่ึง ก�รใช้สิทธินีไ้ม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิที่
เรียกร้องก�รชำ�ระหนีห้รือก�รแกไ้ขส่ิงที่ตนได้รับแล้วให้เป็น
สมบูรณ์
(2) ภ�ยใตเ้ง่ือนไขเพ่ิมเติมที่บัญญัติไว้ในม�ตร� 216 หรือ 218 
เจ้�หนีจ้ะงดเรียกร้องก�รชำ�ระหนีห้รือก�รแก้ไขส่ิงที่ตนได้รับ
แล้วให้เป็นสมบูรณ์ และเรียกเอ�ค่�สินไหมทดแทนก�รนัน้
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กไ็ด้
(3) เจ้�หนีย่้อมตัดสิทธิใ์นก�รเรียกร้องก�รชำ�ระหนีห้รือใน
ก�รแก้ไขส่ิงที่ตนได้รับแล้วให้เป็นสมบูรณ์ ในขอบเขตเท่�ที่
เข�เรียกเอ�ค่�สินไหมทดแทนก�รนัน้แล้วต�มวรรค 2 
นอกจ�กนี ้ถ้�เจ้�หนีเ้รียกเอ�ค่�สินไหมทดแทนก�รชำ�ระหนี้
เสียในขอบเขตทัง้ช่วงของหนี ้ลูกหนีย่้อมมีสิทธิจะได้รับคืนส่ิง
ท่ีตนได้ส่งมอบให้แก่เจ้�หนีแ้ล้วในวิธีเดียวกับก�รเลิกสัญญ�
ต�มม�ตร� 391 และ 392

(4) ย่ิงกว่�นัน้ เจ้�หนีจ้ะงดเรียกเอ�ค่�สินไหมทดแทนก�ร
ชำ�ระหนีต้�มวรรค 2 และเรียกเอ�ค่�ชดเชยเพ่ือจำ�นวนเงินที่
สูญเสียซ่ึงตนได้ใช้จ่�ยแล้วโดยเชื่อว่�ลูกหนีจ้ะชำ�ระหนี้
แน่นอนก็ได้ ห�กก�รใช้จ่�ยนัน้มีเหตุผลเพียงพอ เว้นแต่
วัตถุประสงค์ในก�รใช้จ่�ยนัน้ไม่อ�จจะบรรลุได้ ไม่ว่�ลูกหนี้
จะปฏิบัติต�มภ�ระผูกพันของตนอย่�งซ่ือสัตย์หรือไม่ก็ต�ม
(5) ให้ลูกหนีห้ลุดพ้นจ�กคว�มรับผิดต่อคว�มเสียห�ยต�ม
ม�ตร�หนี ้ในขอบเขตเท�่ทีเ่ข�ไม่ต้องรับผิดชอบใน
พฤติก�รณ์อันใดซ่ึงเกิดขึน้ภ�ยหลังที่ได้ก่อหนีแ้ละไดข้ัดขว�ง
ลูกหนีใ้นก�รชำ�ระหนีข้องตน ไม่ว่�ก�รไม่ชำ�ระหนีเ้ป็นรูป
แบบใดและในขอบเขตเท่�ใด
(6) ในกรณีสัญญ�ต�่งตอบแทนอันใด เจ้�หนีส้�ม�รถใช้สิทธิ
ท่ีเลิกสัญญ�เพร�ะก�รไม่ชำ�ระหนีต้�มม�ตร� 387 ได้ ไม่ว่�ลูก
หนีมี้คว�มรับผิดชอบในก�รไม่ชำ�ระหนีห้รือไม่ก็ต�ม
216 [ค่าสินไหมทดแทนเพราะลูกหนีไ้ม่ชำาระหนีห้รือชำาระ
หนีไ้ม่เหมาะสม]
(1) เม่ือหนีค้้�งอยู่แล้ว ถ�้ลูกหนีไ้ม่ปฏิบัติชำ�ระหนีเ้ลยก็ดี 
หรือถ้�ได้ปฏิบัติแต่ล่�ช�้ไม่เสร็จ หรือเพียงแค่บ�งส่วนเท�่นัน้
หรือในสภ�พทีไ่ม่เหม�ะสมต�มเน้ือห�ของหนีก้็ดี เจ้�หนีอ้�จ
จะกำ�หนดระยะเวล�พอสมควรเพ่ือก�รชำ�ระหนีห้รือก�ร
แก้ไขส่ิงที่ตนได้รับแล้วให้เป็นสมบูรณ์กไ็ด้ หลังจ�กระยะเวล�
นัน้ได้สิน้สุดไปแล้ว ห�กไม่ประสบผลสำ�เร็จ เจ้�หนีจ้ะระงับ
ก�รเรียกปฏิบัติก�รนัน้แล้ว และเรียกเอ�ค่�สินไหมทดแทนใน
ขอบเขตเท่�ที่ลูกหนีไ้ม่ได้ชำ�ระหนีเ้สร็จก็ได้
(2) หลังจ�กระยะเวล�นัน้ได้สิน้สุดไปแล้ว นอกจ�กนี ้เจ้�หนี้
จะระงับก�รเรียกชำ�ระหนีห้รือแก้ไขส่ิงที่ตนได้รับแล้วให้เป็น
สมบูรณ์แล้ว และเรียกเอ�ค่�สินไหมทดแทนก�รชำ�ระหนีเ้สีย
ในขอบเขตทัง้ช่วงก็ได้ด้วย เม่ือ:

1. ลูกหนีไ้ม่ไดช้ำ�ระหนีเ้ลย;

2. ลูกหนีไ้ด้ชำ�ระหนีล่้�ช้�หรือเพียงแต่บ�งส่วนเท�่นัน้ แต่
ก�รชำ�ระหนีอ้ย่�งนีเ้ป็นอันไร้ประโยชน์แกเ่จ้�หนี ้หรือ;

3. ลูกหนีไ้ม่สำ�เร็จในก�รแก้ไขส่ิงที่ตนได้ส่งมอบแล้วใน
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สภ�พที่ไม่เหม�ะสมต�มเน้ือห�ของหนี ้เว้นแต่คว�มไม่
เหม�ะสมนัน้เป็นเร่ืองเล็กน้อย

(3) เจ้�หนีส้�ม�รถใช้สิทธิทีเ่รียกเอ�ค่�สินไหมทดแทนก�ร
ชำ�ระหนีต้�มวรรค 1 หรือ 2 ทันทีได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องกำ�หนด
ระยะเวล�เพ่ือก�รชำ�ระหนีห้รือก�รแก้ไขส่ิงที่ตนได้รับแล้วให้
เป็นสมบูรณ์ เม่ือ:

1. ลูกหนีป้ฏิเสธก�รปฎิบัติก�รชำ�ระหนีห้รือก�รแก้ไขส่ิงที่
ตนได้ส่งมอบแล้วอย่�งจริงจังและเด็ดข�ด

2. วัตถทุี่ประสงค์แห่งหนีนั้น้ ว่�โดยสภ�พหรือโดยเจตน�
ท่ีคู่กรณีได้แสดงไว้ จะเป็นผลสำ�เร็จได้ก็แตด่้วยก�ร
ชำ�ระหนี ้ณ เวล�มีกำ�หนดก็ดี หรือภ�ยในระยะเวล�อัน
ใดอันหน่ึงซ่ึงกำ�หนดไว้ก็ดี และกำ�หนดเวล�หรือระยะ
เวล�นัน้ได้ล่วงพ้นไปโดยลูกหนีมิ้ได้ชำ�ระหนี้

216 [Improved]
ถ�้โดยเหตุผิดนัด ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นอันไร้ประโยชน์แก่

เจ้�หนี ้เจ้�หนีจ้ะบอกปัดไม่รับชำ�ระหนี ้และจะเรียกเอ�ค่�
สินไหมทดแทนเพ่ือก�รไม่ชำ�ระหนีก้็ได้

(4) นอกจ�กนี ้ถ้�ก�รชำ�ระหนีจ้ะกล�ยเป็นอันไร้ประโยชน์แก่
เจ้�หนีโ้ดยเหตทุี่ชำ�ระหนีล่้�ช้�หรือเพียงแค่บ�งส่วนเท่�นัน้ก็ดี
หรือปฏิบัติในสภ�พที่ไม่เหม�ะสมต�มเน้ือห�ของหนีก้็ดี เจ้�
หนีจ้ะเตือนแก่ลูกหนีล่้วงหน้�ว่�ตนจะไม่ยอมรับก�รชำ�ระหนี้
อย่�งนีห้รือก�รแก้ไขคว�มไม่เหม�ะสมก็ได้ เม่ือลูกหนีไ้ม่ได้
ชำ�ระหนีเ้สร็จทันเวล�และในทัง้ช�่งให้เหม�ะสมต�มเน้ือห�
ของหนี ้เจ้�หนีจ้ะบอกปัดไม่รับก�รชำ�ระหนีห้รือก�รแกไ้ขส่ิง
ท่ีลูกหนีไ้ด้ส่งมอบแล้วให้เป็นสมบูรณ์ และเรียกเอ�ค่�สินไหม
ทดแทนก�รชำ�ระหนีเ้สียในขอบเขตทัง้ช่วงก็ได้ โดยไม่จำ�เป็น
ต้องกำ�หนดระยะเวล�เพ่ือก�รชำ�ระหนีห้รือก�รแก้ไขส่ิงที่ตน
ได้รับแล้วให้เป็นสมบูรณ์
(5) บดบัญญัติแห่งวรรค 1 ถึง 3 นัน้ นำ�ม�ใช้บังคับในกรณีที่
ศ�ลเห็นว่�ลูกหนีต้้องรับผิดจ�กก�รไม่ชำ�ระหนีต้�มคำ�
พิพ�กษ�ถึงที่สุดและเดด็ข�ด

217 [Moved out]
ลูกหนีจ้ะต้องรับผิดชอบในคว�มเสียห�ยบรรด�ที่เกิดแต่

คว�มประม�ทเลินเล่อในระหว่�งเวล�ที่ตนผิดนัด ทัง้จะต้อง
รับผิดชอบในก�รที่ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัย เพร�ะ
อุบัติเหตุอันเกิดขึน้ในระหว่�งเวล�ที่ผิดนัดด้วย เว้นแต่คว�ม
เสียห�ยนัน้ถึงแม้ว่�ตนจะได้ชำ�ระหนีท้ันเวล�กำ�หนดก็คงจะ
ต้องเกิดมีอยู่นัน้เอง

217 (ยกเลิก)

218 [Improved]
ถ�้ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัยจะทำ�ได้เพร�ะพฤติก�รณ์

อันใดอันหน่ึงซ่ึงลูกหนีต้้องรับผิดชอบไซร้ ท่�นว่�ลูกหนีจ้ะ
ต้องใช้ค่�สินไหมทดแทนให้แก่เจ้�หนีเ้พ่ือค่�เสียห�ยอย่�งใดๆ
อันเกดิแต่ก�รไม่ชำ�ระหนีนั้น้

218 [ค่าสินไหมทดแทนเพราะลูกหนีห้ลุดพ้นจากภาระ
ผูกพันในการชำาระหนี]้
(1) เม่ือลูกหนีห้ลุดพ้นจ�กภ�ระผูกพันในก�รชำ�ระหนีท้ี่ค้�ง
อยู่แล้วหรือในก�รแก้ไขส่ิงที่ตนได้ส่งมอบให้แกเ่จ้�หนีแ้ล้ว
ต�มม�ตร� 203/1 เพร�ะพฤติก�รณ์อันใดอันหน่ึงซ่ึงเกดิขึน้
ภ�ยหลังที่ได้ก่อหนี ้เจ้�หนีย่้อมมีสิทธิที่เรียกร้องค่�สินไหม
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ทดแทนในขอบเขตเท�่ทีเ่ข�เสียสิทธิทีเ่รียกร้องขำ�ระหนีห้รือ
แก้ไขส่ิงที่ได้รับแล้วให้เป็นสมบูรณ์

ในกรณีที่ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัยแต่เพียงบ�งส่วน 
ถ�้ห�กว่�ส่วนที่ยังเป็นวิสัยจะทำ�ได้นัน้จะเป็นอันไร้ประโยชน์
แก่เจ้�หนีแ้ล้ว เจ้�หนีจ้ะไม่ยอมรับชำ�ระหนีส่้วนที่ยังเป็นวิสัย
จะทำ�ได้นัน้ แล้วและเรียกค่�สินไหมทดแทนเพ่ือก�รไม่ชำ�ระ
หนีเ้สียทัง้หมดทเีดียวก็ได้

(2) นอกจ�กนี ้เจ้�หนีย่้อมมีสิทธิที่เรียกร้องค่�สินไหมทดแทน
ก�รชำ�ระหนีใ้นขอบเขตทัง้ช่วง เม่ือ:

1. เจ้�หนีเ้สียสิทธิที่เรียกร้องขำ�ระหนีใ้นขอบเขตทัง้ช่วง;

2. เจ้�หนีส้�ม�รถใช้สิทธิทีเ่รียกร้องก�รชำ�ระหนีไ้ด้เพียง
แต่บ�งส่วนเท่�นัน้ แต่ก�รชำ�ระหนีอ้ย่�งนีเ้ป็นอันไร้
ประโยชน์แก่ตน หรือ;

3. เจ้�หนีเ้สียสิทธิที่เรียกร้องก�รแก้ไขส่ิงที่ตนได้รับแล้วใน
สภ�พที่ไม่เหม�ะสมต�มเน้ือห�ของหนี ้เว้นแต่คว�มไม่
เหม�ะสมนัน้เป็นเร่ืองเล็กน้อย

(3) ถ�้เจ้�หนีใ้ช้สิทธิต�มม�ตร� 203/2 ท่ีเรียกให้ส่งมอบของ
แทนทีไ่ด้รับไว้ หรือให้โอนสิทธิเรียกร้องค่�สินไหมทดแทน ค่�
สินไหมทดแทนอันจะพึงใช้แก่เจ้�หนีนั้น้ ย่อมลดจำ�นวนลง
ต�มร�ค�แห่งของแทนซ่ึงลูกหนีไ้ด้รับไว้หรือต�มจำ�นวนค่�
สินไหมทดแทนที่ลูกหนีจ้ะเรียกร้องได้นัน้

219 [Repealed]
ถ�้ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัยเพร�ะพฤติก�รณ์อันใดอัน

หน่ึงซ่ึงเกิดขึน้ภ�ยหลังที่ได้ก่อหนี ้และซ่ึงลูกหนีไ้ม่ต้องรับผิด
ชอบนัน้ไซร้ ท�่นว่�ลูกหนีเ้ป็นอันหลุดพ้นจ�กก�รชำ�ระหนีนั้น้

ถ�้ภ�ยหลังที่ได้ก่อหนีข้ึน้แล้วนัน้ ลูกหนีก้ล�ยเป็นคนไม่
ส�ม�รถจะชำ�ระหนีไ้ด้ไซร้ ท�่นให้ถือเสมือนว่�เป็นพฤติก�รณ์
ท่ีทำ�ให้ก�รชำ�ระหนีต้กเป็นอันพ้นวิสัยฉะนัน้

219 [อุปสรรคในการชำาระหนีท้ี่มีมาแต่ต้น]
เม่ือลูกหนีห้ลุดพ้นจ�กภ�ระผูกพันในก�รชำ�ระหนีท้ี่ค้�งอยู่

แล้วต�มม�ตร� 203/1 เพร�ะพฤติก�รณ์อันใดอันหน่ึงซ่ึงได้
เกิดขึน้อยู่แล้วในขณะที่ได้ก่อหนี ้เจ้�หนีก้็มีสิทธิที่บัญญัติไว้ใน
ม�ตร� 218 ด้วย เว้นแต่ลูกหนีไ้ม่ได้ทร�บพฤติก�รณ์นัน้ใน
ขณะที่ได้ก่อหนี ้และไม่ต้องรับผิดชอบในคว�มไม่รู้ของตน 
อน่ึง ในกรณีสัญญ�ต�่งตอบแทน เจ้�หนีมี้สิทธิทีเ่ลิกสัญญ�
ต�มม�ตร� 389 เสมอ ไม่ว่�ลูกหนีต้้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ต�ม

220 [Moved out]
ลูกหนีต้้องรับผิดชอบในคว�มผิดของตัวแทนแห่งตน กับทัง้

ของบุคคลที่ตนใช้ในก�รชำ�ระหนีนั้น้โดยขน�ดเสมอกับว่�เป็น
คว�มผิดของตนเองฉะนัน้ แต่บทบัญญัติแห่งม�ตร� ๓๗๓ ห�
ใช้บังคับแก่กรณเีช่นนีด้้วยไม่

220 [ค่าสินไหมทดแทนเพราะลูกหนีผิ้ดภาระผูกพันในการ
ปกป้องรักษาด้วยกัน]

ในกรณีที่ลูกหนีผิ้ดภ�ระผูกพ้นต�มม�ตร� 194 วรรค 2 เจ้�
หนีมี้สิทธิเดียวกันภ�ยใต้เง่ือนไขเดียวกันกับกรณีที่ลูกหนีไ้ม่ได้
ชำ�ระหนี ้ในขอบเขตเท�่ที่จะไม่เหม�ะสมแล้วห�กเจ้�หนีจ้ะ
ต้องรับก�รชำ�ระหนีด้้วยตัวของลูกหนีเ้อง [Optional]

221 [Moved out]
หนีเ้งินอันต้องเสียดอกเบีย้นัน้ ท�่นว่�จะคิดดอกเบีย้ใน

ระหว่�งทีเ่จ้�หนีผิ้ดนัดห�ได้ไม่

221 (ยกเลิก)

222
ก�รเรียกเอ�ค่�เสียห�ยนัน้ ได้แกเ่รียกค่�สินไหมทดแทน

เพ่ือคว�มเสียห�ยเช่นที่ต�มปกติย่อมเกิดขึน้แต่ก�รไม่ชำ�ระ
หนีนั้น้

เจ้�หนีจ้ะเรียกค่�สินไหมทดแทนได้ แม้กระทั่งเพ่ือคว�ม
เสียห�ยอันเกิดแต่พฤติก�รณ์พิเศษ ห�กว่�คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้อง
ได้ค�ดเห็นหรือควรจะได้ค�ดเห็นพฤติก�รณเ์ช่นนัน้ล่วงหน้�

<Same as the current provision Sec. 222>
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ก่อนแล้ว
223

ถ�้ฝ่�ยผู้เสียห�ยได้มีส่วนทำ�คว�มผิดอย่�งใดอย่�งหน่ึงก่อ
ให้เกิดคว�มเสียห�ยด้วยไซร้ ท่�นว่�หนีอั้นจะต้องใช้ค่�
สินไหมทดแทนแก่ฝ่�ยผู้เสียห�ยม�กน้อยเพียงใด ต้องอ�ศัย
พฤติก�รณ์เป็นประม�ณ ข้อสำ�คัญก็คือว่�คว�มเสียห�ยนัน้ได้
เกิดขึน้ เพร�ะฝ่�ยไหนเป็นผู้ก่อย่ิงหย่อนกว่�กันเพียงไร

วิธีเดียวกันนี ้ท�่นให้ใช้แม้ทัง้ที่คว�มผิดของฝ่�ยผู้ทีเ่สียห�ย
จะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนีใ้ห้รู้สึกถึงอันตร�ย แห่งก�ร
เสียห�ยอันเป็นอย่�งร้�ยแรงผิดปกติ ซ่ึงลูกหนีไ้ม่รู้หรือไม่อ�จ
จะรู้ได้ หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำ�บัดปัดป้อง หรือบรรเท�
คว�มเสียห�ยนัน้ด้วย อน่ึง บทบัญญัติแห่งม�ตร� ๒๒๐ นัน้ 
ท่�นให้นำ�ม�ใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

<Same as the current provision Sec. 223>

224
หนีเ้งินนัน้ ให้คิดดอกเบีย้ในระหว่�งเวล�ผิดนัดในอัตร�ที่

กำ�หนดต�มม�ตร� ๗ บวกด้วยอัตร�เพ่ิมร้อยละสองต่อปี ถ�้
เจ้�หนีอ้�จจะเรียกดอกเบีย้ได้สูงกว่�นัน้ โดยอ�ศัยเหตุอย่�ง
อ่ืนอันชอบด้วยกฎหม�ย ก็ให้คงส่งดอกเบีย้ต่อไปต�มนัน้

ห้�มมิให้คิดดอกเบีย้ซ้อนดอกเบีย้ในระหว่�งผิดนัด
ก�รพิสูจน์ค่�เสียห�ยอย่�งอ่ืนนอกกว่�นัน้ ให้พิสูจน์ได้

<Same as the current provision Sec. 224>

224/1
ถ�้ลูกหนีมี้หน้�ที่ผ่อนชำ�ระหนีเ้งินเป็นงวด และลูกหนี้

ผิดนัดไม่ชำ�ระหนีใ้นงวดใด เจ้�หนีอ้�จเรียกดอกเบีย้ใน
ระหว่�งเวล�ผิดนัดได้เฉพ�ะจ�กต้นเงินของงวดที่ลูกหนีผิ้ดนัด
นัน้

ข้อตกลงใดขัดกับคว�มในวรรคหน่ึง ข้อตกลงนัน้เป็นโมฆะ

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

225
ถ�้ลูกหนีจ้ำ�ต้องใช้ค่�สินไหมทดแทนเพ่ือร�ค�วัตถุอันได้

เส่ือมเสียไประหว่�งผิดนัดก็ดี หรือวัตถุอันไม่อ�จส่งมอบได้
เพร�ะเหตุอย่�งใดอย่�งหน่ึงอันเกิดขึน้ระหว่�งผิดนัดก็ดี ท่�น
เจ้�หนีจ้ะเรียกดอกเบีย้ในจำ�นวนที่จะต้องใชเ้ป็นค่�สินไหม
ทดแทน คิดตัง้แต่เวล�อันเป็นฐ�นที่ตัง้แห่งก�รกะประม�ณ
ร�ค�นัน้ก็ได้ วิธีเดียวกันนี ้ท่�นให้ใช้ตลอดถึงก�รที่ลูกหนีจ้ำ�
ต้องใช้ค่�สินไหมทดแทน เพ่ือก�รที่ร�ค�วัตถุตกตำ่�เพร�ะวัตถุ
นัน้เส่ือมเสียลงในระหว่�งเวล�ที่ผิดนัดนัน้ด้วย

<Same as the current provision Sec. 225>

ส่วนท่ี ๒ รับช่วงสิทธิ
226

บุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้�หนี ้ชอบที่จะใช้สิทธิทัง้หล�ย
บรรด�ทีเ่จ้�หนีมี้อยู่โดยมูลหนี ้รวมทัง้ประกันแห่งหนีนั้น้ได้ใน

<Same as the current provision Sec. 226>
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น�มของตนเอง 

ช่วงทรัพย์ ไดแ้ก่เอ�ทรัพย์สินอันหน่ึงเข้�แทนทีท่รัพย์สิน
อีกอันหน่ึงในฐ�นะนิตินัยอย่�งเดียวกันกับทรัพย์สินอันก่อน
227

เม่ือเจ้�หนีไ้ด้รับค่�สินไหมทดแทนคว�มเสียห�ยเต็มร�ค�
ทรัพย์หรือสิทธิซ่ึงเป็นวัตถุแห่งหนีนั้น้แล้ว ท่�นว่�ลูกหนีย่้อม
เข้�สู่ฐ�นะเป็นผู้รับช่วงสิทธิของเจ้�หนี ้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือ
สิทธินัน้ๆ ด้วยอำ�น�จกฎหม�ย

<Same as the current provision Sec. 227>

228 [Moved out]
ถ�้พฤติก�รณ์ซ่ึงทำ�ให้ก�รชำ�ระหนีเ้ป็นอันพ้นวิสัยนัน้เป็น

ผลให้ลูกหนีไ้ด้ม�ซ่ึงของแทนก็ดี หรือได้สิทธิเรียกร้องค่�
สินไหมทดแทนเพ่ือทรัพย์อันจะพึงได้แก่ตนนัน้ก็ดี ท่�นว่�เจ้�
หนีจ้ะเรียกให้ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้ หรือจะเข้�เรียกเอ�
ค่�สินไหมทดแทนเสียเองก็ได้

ถ�้เจ้�หนีมี้สิทธิเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนเพร�ะก�รไม่
ชำ�ระหนีแ้ละถ�้ใช้สิทธินัน้ดังได้ระบุไว้ในวรรคต้นไซร้ ค่�
สินไหมทดแทนอันจะพึงใช้แก่เจ้�หนีนั้น้ย่อมลดจำ�นวนลง
เพียงเสมอร�ค�แห่งของแทนซ่ึงลูกหนีไ้ด้รับไว้หรือเสมอ
จำ�นวนค่�สินไหมทดแทนที่ลูกหนีจ้ะเรียกร้องได้นัน้

228 (ยกเลิก)

229 – 368 <Same as the current provision Secs. 329 – 368>

หมวด ๒ ผลแห่งสัญญา
369

ในสัญญ�ต�่งตอบแทนนัน้ คู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึงจะไม่ยอม
ชำ�ระหนีจ้นกว่�อีกฝ่�ยหน่ึงจะชำ�ระหนีห้รือขอปฏิบัติก�ร
ชำ�ระหนีก้็ได้ แต่คว�มข้อนีท้่�นมิให้ใช้บังคับ ถ้�หนีข้องคู่
สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงยังไม่ถึงกำ�หนด

<Same as the current provision Sec. 369>

370 [Repealed]
ถ�้สัญญ�ต�่งตอบแทนมีวัตถุที่ประสงค์เป็นก�รก่อให้เกิด

หรือโอนทรัพย์สิทธิในทรัพย์เฉพ�ะส่ิง และทรัพย์นัน้สูญหรือ
เสียห�ยไปด้วยเหตุอย่�งใดอย่�งหน่ึงอันจะโทษลูกหนีมิ้ไดไ้ซร้
ท่�นว่�ก�รสูญหรือเสียห�ยนัน้ตกเป็นพับแก่เจ้�หนี้

ถ�้ไม่ใช่ทรัพย์เฉพ�ะส่ิง ท�่นให้ใช้บทบัญญัติที่กล่�วม�ใน
วรรคก่อนนีบั้งคับแตเ่วล�ที่ทรัพย์นัน้ กล�ยเป็นทรัพย์เฉพ�ะ
ส่ิงต�มบทบัญญัตแิห่งม�ตร� ๑๙๕ วรรค ๒ นัน้ไป

370 [ความระงับภาระผูกพ้นในการชำาระหนีต้อบแทน]
(1) ในกรณีสัญญ�ต�่งตอบแทนอันใดอันหน่ึง คู่สัญญ�ฝ่�ย
หน่ึงเสียสิทธิที่เรียกร้องก�รชำ�ระหนีต้อบแทน ในขอบเขตเท่�
ท่ีตนหลุดพ้นจ�กภ�ระผูกพันในก�รชำ�ระหนีต้�มม�ตร� 
203/1 ทัง้นี ้ไม่ให้ใช้บังคับ เม่ือ:

1. คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงเรียกเอ�ค่�สินไหมทดแทนเพร�ะ
ก�รไม่ชำ�ระหนีต้�มม�ตร� 219 หรือ;

2. คู่สัญญ�นัน้หลุดพ้นจ�กภ�ระผูกพันในก�รแก้ไขส่ิงที่ตน
ส่งมอบแล้วให้เป็นสมบูรณ์

(2) นอก�จ�กนี ้อีกฝ่�ยหน่ึงผูกพันตนต่อไปในหน้�ทีท่ี่จะ
ชำ�ระหนีต้อบแทน ห�กเข�ได้เรียกให้ส่งมอบของแทนทีไ่ด้รับ
ไว้ หรือให้โอนสิทธิเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนต�มม�ตร� 
203/2 อย่�งไรก็ต�ม ให้ก�รชำ�ระหนีต้อบแทนนัน้ลดน้อยลง 
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ตร�บใดที่มูลค่�ซ่ึงของแทนที่ได้รับมีหรือค่�สินไหมทดแทนที่
อ�จจะเรียกร้องได้นัน้ ตำ่�กว่�มูลค่�ของก�รชำ�ระหนี้
(3) ถ�้คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงได้ชำ�ระหนีต้อบแทน ทัง้ที่เข�ไม่มี
คว�มผูกพันในก�รนีต้�มบทบัญญัติแห่งม�ตร�นีแ้ล้ว คู่สัญญ�
นัน้คงจะมีสิทธิที่จะได้รับคืนก�รชำ�ระหนีต้อบแทนนัน้ต�ม
บทบัญญัติว่�ด้วยก�รเลิกสัญญ�ได้

371 [Repealed]
บทบัญญัตทิี่กล่�วม�ในม�ตร�ก่อนนัน้ ท่�นมิให้ใช้บังคับถ้�

เป็นสัญญ�ต่�งตอบแทนมีเง่ือนไขบังคับก่อน และทรัพย์อัน
เป็นวัตถแุห่งสัญญ�นัน้สูญหรือทำ�ล�ยลงในระหว่�งทีเ่ง่ือนไข
ยังไม่สำ�เร็จ

ถ�้ทรัพย์นัน้เสียห�ยเพร�ะเหตุอย่�งใดอย่�งหน่ึงอันจะโทษ
เจ้�หนีมิ้ได้ และเม่ือเง่ือนไขนัน้สำ�เร็จแล้ว เจ้�หนีจ้ะเรียกให้
ชำ�ระหนีโ้ดยลดส่วนอันตนจะต้องชำ�ระหนีต้อบแทนนัน้ลง
หรือเลิกสัญญ�นัน้เสียก็ได้ แล้วแต่จะเลือก แต่ในกรณีที่ต้น
เหตุเสียห�ยเกิดเพร�ะฝ่�ยลูกหนีนั้น้ ท่�นว่�ห�กระทบกระทั่ง
ถึงสิทธิของเจ้�หนีท้ี่จะเรียกค่�สินไหมทดแทนไม่

371 (ยกเลิก)

372 [Improved]
นอกจ�กกรณทีี่กล่�วไว้ในสองม�ตร�ก่อน ถ้�ก�รชำ�ระหนี้

ตกเป็นพ้นวิสัยเพร�ะเหตุอย่�งใดอย่�งหน่ึงอันจะโทษฝ่�ย
หน่ึงฝ่�ยใดก็ไม่ได้ไซร้ ท่�นว่�ลูกหนีห้�มีสิทธิจะรับชำ�ระหนี้
ตอบแทนไม่

ถ�้ก�รชำ�ระหนีต้กเป็นพ้นวิสัยเพร�ะเหตุอย่�งใดอย่�งหน่ึง
อันจะโทษเจ้�หนีไ้ด้ ลูกหนีก้็ห�เสียสิทธิที่จะรับชำ�ระหนี้
ตอบแทนไม่ แต่ว่�ลูกหนีไ้ด้อะไรไว้เพร�ะก�รปลดหนีก้็ดี หรือ
ใช้คุณวุฒิคว�มส�ม�รถของตนเป็นประก�รอ่ืนเป็นเหตุให้ได้
อะไรม� หรือแกล้งละเลยเสียไม่ขวนขว�ยเอ�อะไรที่ส�ม�รถ
จะทำ�ได้ก็ดี ม�กน้อยเท�่ไร จะต้องเอ�ม�หักกับจำ�นวนอันตน
จะได้รับชำ�ระหนีต้อบแทน วิธีเดียวกันนีท้�่นให้ใช้ตลอดถึง
กรณทีี่ก�รชำ�ระหนีอั้นฝ่�ยหน่ึงยังค้�งชำ�ระอยู่นัน้ตกเป็นพ้น
วิสัย เพร�ะพฤติก�รณ์อันใดอันหน่ึงซ่ึงฝ่�ยนัน้มิต้องรับผิด
ชอบ ในเวล�เม่ืออีกฝ่�ยหน่ึงผิดนัดไม่รับชำ�ระหนี้

372 [การดำารงอยู่ของภาระผูกพันในการชำาระหนีต้อบแทน]
(1) ในกรณีสัญญ�ต�่งตอบแทนอันหน่ึง ตร�บใดที่คู่สัญญ�
ฝ่�ยเหน่ึงหลุดพ้นจ�กภ�ระผูกพันในก�รชำ�ระหนีต้�มม�ตร� 
203/1 เพร�ะพฤติก�รณ์อันใดอันหน่ึงซ่ึงอีกฝ่�ยหน่ึงได้ก่อให้
เกิดขึน้ ตร�บนัน้คู่สัญญ�ฝ่�ยนัน้จะสงวนสิทธิไว้ที่จะเรียกให้
อีกฝ่�ยหน่ึงชำ�ระหนีต้อบแทน แต่ว่�คู่สัญญ�ฝ่�ยนัน้ประหยัด
ค่�ใช้จ่�ยเพร�ะก�รปลดหนีก้็ดี หรือได้รับอะไรม�โดยใช้
แรงง�นของตนในท�งอย่�งอ่ืน หรือละเว้นที่จะได้รับมันโดย
ทุจริตก็ดี ม�กน้อยเท่�ไร จะต้องเอ�ม�หักกับจำ�นวนอันตนจะ
ได้รับชำ�ระหนีต้อบแทน
(2) วิธีเดียวกันนี ้ให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่คู่กรณีฝ่�ยหน่ึงหลุดพ้น
จ�กภ�ระผูกพันในก�รชำ�ระหนีต้�มม�ตร� 203/1 เพร�ะ
พฤติก�รณ์อันใดอันหน่ึงซ่ึงฝ่�ยนัน้มิต้องรับผิดชอบ ในเวล�
เม่ืออีกฝ่�ยหน่ึงผิดนัดไม่รับชำ�ระหนี้

373 [Repealed]
คว�มตกลงทำ�ไว้ล่วงหน้�เป็นข้อคว�มยกเว้นมิให้ลูกหนี้

ต้องรับผิดเพ่ือกลฉ้อฉล หรือคว�มประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ย
แรงของตนนัน้ ท่�นว่�เป็นโมฆะ

373 (ยกเลิก)

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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ถ�้คู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึงมีสิทธิเลิกสัญญ�โดยข้อสัญญ�หรือโดย

บทบัญญัติแห่งกฎหม�ย ก�รเลิกสัญญ�เช่นนัน้ย่อมทำ�ด้วย
แสดงเจตน�แก่อีกฝ่�ยหน่ึง

แสดงเจตน�ดังกล่�วม�ในวรรคก่อนนัน้ ท�่นว่�ห�อ�จจะ
ถอนได้ไม่
387 [Moved out]

ถ�้คู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึงไม่ชำ�ระหนี ้อีกฝ่�ยหน่ึงจะกำ�หนด
ระยะเวล�พอสมควร แล้วบอกกล่�วให้ฝ่�ยนัน้ชำ�ระหนี้
ภ�ยในระยะเวล�นัน้ก็ได้ ถ�้และฝ่�ยนัน้ไม่ชำ�ระหนีภ้�ยใน
ระยะเวล�ที่กำ�หนดให้ไซร้ อีกฝ่�ยหน่ึงจะเลิกสัญญ�เสียก็ได้

387 [เลิกสัญญาเพราะลูกหนีไ้ม่ชำาระหนี ้– บทเบ็ดเสร็จ
ทั่วไป]
(1) ในกรณีสัญญ�ต�่งตอบแทนอันหน่ึง เม่ือคู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึง
ไม่ชำ�ระหนีใ้ห้ต้องต�มคว�มประสงค์อันแท้จริงแห่งสัญญ� 
เพร�ะพฤติก�รณ์อันใดอันหน่ึง คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงจะเลิก
สัญญ�นัน้เสียก็ไดเ้พียงแต่ภ�ยใต้เง่ือนไขเพ่ิมเติมที่บัญญัตไิว้
ในม�ตร� 388 หรือ 389 เท�่นัน้ ไม่ว่�ก�รไม่ชำ�ระหนีเ้ป็นรูป
แบบใดและในขอบเขตเท่�ใด อน่ึง อีกฝ่�ยหน่ึงนัน้ส�ม�รถใช้
สิทธิทีเ่ลิกสัญญ�ได้ แม้ว่�ฝ่�ยผู้ที่ไม่ได้ชำ�ระหนีนั้น้จะไม่มี
คว�มรับผิดชอบต่อพฤติก�รณ์นัน้ก็ต�ม
(2) ตร�บใดที่คู่สัญญ�ฝ่�ยเหน่ึงไม่สำ�เร็จในก�รชำ�ระหนีห้รือ
ในก�รแก้ไขส่ิงที่ตนได้ส่งมอบแล้วให้เป็นสมบูรณ์ เพร�ะ
พฤติก�รณ์อันใดอันหน่ึงซ่ึงอีกฝ่�ยหน่ึงได้ก่อให้เกิดขึน้ ตร�บ
นัน้อีกฝ่�ยหน่ึงนัน้จะถูกตัดสิทธิใ์นก�รเลิกสัญญ�นัน้เสีย วิธี
เดียวกันนี ้ให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่คู่กรณีฝ่�ยหน่ึงหลุดพ้นจ�ก
ภ�ระผูกพันในก�รชำ�ระหนีต้�มม�ตร� 203/1 เพร�ะ
พฤติก�รณ์อันใดอันหน่ึงซ่ึงฝ่�ยนัน้มิต้องรับผิดชอบ ในเวล�
เม่ืออีกฝ่�ยหน่ึงผิดนัดไม่รับก�รชำ�ระหนีห้รือก�รแกไ้ขส่ิงที่ตน
ได้ส่งมอบแล้วให้เป็นสมบูรณ์
(3) ก�รใช้สิทธิทีเ่ลิกสัญญ�ต่�งตอบแทนไม่กระทบกระทั่งถึง
สิทธิทีเ่รียกเอ�ค่�ชดเชยต�มม�ตร� 215 วรรค 1

387 [Moved in]
ถ�้คู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึงไม่ชำ�ระหนี ้อีกฝ่�ยหน่ึงจะกำ�หนด

ระยะเวล�พอสมควร แล้วบอกกล่�วให้ฝ่�ยนัน้ชำ�ระหนี้
ภ�ยในระยะเวล�นัน้ก็ได้ ถ�้และฝ่�ยนัน้ไม่ชำ�ระหนีภ้�ยใน
ระยะเวล�ที่กำ�หนดให้ไซร้ อีกฝ่�ยหน่ึงจะเลิกสัญญ�เสียก็ได้

388 [เลิกสัญญาเพราะลูกหนีไ้ม่ชำาระหนีห้รือชำาระหนีไ้ม่
เหมาะสม]
(1) ในกรณีสัญญ�ต�่งตอบแทนอันหน่ึง ถ้�คู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึง
ไม่ปฏิบัติชำ�ระหนีท้ี่ค้�งอยู่แล้วเลยก็ดี หรือถ�้ได้ปฏิบัติแต่
ล่�ช้�ไม่เสร็จ หรือเพียงแค่บ�งส่วนเท่�นัน้ หรือในสภ�พที่ไม่
เหม�ะสมต�มสัญญ�ก็ดี คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงอ�จจะกำ�หนด
ระยะเวล�พอสมควรเพ่ือก�รชำ�ระหนีห้รือก�รแกไ้ขส่ิงที่ตนได้
รับแล้วให้เป็นสมบูรณ์ก็ได้ หลังจ�กระยะเวล�นัน้ได้สิน้สุดไป
แล้ว ห�กไม่ประสบผลสำ�เร็จ อีกฝ่�ยหน่ึงนัน้จะเลิกสัญญ�ใน
ขอบเขตเท่�ทีฝ่�ยหน่ึงนัน้ไม่ไดช้ำ�ระหนีเ้สร็จก็ได้
(2) หลังจ�กระยะเวล�นัน้ได้สิน้สุดไปแล้ว นอกจ�กนี ้คู่
สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงอ�จจะเลิกสัญญ�เสียในขอบเขตทัง้ช่วงก็ได้
ด้วย เม่ือ:

1. ฝ่�ยหน่ึงนัน้ไม่ได้ชำ�ระหนีเ้ลย;
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2. ฝ่�ยหน่ึงนัน้ได้ชำ�ระหนีล่้�ช้�หรือเพียงแต่บ�งส่วน

เท�่นัน้ แต่ก�รชำ�ระหนีอ้ย่�งนีเ้ป็นอันไร้ประโยชน์แก่
เจ้�หนี ้หรือ;

3. ฝ่�ยหน่ึงนัน้ไม่สำ�เร็จในก�รแก้ไขส่ิงที่ตนได้ส่งมอบแล้ว
ในสภ�พทีไ่ม่เหม�ะสมต�มสัญญ� เว้นแต่คว�มไม่
เหม�ะสมนัน้เป็นเร่ืองเล็กน้อย

388 [Improved]
ถ�้วัตถุที่ประสงค์แห่งสัญญ�นัน้ ว่�โดยสภ�พหรือโดย

เจตน�ที่คู่สัญญ�ได้แสดงไว้ จะเป็นผลสำ�เร็จได้ก็แตด่้วยก�ร
ชำ�ระหนี ้ณ เวล�มีกำ�หนดก็ดี หรือภ�ยในระยะเวล�อันใดอัน
หน่ึงซ่ึงกำ�หนดไว้ก็ดี และกำ�หนดเวล�หรือระยะเวล�นัน้ได้
ล่วงพ้นไปโดยฝ่�ยใดฝ่�ยหน่ึงมิได้ชำ�ระหนีไ้ซร้ ท�่นว่�อีกฝ่�ย
หน่ึงจะเลิกสัญญ�นัน้เสียก็ได้ มิพักต้องบอกกล่�วดั่งว่�ไว้ใน
ม�ตร�ก่อนนัน้เลย

(3) คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงส�ม�รถใช้สิทธิที่เลิกสัญญ�ต�มวรรค
1 หรือ 2 ทันทีก็ได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องกำ�หนดระยะเวล�เพ่ือ
ก�รชำ�ระหนีห้รือก�รแกไ้ขส่ิงที่ตนได้รับแล้วให้เป็นสมบูรณ์ 
เม่ือ:

1. ฝ่�ยหน่ึงนัน้ปฏิเสธก�รปฎิบัติก�รชำ�ระหนีห้รือก�ร
แก้ไขส่ิงที่ตนได้ส่งมอบแล้วอย่�งจริงจังและเด็ดข�ด

2. วัตถทุี่ประสงค์แห่งสัญญ�นัน้ ว่�โดยสภ�พหรือโดย
เจตน�ที่คู่กรณีได้แสดงไว้ จะเป็นผลสำ�เร็จได้ก็แต่ด้วย
ก�รชำ�ระหนี ้ณ เวล�มีกำ�หนดก็ดี หรือภ�ยในระยะ
เวล�อันใดอันหน่ึงซ่ึงกำ�หนดไว้ก็ดี และกำ�หนดเวล�
หรือระยะเวล�นัน้ได้ล่วงพ้นไปโดยฝ่�ยหน่ึงนัน้มิได้
ชำ�ระหนี้

(4) นอกจ�กนี ้ถ้�ก�รชำ�ระหนีจ้ะกล�ยเป็นอันไร้ประโยชน์แก่
คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงโดยเหตทุี่ชำ�ระหนีล่้�ช�้หรือเพียงแค่บ�ง
ส่วนเท�่นัน้ก็ดี หรือปฏิบัติในสภ�พทีไ่ม่เหม�ะสมต�มสัญญ�ก็
ดี คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงจะเตือนแก่ฝ่�ยหน่ึงนัน้ล่วงหน้�ว่�ตน
จะไม่ยอมรับก�รชำ�ระหนีอ้ย่�งนีห้รือก�รแก้ไขคว�มไม่เหม�ะ
สมก็ได้ เม่ือฝ่�ยหน่ึงนัน้ไม่ได้ชำ�ระหนีเ้สร็จทันเวล�และในทัง้
ช�่งให้เป็นสมบูรณ์ อีกฝ่�ยหน่ึงจะบอกปัดไม่รับก�รชำ�ระหนี้
หรือก�รแก้ไขคว�มไม่เหม�ะสมแล้วให้เป็นสมบูรณ์ และเลิก
สัญญ�เสียในขอบเขตทัง้ช่วงก็ได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องกำ�หนด
ระยะเวล�เพ่ือก�รชำ�ระหนีห้รือก�รแก้ไขส่ิงที่ตนได้รับแล้วให้
เป็นสมบูรณ์
(5) คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงอ�จจะเลิกสัญญ�ได้ก่อนครบกำ�หนด
เวล�ชำ�ระหนีข้องฝ่�ยหน่ึงนัน้ ห�กเป็นทีช่ัดเจนว่�จะเป็นไป
ต�มข้อกำ�หนดทัง้หมดสำ�หรับก�รเลิกสัญญ�อย่�งแน่นอน
(6) บดบัญญัติแห่งวรรค 1 ถึง 3 นัน้ นำ�ม�ใช้บังคับในกรณีที่
ศ�ลเห็นว่�ลูกหนีต้้องรับผิดจ�กก�รไม่ชำ�ระหนีต้�มคำ�
พิพ�กษ�ถึงที่สุดและเดด็ข�ด

389 [Repealed]
ถ�้ก�รชำ�ระหนีท้ัง้หมดหรือแต่บ�งส่วนกล�ยเป็นพ้นวิสัย

เพร�ะเหตุอย่�งใดอย่�งหน่ึงอันจะโทษลูกหนีไ้ดไ้ซร้ เจ้�หนีจ้ะ
เลิกสัญญ�นัน้เสียก็ได้

389 [เลิกสัญญาเพราะลูกหนีห้ลุดพ้นจากภาระผูกพันในการ
ชำาระหนี]้
(1) ในกรณีสัญญ�ต�่งตอบแทนอันหน่ึง เม่ือคู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึง
หลุดพ้นจ�กภ�ระผูกพันในก�รชำ�ระหนีท้ี่ค้�งอยู่แล้วหรือใน
ก�รแก้ไขส่ิงที่ตนได้ส่งมอบให้แก่อีกฝ่�ยหน่ึงแล้วต�มม�ตร� 
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203/1 เพร�ะพฤติก�รณ์อันใดอันหน่ึง อีกฝ่�ยหน่ึงย่อมมีสิทธิ
ท่ีเลิกสัญญ� ไม่ว่�พฤติก�รณ์นัน้เกิดขึน้อยู่ก่อนจัดตัง้สัญญ�
นัันแล้วหรือยังก็ต�ม
(2) นอกจ�กนี ้คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงอ�จจะเลิกสัญญ�เสียใน
ขอบเขตทัง้ช่วงก็ได้ด้วย เม่ือ:

1. อีกฝ่�ยหน่ึงเสียสิทธิทีเ่รียกร้องขำ�ระหนีใ้นขอบเขตทัง้
ช่วง;

2. อีกฝ่�ยหน่ึงส�ม�รถใช้สิทธิที่เรียกร้องก�รชำ�ระหนีไ้ด้
เพียงแต่บ�งส่วนเท่�นัน้ แต่ก�รชำ�ระหนีอ้ย่�งนีเ้ป็นอัน
ไร้ประโยชน์แก่ตน หรือ;

3. อีกฝ่�ยหน่ึงเสียสิทธิทีเ่รียกร้องก�รแก้ไขส่ิงที่ตนได้รับ
แล้วในสภ�พที่ไม่เหม�ะสมต�มสัญญ� เว้นแต่คว�มไม่
เหม�ะสมนัน้เป็นเร่ืองเล็กน้อย

(3) ถ�้คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงใช้สิทธิต�มม�ตร� 203/2 ท่ีเรียกให้
ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้ หรือให้โอนสิทธิเรียกร้องค่�สินไหม
ทดแทน เข�ย่อมถูกตัดสิทธิใ์นก�รเลิกสัญญ�เลย
389/1 [เลิกสัญญาเพราะลูกหนีผิ้ดภาระผูกพันในการ
ปกป้องรักษาด้วยกัน]

ในกรณีสัญญ�ต�่งตอบแทนอันหน่ึง เม่ือคู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึง
ผิดภ�ระผูกพ้นต�มม�ตร� 194 วรรค 2 อีกฝ่�ยหน่ึงอ�จจะเลิก
สัญญ�กไ็ด้ ในขอบเขตเท�่ที่จะไม่เหม�ะสมแล้วห�กเข�จะ
ต้องรักษ�สัญญ�นัน้ต่อไป

390
ถ�้ในสัญญ�ใดคู่สัญญ�เป็นบุคคลหล�ยคนด้วยกันอยู่ข้�ง

หน่ึงหรืออีกข�้งหน่ึง ท่�นว่�จะใช้สิทธิเลิกสัญญ�ได้ก็แต่เม่ือ
บุคคลเหล่�นัน้ทัง้หมดรวมกันใช้ ทัง้ใช้ต่อบุคคลเหล่�นัน้รวม
หมดทุกคนด้วย ถ้�สิทธิเลิกสัญญ�อันมีแก่บุคคลหน่ึงใน
จำ�พวกที่มีสิทธินัน้เป็นอันระงับสิน้ไปแล้ว สิทธิเลิกสัญญ�อัน
มีแก่คนอ่ืนๆก็ย่อมระงับสิน้ไปด้วย

<Same as the current provision Sec. 390>

391
เม่ือคู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึงได้ใช้สิทธิเลิกสัญญ�แล้ว คู่สัญญ�

แต่ละฝ่�ย จำ�ต้องให้อีกฝ่�ยหน่ึงได้กลับคืนสู่ฐ�นะดั่งที่เป็นอยู่
เดิม แต่ทัง้นีจ้ะให้เป็นทีเ่ส่ือมเสียแก่สิทธิของบุคคลภ�ยนอก
ห�ได้ไม่

ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดั่งกล่�วม�ในวรรคต้นนัน้ 
ท่�นให้บวกดอกเบีย้เข�้ด้วย คิดตัง้แตเ่วล�ที่ได้รับไว้

ส่วนที่เป็นก�รง�นอันได้กระทำ�ให้ และเป็นก�รยอมให้ใช้
ทรัพย์นัน้ ก�รที่จะชดใช้คืน ท่�นให้ทำ�ได้ด้วยใชเ้งินต�มควร
ค่�แห่งก�รนัน้ๆ หรือถ้�ในสัญญ�มีกำ�หนดว่�ให้ใช้เงิน
ตอบแทน ก็ให้ใช้ต�มนัน้

<Same as the current provision Sec. 391>
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ก�รใช้สิทธิเลิกสัญญ�นัน้ ห�กระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียก

ร้องค่�เสียห�ยไม่
392

ก�รชำ�ระหนีข้องคู่สัญญ�อันเกิดแต่ก�รเลิกสัญญ�นัน้ ให้
เป็นไปต�มบทบัญญัติแห่งม�ตร� ๓๖๙ 

<Same as the current provision Sec. 392>

393
ถ�้มิได้กำ�หนดระยะเวล�ไว้ให้ใช้สิทธิเลิกสัญญ� คู่สัญญ�

อีกฝ่�ยหน่ึงจะกำ�หนดระยะเวล�พอสมควร แล้วบอกกล่�วให้
ฝ่�ยที่มีสิทธิเลิกสัญญ�นัน้แถลงให้ทร�บภ�ยในระยะเวล�นัน้
กไ็ด้ ว่�จะเลิกสัญญ�หรือห�ไม่ ถ้�มิได้รับคำ�บอกกล่�วเลิก
สัญญ�ภ�ยในระยะเวล�นัน้ สิทธิเลิกสัญญ�ก็เป็นอันระงับสิน้
ไป

<Same as the current provision Sec. 393>

394
ถ�้ทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญ�นัน้บุบสล�ยไปในส่วน

สำ�คัญเพร�ะก�รกระทำ� หรือเพร�ะคว�มผิดของบุคคลผู้มี
สิทธิเลิกสัญญ�ก็ดี หรือบุคคลนัน้ได้ทำ�ให้ก�รคืนทรัพย์กล�ย
เป็นพ้นวิสัยก็ดี เปล่ียนแปลงทรัพย์นัน้ให้ผิดแผกไปเป็นอย่�ง
อ่ืนด้วยประกอบขึน้หรือดัดแปลงก็ดี ท่�นว่�สิทธิเลิกสัญญ�
นัน้กเ็ป็นอันระงับสิน้ไป

แต่ถ้�ทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญ�ได้สูญห�ย หรือบุบ
สล�ยไปโดยปร�ศจ�กก�รกระทำ�หรือคว�มผิดของบุคคลผู้มี
สิทธิเลิกสัญญ�ไซร้ สิทธิเลิกสัญญ�นัน้ก็ห�ระงับสิน้ไปไม่

<Same as the current provision Sec. 394>
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บรรพ ๒ หนี้
ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสรจ็ท่ัวไป

หมวด ๑ วัตถุแห่งหนี้
194

ด้วยอำ�น�จแห่งมูลหนี ้เจ้�หนีย่้อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้
ชำ�ระหนีไ้ด้ อน่ึง ก�รชำ�ระหนีด้้วยงดเว้นก�รอันใดอันหน่ึงก็
ย่อมมีได้

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

(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
เม่ือทรัพย์ซ่ึงเป็นวัตถุแห่งหนีนั้น้ได้ระบุไว้แต่พียงเป็น

ประเภท และถ�้ต�มสภ�พแห่งนิติกรรม หรือต�มเจตน�ของ
คู่กรณีไม่อ�จจะกำ�หนดได้ว่�ทรัพย์นัน้จะพึงเป็นชนิดอย่�งไร
ไซร้ ท่�นว่�ลูกหนีจ้ะต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดป�นกล�ง

ถ�้ลูกหนีไ้ด้กระทำ�ก�รอันตนจะพึงต้องทำ�เพ่ือส่งมอบ
ทรัพย์ส่ิงนัน้ทุกประก�รแล้วก็ดี หรือถ้�ลูกหนีไ้ดเ้ลือกกำ�หนด
ทรัพย์ที่จะส่งมอบแล้วด้วยคว�มยินยอมของเจ้�หนีก้็ดี ท่�น
ว่�ทรัพย์นัน้จึงเป็นวัตถุแห่งหนีจ้ำ�เดิมแต่เวล�นัน้ไป

<Same as the current provision Sec. 195>

196
ถ�้หนีเ้งินไดแ้สดงไว้เป็นเงินต่�งประเทศ ท่�นว่�จะส่งใช้

เป็นเงินไทยก็ได้
ก�รเปล่ียนเงินนี ้ให้คิดต�มอัตร�แลกเปล่ียนเงิน ณ สถ�น

ท่ีและในเวล�ที่ใชเ้งิน

<Same as the current provision Sec. 196>

197
ถ�้หนีเ้งินจะพึงส่งใช้ด้วยเงินตร�ชนิดหน่ึงชนิดใดโดย

เฉพ�ะอันเป็นชนิดที่ยกเลิกไม่ใช้กันแล้วในเวล�ที่จะต้องส่ง
เงินใช้หนีนั้น้ไซร้ ก�รส่งใช้เงินท่�นให้ถือเสมือนหน่ึงว่�มิได้

<Same as the current provision Sec. 197>
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ระบุไว้ให้ใชเ้ป็นเงินตร�ชนิดนัน้
198

ถ�้ก�รอันมีกำ�หนดพึงกระทำ�เพ่ือชำ�ระหนีนั้น้มีหล�ยอย่�ง 
แต่จะต้องกระทำ�เพียงก�รใดก�รหน่ึงแต่อย่�งเดียวไซร้ ท่�น
ว่�สิทธิที่จะเลือกทำ�ก�รอย่�งใดนัน้ตกอยู่แก่ฝ่�ยลูกหนี ้เว้น
แต่จะไดต้กลงกันกำ�หนดไว้เป็นอย่�งอ่ืน

<Same as the current provision Sec. 198>

199
ก�รเลือกนัน้ท่�นให้ทำ�ด้วยแสดงเจตน�แก่คู่กรณีอีกฝ่�ย

หน่ึง
ก�รชำ�ระหนีไ้ดเ้ลือกทำ�เป็นอย่�งใดแล้ว ท�่นให้ถือว่�อย่�ง

นัน้อย่�งเดียวเป็นก�รชำ�ระหนีอั้นกำ�หนดให้กระทำ�แต่ต้นม�

<Same as the current provision Sec. 199>

200
ถ�้จะต้องเลือกภ�ยในระยะเวล�อันมีกำ�หนด และฝ่�ยที่มี

สิทธิจะเลือก มิไดเ้ลือกภ�ยในระยะเวล�นัน้ไซร้ ท่�นว่�สิทธิที่
จะเลือกนัน้ย่อมตกไปอยู่แก่อีกฝ่�ยหน่ึง

ถ�้มิได้กำ�หนดระยะเวล�ให้เลือกไซร้ เม่ือหนีถ้ึงกำ�หนด
ชำ�ระ ฝ่�ยที่ไม่มีสิทธิจะเลือกอ�จกำ�หนดเวล�พอสมควรแก่
เหตุ แล้วบอกกล่�วให้ฝ่�ยโน้นใช้สิทธิเลือกภ�ยในเวล�อันนัน้

<Same as the current provision Sec. 200>

201
ถ�้บุคคลภ�ยนอกจะพึงเป็นผู้เลือก ท่�นให้กระทำ�ด้วย

แสดงเจตน�แก่ลูกหนี ้และลูกหนีจ้ะต้องแจ้งคว�มนัน้แก่เจ้�
หนี้

ถ�้บุคคลภ�ยนอกนัน้ไม่อ�จจะเลือกได้ก็ดี หรือไม่เต็มใจจะ
เลือกก็ดี ท�่นว่�สิทธิที่จะเลือกตกไปอยู่แก่ฝ่�ยลูกหนี้

<Same as the current provision Sec. 201>

202
ถ�้ก�รอันจะพึงต้องทำ�เพ่ือชำ�ระหนีนั้น้มีหล�ยอย่�งและ

อย่�งใดอย่�งหน่ึงตกเป็นอันพ้นวิสัยจะทำ�ได้ม�แต่ต้นกด็ี หรือ
กล�ยเป็นพ้นวิสัยในภ�ยหลังก็ดี ท่�นให้จำ�กัดหนีนั้น้ไว้เพียง
ก�รชำ�ระหนีอ้ย่�งอ่ืนที่ไม่พ้นวิสัย อน่ึง ก�รจำ�กัดอันนีย่้อมไม่
เกิดมีขึน้ ห�กว่�ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัย เพร�ะ
พฤติก�รณ์อันใดอันหน่ึงซ่ึงฝ่�ยทีไ่ม่มีสิทธิจะเลือกนัน้ต้องรับ
ผิดชอบ

<Same as the current provision Sec. 202>

หมวด ๒ ผลแห่งหนี้
ส่วนท่ี ๑ การไม่ชำาระหนี้

203
ถ�้เวล�อันจะพึงชำ�ระหนีนั้น้มิได้กำ�หนดลงไว้ หรือจะ

อนุม�นจ�กพฤติก�รณท์ัง้ปวงก็ไม่ไดไ้ซร้ ท่�นว่�เจ้�หนีย่้อม
จะเรียกให้ชำ�ระหนีไ้ดโ้ดยพลัน และฝ่�ยลูกหนีก้็ย่อมจะชำ�ระ
หนีข้องตนไดโ้ดยพลันดุจกัน

ถ�้ได้กำ�หนดเวล�ไว้ แต่ห�กกรณีเป็นที่สงสัย ท่�นให้

<Same as the current provision Sec. 203>
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สันนิษฐ�นไว้ก่อนว่� เจ้�หนีจ้ะเรียกให้ชำ�ระหนีก้่อนเวล�นัน้
ห�ได้ไม่ แต่ฝ่�ยลูกหนีจ้ะชำ�ระหนีก้่อนกำ�หนดนัน้กไ็ด้
219 [Repealed]

ถ�้ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัยเพร�ะพฤติก�รณ์อันใดอัน
หน่ึงซ่ึงเกิดขึน้ภ�ยหลังที่ได้ก่อหนี ้และซ่ึงลูกหนีไ้ม่ต้องรับผิด
ชอบนัน้ไซร้ ท�่นว่�ลูกหนีเ้ป็นอันหลุดพ้นจ�กก�รชำ�ระหนีนั้น้

ถ�้ภ�ยหลังที่ได้ก่อหนีข้ึน้แล้วนัน้ ลูกหนีก้ล�ยเป็นคนไม่
ส�ม�รถจะชำ�ระหนีไ้ด้ไซร้ ท�่นให้ถือเสมือนว่�เป็นพฤติก�รณ์
ท่ีทำ�ให้ก�รชำ�ระหนีต้กเป็นอันพ้นวิสัยฉะนัน้

203/1 [Ausschluss der Leistungspflicht]
(1) Der Anspruch auf Leistung wird ausgeschlossen, und der 
Schuldner wird von der Verpflichtung zur Leistung befreit, 
soweit die Leistung unmöglich wird. Das gleiche gilt, wenn 
der Schuldner zu der ihm obliegenden Leistung unfähig wird.

(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]
ถ�้พฤติก�รณ์ซ่ึงทำ�ให้ก�รชำ�ระหนีเ้ป็นอันพ้นวิสัยนัน้เป็น

ผลให้ลูกหนีไ้ด้ม�ซ่ึงของแทนก็ดี หรือได้สิทธิเรียกร้องค่�
สินไหมทดแทนเพ่ือทรัพย์อันจะพึงได้แก่ตนนัน้ก็ดี ท่�นว่�เจ้�
หนีจ้ะเรียกให้ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้ หรือจะเข้�เรียกเอ�
ค่�สินไหมทดแทนเสียเองก็ได้

ถ�้เจ้�หนีมี้สิทธิเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนเพร�ะก�รไม่
ชำ�ระหนีแ้ละถ�้ใช้สิทธินัน้ดังได้ระบุไว้ในวรรคต้นไซร้ ค่�
สินไหมทดแทนอันจะพึงใช้แก่เจ้�หนีนั้น้ย่อมลดจำ�นวนลง
เพียงเสมอร�ค�แห่งของแทนซ่ึงลูกหนีไ้ด้รับไว้หรือเสมอ
จำ�นวนค่�สินไหมทดแทนที่ลูกหนีจ้ะเรียกร้องได้นัน้

203/2 [Anspruch auf Herausgabe des Ersatzes]
Erlangt der Schuldner, der infolge eines Umstandes von der 
Verpflichtung zur Leistung nach dem § 203/1 befreit wird, aus
demselben Grund für den geschuldeten Gegenstand einen 
Ersatz oder einen Ersatzanspruch, so kann der Gläubiger 
Herausgabe des als Ersatz Empfangenen oder Abtretung des 
Ersatzanspruchs verlangen.

204 [Improved]
ถ�้หนีถ้ึงกำ�หนดชำ�ระแล้ว และภ�ยหลังแต่นัน้เจ้�หนีไ้ด้ให้

คำ�เตือนลูกหนีแ้ล้ว ลูกหนียั้งไม่ชำ�ระหนีไ้ซร้ ลูกหนีไ้ด้ชื่อว่�
ผิดนัดเพร�ะเข�เตือนแล้ว

204 [Verzug des Schuldners]
(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers 
nicht, die nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er
durch die Mahnung in Verzug. Der Mahnung stehen die 
Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die Zustellung 
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eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich.

ถ�้ได้กำ�หนดเวล�ชำ�ระหนีไ้ว้ต�มวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้
มิได้ชำ�ระหนีต้�มกำ�หนดไซร้ ท่�นว่�ลูกหนีต้กเป็นผู้ผิดนัดโดย
มิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนีท้�่นให้ใช้บังคับแก่กรณีทีต่้อง
บอกกล่�วล่วงหน้�ก่อนก�รชำ�ระหนี ้ซ่ึงได้กำ�หนดเวล�ลงไว้ 
อ�จคำ�นวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันทีไ่ด้บอกกล่�ว

(2) Nach dem Eintritt der Fälligkeit kommt der Schuldner 
sofort in Verzug, ohne dass es der Mahnung bedarf, wenn 

1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,
2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine 

angemessene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt 
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
ตร�บใดก�รชำ�ระหนีนั้น้ยังมิได้กระทำ�ลงเพร�ะพฤติก�รณ์

อันใดอันหน่ึงซ่ึงลูกหนีไ้ม่ต้องรับผิดชอบ ตร�บนัน้ลูกหนียั้งห�
ได้ชื่อว่�ผิดนัดไม่

<Same as the current provision Sec. 205>

206 [Repealed]
ในกรณีหนีอั้นเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนีไ้ด้ชื่อว่�ผิดนัดม�แต่

เวล�ที่ทำ�ละเมิด

206 [Verantwortlichkeit des Schuldners]
(1) Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten,
wenn eine strengere oder mildere Haftung weder bestimmt 
noch 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 rechtswidriger Absicht oder grober 
Fahrlässigkeit 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 [Moved in]
ลูกหนีจ้ะต้องรับผิดชอบในคว�มเสียห�ยบรรด�ที่เกิดแต่

คว�มประม�ทเลินเล่อในระหว่�งเวล�ที่ตนผิดนัด ทัง้จะต้อง
รับผิดชอบในก�รที่ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัย เพร�ะ
อุบัติเหตุอันเกิดขึน้ในระหว่�งเวล�ที่ผิดนัดด้วย เว้นแต่คว�ม
เสียห�ยนัน้ถึงแม้ว่�ตนจะได้ชำ�ระหนีท้ันเวล�กำ�หนดก็คงจะ
ต้องเกิดมีอยู่นัน้เอง

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

Der Schuldner hat während des Verzuges jede Fahrlässigkeit 
zu vertreten. Er ist auch für die während des Verzugs durch 
Zufall eintretende Unmöglichkeit der Leistung verantwortlich,
es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung
eingetreten sein würde.

220 [Moved in] 206/3 [Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte]
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ลูกหนีต้้องรับผิดชอบในคว�มผิดของตัวแทนแห่งตน กับทัง้

ของบุคคลที่ตนใช้ในก�รชำ�ระหนีนั้น้โดยขน�ดเสมอกับว่�เป็น
คว�มผิดของตนเองฉะนัน้ แต่บทบัญญัติแห่งม�ตร� ๓๗๓ ห�
ใช้บังคับแก่กรณเีช่นนีด้้วยไม่

<Same as the current provision Sec. 220>
Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen 
Vertreters und der Personen, deren er sich zur Erfüllung 
seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfange zu 
vertreten wie eigenes Verschulden. Die Vorschrift des § 206 
Abs. 3 findet keine Anwendung.

207
ถ�้ลูกหนีข้อปฏิบัติก�รชำ�ระหนี ้และเจ้�หนีไ้ม่รับชำ�ระหนี้

นัน้โดยปร�ศจ�กมูลเหตุอันจะอ้�งกฎหม�ยได้ไซร้ ท�่นว่�เจ้�
หนีต้กเป็นผู้ผิดนัด

<Same as the current provision Sec. 207>

208
ก�รชำ�ระหนีจ้ะให้สำ�เร็จผลเป็นอย่�งใด ลูกหนีจ้ะต้องขอ

ปฏิบัติก�รชำ�ระหนีต้่อเจ้�หนีเ้ป็นอย่�งนัน้โดยตรง

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

แต่ถ้�เจ้�หนีไ้ดแ้สดงแก่ลูกหนี ้จะไม่รับชำ�ระหนีก้็ดี หรือ
เพ่ือที่จะชำ�ระหนีจ้ำ�เป็นทีเ่จ้�หนีจ้ะต้องกระทำ�ก�รอย่�งใด
อย่�งหน่ึงก่อนก็ดี ลูกหนีจ้ะบอกกล่�วแกเ่จ้�หนีว่้� ไดเ้ตรียม
ก�รที่จะชำ�ระหนีไ้ว้พร้อมเสร็จแล้วให้เจ้�หนีรั้บชำ�ระหนีนั้น้ 
เท�่นีก้็นับว่�เป็นก�รเพียงพอแล้ว ในกรณีเช่นนีท้่�นว่�คำ�
บอกกล่�วของลูกหนีนั้น้ก็เสมอกับคำ�ขอปฏิบัติก�รชำ�ระหนี้

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

209
ถ�้ได้กำ�หนดเวล�ไว้เป็นแน่นอนเพ่ือให้เจ้�หนีก้ระทำ�ก�ร

อันใด ท่�นว่�จะขอปฏิบัติก�รชำ�ระหนีนั้น้จะต้องทำ�กแ็ต่เม่ือ
เจ้�หนีท้ำ�ก�รอันนัน้ภ�ยในเวล�กำ�หนด

<Same as the current provision Sec. 209>

210
ถ�้ลูกหนีจ้ำ�ต้องชำ�ระหนีส่้วนของตนต่อเม่ือเจ้�หนีช้ำ�ระหนี้

ตอบแทนด้วยไซร้ แม้ถึงว่�เจ้�หนีจ้ะได้เตรียมพร้อมที่จะรับ
ชำ�ระหนีต้�มที่ลูกหนีข้อปฏิบัตินัน้แล้วก็ดี ห�กไม่เสนอที่จะ
กระทำ�ก�รชำ�ระหนีต้อบแทนต�มที่จะพึงต้องทำ� เจ้�หนีก้็เป็น
อันไดช้ื่อว่�ผิดนัด

<Same as the current provision Sec. 210>

211
ในเวล�ที่ลูกหนีข้อปฏิบัติก�รชำ�ระหนีนั้น้ก็ดี หรือในเวล�ที่

กำ�หนดไว้ให้เจ้�หนีท้ำ�ก�รอย่�งใดอย่�งหน่ึงโดยกรณีที่บัญญัติ
ไว้ในม�ตร� ๒๐๙ นัน้ก็ดี ถ้�ลูกหนีมิ้ได้อยู่ในฐ�นะที่จะ
ส�ม�รถชำ�ระหนีไ้ดไ้ซร้ ท่�นว่�เจ้�หนียั้งห�ผิดนัดไม่

<Same as the current provision Sec. 211>

212
ถ�้มิได้กำ�หนดเวล�ชำ�ระหนีไ้ว้ก็ดี หรือถ้�ลูกหนีมี้สิทธิที่จะ

ชำ�ระหนีไ้ด้ก่อนเวล�กำ�หนดก็ดี ก�รที่เจ้�หนีมี้เหตุขัดข้อง
ชั่วคร�วไม่อ�จรับชำ�ระหนีท้ีเ่ข�ขอปฏิบัติแก่ตนได้นัน้ ห�
ทำ�ให้เจ้�หนีต้กเป็นผู้ผิดนัดไม่ เว้นแต่ลูกหนีจ้ะได้บอกกล่�ว
ก�รชำ�ระหนีไ้ว้ล่วงหน้�โดยเวล�อันสมควร

<Same as the current provision Sec. 212>
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212/1 [Wirkungen des Gläubigerverzugs]
(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 [Sec. No. changed]
หนีเ้งินอันต้องเสียดอกเบีย้นัน้ ท�่นว่�จะคิดดอกเบีย้ใน

ระหว่�งทีเ่จ้�หนีผิ้ดนัดห�ได้ไม่

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

213
ถ�้ลูกหนีล้ะเลยไม่ชำ�ระหนีข้องตน เจ้�หนีจ้ะร้องขอต่อศ�ล

ให้ส่ังบังคับชำ�ระหนีก้็ได้ เว้นแต่สภ�พแห่งหนีจ้ะไม่เปิดช่องให้
ทำ�เช่นนัน้ได้

เม่ือสภ�พแห่งหนีไ้ม่เปิดช่องให้บังคับชำ�ระหนีไ้ด้ ถ้�วัตถุ
แห่งหนีเ้ป็นอันให้กระทำ�ก�รอันหน่ึงอันใด เจ้�หนีจ้ะร้องขอ
ต่อศ�ลให้ส่ังบังคับให้บุคคลภ�ยนอกกระทำ�ก�รอันนัน้โดยให้
ลูกหนีเ้สียค่�ใช้จ่�ยให้ก็ได้ แตถ่้�วัตถุแห่งหนีเ้ป็นอันให้กระทำ�
นิติกรรมอย่�งใดอย่�งหน่ึงไซร้ ศ�ลจะส่ังให้ถือเอ�ต�มคำ�
พิพ�กษ�แทนก�รแสดงเจตน�ของลูกหนีก้็ได้

ส่วนหนีซ่ึ้งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นก�รอันใด เจ้�หนีจ้ะ
เรียกร้องให้ร้ือถอนก�รทีไ่ด้กระทำ�ลงแล้วนัน้โดยให้ลูกหนีเ้สีย
ค่�ใช้จ่�ย และให้จัดก�รอันควรเพ่ือก�ลภ�ยหน้�ด้วยก็ได้

อน่ึง บทบัญญัติในวรรคทัง้หล�ยที่กล่�วม�ก่อนนี ้ห�กระ
ทบกระทั่งถึงสิทธิที่จะเรียกเอ�ค่�เสียห�ยไม่

<Same as the current provision Sec. 213>

214
เจ้�หนีมี้สิทธิที่จะให้ชำ�ระหนีข้องตนจ�กทรัพย์สินของลูก

หนีจ้นสิน้เชิง รวมทัง้เงินและทรัพย์สินอ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลภ�ยนอก
ค้�งชำ�ระแก่ลูกหนีด้้วย

<Same as the current provision Sec. 214>

215 [Improved]
เม่ือลูกหนีไ้ม่ชำ�ระหนีใ้ห้ต้องต�มคว�มประสงค์อันแท้จริง

แห่งมูลหนีไ้ซร้ เจ้�หนีจ้ะเรียกเอ�ค่�สินไหมทดแทนเพ่ือคว�ม
เสียห�ยอันเกิดแต่ก�รนัน้ก็ได

215 [Haftung wegen Leistungsstörungen – Allgemeine 
Bestimmungen]
(1) Wenn der Schuldner die ihm obliegende Leistung nicht 
oder nicht wie geschuldet erfüllt, kann der Gläubiger immer 
Entschädigung für den dadurch entstehenden Schaden 
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
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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 
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]
ถ�้โดยเหตุผิดนัด ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นอันไร้ประโยชน์แก่

เจ้�หนี ้เจ้�หนีจ้ะบอกปัดไม่รับชำ�ระหนี ้และจะเรียกเอ�ค่�
สินไหมทดแทนเพ่ือก�รไม่ชำ�ระหนีก้็ได้

(4) Ferner für sonstige Fälle, in denen eine verspätet, nur 
teilweise oder nicht wie geschuldet erbrachte Leistung für 
den 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 [Moved out]
ลูกหนีจ้ะต้องรับผิดชอบในคว�มเสียห�ยบรรด�ที่เกิดแต่

คว�มประม�ทเลินเล่อในระหว่�งเวล�ที่ตนผิดนัด ทัง้จะต้อง
รับผิดชอบในก�รที่ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัย เพร�ะ
อุบัติเหตุอันเกิดขึน้ในระหว่�งเวล�ที่ผิดนัดด้วย เว้นแต่คว�ม
เสียห�ยนัน้ถึงแม้ว่�ตนจะได้ชำ�ระหนีท้ันเวล�กำ�หนดก็คงจะ
ต้องเกิดมีอยู่นัน้เอง

217 (aufgehoben)

218 [Improved]
ถ�้ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัยจะทำ�ได้เพร�ะพฤติก�รณ์

อันใดอันหน่ึงซ่ึงลูกหนีต้้องรับผิดชอบไซร้ ท่�นว่�ลูกหนีจ้ะ
ต้องใช้ค่�สินไหมทดแทนให้แก่เจ้�หนีเ้พ่ือค่�เสียห�ยอย่�งใดๆ
อันเกดิแต่ก�รไม่ชำ�ระหนีนั้น้

218 [Schadensersatz statt der Leistung wegen des 
Ausschlusses der Leistungspflicht]
(1) Soweit der Schuldner vom ihm obliegenden Leistung oder
Nacherfüllung infolge eines nach der Entstehung des 
Schuldverhältnisses eintretenden Umstandes nach dem § 
203/1 befreit wird, kann der Gläubiger anstelle der Leistung 
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oder Nacherfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
verlangen.

ในกรณีที่ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัยแต่เพียงบ�งส่วน 
ถ�้ห�กว่�ส่วนที่ยังเป็นวิสัยจะทำ�ได้นัน้จะเป็นอันไร้ประโยชน์
แก่เจ้�หนีแ้ล้ว เจ้�หนีจ้ะไม่ยอมรับชำ�ระหนีส่้วนที่ยังเป็นวิสัย
จะทำ�ได้นัน้ แล้วและเรียกค่�สินไหมทดแทนเพ่ือก�รไม่ชำ�ระ
หนีเ้สียทัง้หมดทเีดียวก็ได้

(2) In folgenden Fällen ist er auch dazu berechtigt, 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung der ganzen 
Verbindlichkeit zu verlangen, wenn;

1. der Anspruch auf die Leistung völlig ausgeschlossen wird;
2. der Gläubiger 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 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 [Repealed]
ถ�้ก�รชำ�ระหนีก้ล�ยเป็นพ้นวิสัยเพร�ะพฤติก�รณ์อันใดอัน

หน่ึงซ่ึงเกิดขึน้ภ�ยหลังที่ได้ก่อหนี ้และซ่ึงลูกหนีไ้ม่ต้องรับผิด
ชอบนัน้ไซร้ ท�่นว่�ลูกหนีเ้ป็นอันหลุดพ้นจ�กก�รชำ�ระหนีนั้น้

ถ�้ภ�ยหลังที่ได้ก่อหนีข้ึน้แล้วนัน้ ลูกหนีก้ล�ยเป็นคนไม่
ส�ม�รถจะชำ�ระหนีไ้ด้ไซร้ ท�่นให้ถือเสมือนว่�เป็นพฤติก�รณ์
ท่ีทำ�ให้ก�รชำ�ระหนีต้กเป็นอันพ้นวิสัยฉะนัน้

219 [Anfänglicher Ausschluss der Leistungspflicht]
Soweit der Schuldner von der ihm obliegenden Leistung 
infolge eines bei der Entstehung des Schuldverhältnisses 
bereits vorliegenden Umstandes nach dem § 203/1 befreit 
wird, bestimmen sich die Rechte des Gläubigers nach § 218. 
Dies gilt jedoch nicht, wenn der Schuldner den Umstand bei 
der Entstehung des Schuldverhältnisses nicht kannte und 
seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten hat. Das Recht des 
Rücktrittes nach dem § 389 bleibt dadurch unbeschadet.

220 [Moved out]
ลูกหนีต้้องรับผิดชอบในคว�มผิดของตัวแทนแห่งตน กับทัง้

ของบุคคลที่ตนใช้ในก�รชำ�ระหนีนั้น้โดยขน�ดเสมอกับว่�เป็น
คว�มผิดของตนเองฉะนัน้ แต่บทบัญญัติแห่งม�ตร� ๓๗๓ ห�
ใช้บังคับแก่กรณเีช่นนีด้้วยไม่

220 [Schadensersatz wegen der Verletzung der 
Schutzpflicht]
Verletzt der Schuldner eine Pflicht nach § 194 Abs. 2, so ist 
der Gläubiger unter denselben Voraussetzungen zu 
denselben Rechten berechtigt wie der Gläubiger in einem 
Fall der Nichterfüllung, wenn ihm die Leistung durch den 
Schuldner nicht mehr zuzumuten ist. [Optional]

221 [Moved out]
หนีเ้งินอันต้องเสียดอกเบีย้นัน้ ท�่นว่�จะคิดดอกเบีย้ใน

ระหว่�งทีเ่จ้�หนีผิ้ดนัดห�ได้ไม่

221 (aufgehoben)

222
ก�รเรียกเอ�ค่�เสียห�ยนัน้ ได้แกเ่รียกค่�สินไหมทดแทน

เพ่ือคว�มเสียห�ยเช่นที่ต�มปกติย่อมเกิดขึน้แต่ก�รไม่ชำ�ระ
หนีนั้น้

เจ้�หนีจ้ะเรียกค่�สินไหมทดแทนได้ แม้กระทั่งเพ่ือคว�ม

<Same as the current provision Sec. 222>
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เสียห�ยอันเกิดแต่พฤติก�รณ์พิเศษ ห�กว่�คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้อง
ได้ค�ดเห็นหรือควรจะได้ค�ดเห็นพฤติก�รณเ์ช่นนัน้ล่วงหน้�
ก่อนแล้ว
223

ถ�้ฝ่�ยผู้เสียห�ยได้มีส่วนทำ�คว�มผิดอย่�งใดอย่�งหน่ึงก่อ
ให้เกิดคว�มเสียห�ยด้วยไซร้ ท่�นว่�หนีอั้นจะต้องใช้ค่�
สินไหมทดแทนแก่ฝ่�ยผู้เสียห�ยม�กน้อยเพียงใด ต้องอ�ศัย
พฤติก�รณ์เป็นประม�ณ ข้อสำ�คัญก็คือว่�คว�มเสียห�ยนัน้ได้
เกิดขึน้ เพร�ะฝ่�ยไหนเป็นผู้ก่อย่ิงหย่อนกว่�กันเพียงไร

วิธีเดียวกันนี ้ท�่นให้ใช้แม้ทัง้ที่คว�มผิดของฝ่�ยผู้ทีเ่สียห�ย
จะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนีใ้ห้รู้สึกถึงอันตร�ย แห่งก�ร
เสียห�ยอันเป็นอย่�งร้�ยแรงผิดปกติ ซ่ึงลูกหนีไ้ม่รู้หรือไม่อ�จ
จะรู้ได้ หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำ�บัดปัดป้อง หรือบรรเท�
คว�มเสียห�ยนัน้ด้วย อน่ึง บทบัญญัติแห่งม�ตร� ๒๒๐ นัน้ 
ท่�นให้นำ�ม�ใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

<Same as the current provision Sec. 223>

224
หนีเ้งินนัน้ ให้คิดดอกเบีย้ในระหว่�งเวล�ผิดนัดในอัตร�ที่

กำ�หนดต�มม�ตร� ๗ บวกด้วยอัตร�เพ่ิมร้อยละสองต่อปี ถ�้
เจ้�หนีอ้�จจะเรียกดอกเบีย้ได้สูงกว่�นัน้ โดยอ�ศัยเหตุอย่�ง
อ่ืนอันชอบด้วยกฎหม�ย ก็ให้คงส่งดอกเบีย้ต่อไปต�มนัน้

ห้�มมิให้คิดดอกเบีย้ซ้อนดอกเบีย้ในระหว่�งผิดนัด
ก�รพิสูจน์ค่�เสียห�ยอย่�งอ่ืนนอกกว่�นัน้ ให้พิสูจน์ได้

<Same as the current provision Sec. 224>

224/1
ถ�้ลูกหนีมี้หน้�ที่ผ่อนชำ�ระหนีเ้งินเป็นงวด และลูกหนี้

ผิดนัดไม่ชำ�ระหนีใ้นงวดใด เจ้�หนีอ้�จเรียกดอกเบีย้ใน
ระหว่�งเวล�ผิดนัดได้เฉพ�ะจ�กต้นเงินของงวดที่ลูกหนีผิ้ดนัด
นัน้

ข้อตกลงใดขัดกับคว�มในวรรคหน่ึง ข้อตกลงนัน้เป็นโมฆะ

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

225
ถ�้ลูกหนีจ้ำ�ต้องใช้ค่�สินไหมทดแทนเพ่ือร�ค�วัตถุอันได้

เส่ือมเสียไประหว่�งผิดนัดก็ดี หรือวัตถุอันไม่อ�จส่งมอบได้
เพร�ะเหตุอย่�งใดอย่�งหน่ึงอันเกิดขึน้ระหว่�งผิดนัดก็ดี ท่�น
เจ้�หนีจ้ะเรียกดอกเบีย้ในจำ�นวนที่จะต้องใชเ้ป็นค่�สินไหม
ทดแทน คิดตัง้แต่เวล�อันเป็นฐ�นที่ตัง้แห่งก�รกะประม�ณ
ร�ค�นัน้ก็ได้ วิธีเดียวกันนี ้ท่�นให้ใช้ตลอดถึงก�รที่ลูกหนีจ้ำ�
ต้องใช้ค่�สินไหมทดแทน เพ่ือก�รที่ร�ค�วัตถุตกตำ่�เพร�ะวัตถุ
นัน้เส่ือมเสียลงในระหว่�งเวล�ที่ผิดนัดนัน้ด้วย

<Same as the current provision Sec. 225>

ส่วนท่ี ๒ รับช่วงสิทธิ
226 <Same as the current provision Sec. 226>
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บุคคลผู้รับช่วงสิทธิของเจ้�หนี ้ชอบที่จะใช้สิทธิทัง้หล�ย

บรรด�ทีเ่จ้�หนีมี้อยู่โดยมูลหนี ้รวมทัง้ประกันแห่งหนีนั้น้ได้ใน
น�มของตนเอง 

ช่วงทรัพย์ ไดแ้ก่เอ�ทรัพย์สินอันหน่ึงเข้�แทนทีท่รัพย์สิน
อีกอันหน่ึงในฐ�นะนิตินัยอย่�งเดียวกันกับทรัพย์สินอันก่อน
227

เม่ือเจ้�หนีไ้ด้รับค่�สินไหมทดแทนคว�มเสียห�ยเต็มร�ค�
ทรัพย์หรือสิทธิซ่ึงเป็นวัตถุแห่งหนีนั้น้แล้ว ท่�นว่�ลูกหนีย่้อม
เข้�สู่ฐ�นะเป็นผู้รับช่วงสิทธิของเจ้�หนี ้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือ
สิทธินัน้ๆ ด้วยอำ�น�จกฎหม�ย

<Same as the current provision Sec. 227>

228 [Moved out]
ถ�้พฤติก�รณ์ซ่ึงทำ�ให้ก�รชำ�ระหนีเ้ป็นอันพ้นวิสัยนัน้เป็น

ผลให้ลูกหนีไ้ด้ม�ซ่ึงของแทนก็ดี หรือได้สิทธิเรียกร้องค่�
สินไหมทดแทนเพ่ือทรัพย์อันจะพึงได้แก่ตนนัน้ก็ดี ท่�นว่�เจ้�
หนีจ้ะเรียกให้ส่งมอบของแทนที่ได้รับไว้ หรือจะเข้�เรียกเอ�
ค่�สินไหมทดแทนเสียเองก็ได้

ถ�้เจ้�หนีมี้สิทธิเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนเพร�ะก�รไม่
ชำ�ระหนีแ้ละถ�้ใช้สิทธินัน้ดังได้ระบุไว้ในวรรคต้นไซร้ ค่�
สินไหมทดแทนอันจะพึงใช้แก่เจ้�หนีนั้น้ย่อมลดจำ�นวนลง
เพียงเสมอร�ค�แห่งของแทนซ่ึงลูกหนีไ้ด้รับไว้หรือเสมอ
จำ�นวนค่�สินไหมทดแทนที่ลูกหนีจ้ะเรียกร้องได้นัน้

228 (aufgehoben)

229 – 368 <Same as the current provision Secs. 329 – 368>

หมวด ๒ ผลแห่งสัญญา
369

ในสัญญ�ต�่งตอบแทนนัน้ คู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึงจะไม่ยอม
ชำ�ระหนีจ้นกว่�อีกฝ่�ยหน่ึงจะชำ�ระหนีห้รือขอปฏิบัติก�ร
ชำ�ระหนีก้็ได้ แต่คว�มข้อนีท้่�นมิให้ใช้บังคับ ถ้�หนีข้องคู่
สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงยังไม่ถึงกำ�หนด

<Same as the current provision Sec. 369>

370 [Repealed]
ถ�้สัญญ�ต�่งตอบแทนมีวัตถุที่ประสงค์เป็นก�รก่อให้เกิด

หรือโอนทรัพย์สิทธิในทรัพย์เฉพ�ะส่ิง และทรัพย์นัน้สูญหรือ
เสียห�ยไปด้วยเหตุอย่�งใดอย่�งหน่ึงอันจะโทษลูกหนีมิ้ไดไ้ซร้
ท่�นว่�ก�รสูญหรือเสียห�ยนัน้ตกเป็นพับแก่เจ้�หนี้

ถ�้ไม่ใช่ทรัพย์เฉพ�ะส่ิง ท�่นให้ใช้บทบัญญัติที่กล่�วม�ใน
วรรคก่อนนีบั้งคับแตเ่วล�ที่ทรัพย์นัน้ กล�ยเป็นทรัพย์เฉพ�ะ
ส่ิงต�มบทบัญญัตแิห่งม�ตร� ๑๙๕ วรรค ๒ นัน้ไป

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 den Anspruch auf die Gegenleistung. Das gilt 
jedoch nicht, wenn:

1. der andere Teil den Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
statt der Leistung nach § 219 verlangt; oder

2. der Teil im Fall der nicht vertragsgemäß erbrachten 
Leistung die Nacherfüllung nach § 203/1 nicht zu 
erbringen braucht.

(2) Ferner bleibt der andere Teil zur Gegenleistung 

27 / 32 Dated: 15/07/2022



Current Sections Proposals
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.

(3) Soweit die nach dieser Vorschrift nicht geschuldete 
Gegenleistung bewirkt ist, kann das Geleistete nach den 
Vorschriften des Rücktritts zurückgefordert werden.

371 [Repealed]
บทบัญญัตทิี่กล่�วม�ในม�ตร�ก่อนนัน้ ท่�นมิให้ใช้บังคับถ้�

เป็นสัญญ�ต่�งตอบแทนมีเง่ือนไขบังคับก่อน และทรัพย์อัน
เป็นวัตถแุห่งสัญญ�นัน้สูญหรือทำ�ล�ยลงในระหว่�งทีเ่ง่ือนไข
ยังไม่สำ�เร็จ

ถ�้ทรัพย์นัน้เสียห�ยเพร�ะเหตุอย่�งใดอย่�งหน่ึงอันจะโทษ
เจ้�หนีมิ้ได้ และเม่ือเง่ือนไขนัน้สำ�เร็จแล้ว เจ้�หนีจ้ะเรียกให้
ชำ�ระหนีโ้ดยลดส่วนอันตนจะต้องชำ�ระหนีต้อบแทนนัน้ลง
หรือเลิกสัญญ�นัน้เสียก็ได้ แล้วแต่จะเลือก แต่ในกรณีที่ต้น
เหตุเสียห�ยเกิดเพร�ะฝ่�ยลูกหนีนั้น้ ท่�นว่�ห�กระทบกระทั่ง
ถึงสิทธิของเจ้�หนีท้ี่จะเรียกค่�สินไหมทดแทนไม่

371 (aufgehoben)

372 [Improved]
นอกจ�กกรณทีี่กล่�วไว้ในสองม�ตร�ก่อน ถ้�ก�รชำ�ระหนี้

ตกเป็นพ้นวิสัยเพร�ะเหตุอย่�งใดอย่�งหน่ึงอันจะโทษฝ่�ย
หน่ึงฝ่�ยใดก็ไม่ได้ไซร้ ท่�นว่�ลูกหนีห้�มีสิทธิจะรับชำ�ระหนี้
ตอบแทนไม่

ถ�้ก�รชำ�ระหนีต้กเป็นพ้นวิสัยเพร�ะเหตุอย่�งใดอย่�งหน่ึง
อันจะโทษเจ้�หนีไ้ด้ ลูกหนีก้็ห�เสียสิทธิที่จะรับชำ�ระหนี้
ตอบแทนไม่ แต่ว่�ลูกหนีไ้ด้อะไรไว้เพร�ะก�รปลดหนีก้็ดี หรือ
ใช้คุณวุฒิคว�มส�ม�รถของตนเป็นประก�รอ่ืนเป็นเหตุให้ได้
อะไรม� หรือแกล้งละเลยเสียไม่ขวนขว�ยเอ�อะไรที่ส�ม�รถ
จะทำ�ได้ก็ดี ม�กน้อยเท�่ไร จะต้องเอ�ม�หักกับจำ�นวนอันตน
จะได้รับชำ�ระหนีต้อบแทน วิธีเดียวกันนีท้�่นให้ใช้ตลอดถึง
กรณทีี่ก�รชำ�ระหนีอั้นฝ่�ยหน่ึงยังค้�งชำ�ระอยู่นัน้ตกเป็นพ้น
วิสัย เพร�ะพฤติก�รณ์อันใดอันหน่ึงซ่ึงฝ่�ยนัน้มิต้องรับผิด
ชอบ ในเวล�เม่ืออีกฝ่�ยหน่ึงผิดนัดไม่รับชำ�ระหนี้

372 [Erhalt des Anspruchs auf Gegenleistung]
(1) Der eine Teil bei einem gegenseitigen Vertrag, der nach § 
203/1 von der Verpflichtung zur ihm obliegenden Leistung 
befreit wird, behält den Anspruch auf die Gegenleistung, 
soweit der andere Teil den Umstand, infolge dessen der 
Anspruch auf die Leistung ausgeschlossen wird, verursacht 
hat. Er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er 
infolge der Befreiung von der Leistung erspart oder durch 
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu
erwerben böswillig unterlässt.
(2) 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.

373
คว�มตกลงทำ�ไว้ล่วงหน้�เป็นข้อคว�มยกเว้นมิให้ลูกหนี้

ต้องรับผิดเพ่ือกลฉ้อฉล หรือคว�มประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ย
แรงของตนนัน้ ท่�นว่�เป็นโมฆะ

373 (aufgehoben)

374 – 385 <Same as the current provision Secs. 374 – 385>
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หมวด ๔ เลิกสัญญา
386

ถ�้คู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึงมีสิทธิเลิกสัญญ�โดยข้อสัญญ�หรือโดย
บทบัญญัติแห่งกฎหม�ย ก�รเลิกสัญญ�เช่นนัน้ย่อมทำ�ด้วย
แสดงเจตน�แก่อีกฝ่�ยหน่ึง

แสดงเจตน�ดังกล่�วม�ในวรรคก่อนนัน้ ท�่นว่�ห�อ�จจะ
ถอนได้ไม่

<Same as the current provision Sec. 386>

387 [Moved out]
ถ�้คู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึงไม่ชำ�ระหนี ้อีกฝ่�ยหน่ึงจะกำ�หนด

ระยะเวล�พอสมควร แล้วบอกกล่�วให้ฝ่�ยนัน้ชำ�ระหนี้
ภ�ยในระยะเวล�นัน้ก็ได้ ถ�้และฝ่�ยนัน้ไม่ชำ�ระหนีภ้�ยใน
ระยะเวล�ที่กำ�หนดให้ไซร้ อีกฝ่�ยหน่ึงจะเลิกสัญญ�เสียก็ได้

387 [Rücktritt wegen Leistungsstörungen]
(1) Wenn der eine Teil bei einem gegenseitigen Vertrag 
infolge eines Umstandes seine Verbindlichkeit nicht oder 
nicht wie geschuldet erfüllt, ist der andere Teil unter 
zusätzlichen Voraussetzungen vom § 388 oder vom § 389 
auch zum Rücktritt 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 [Moved in]
ถ�้คู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึงไม่ชำ�ระหนี ้อีกฝ่�ยหน่ึงจะกำ�หนด

ระยะเวล�พอสมควร แล้วบอกกล่�วให้ฝ่�ยนัน้ชำ�ระหนี้
ภ�ยในระยะเวล�นัน้ก็ได้ ถ�้และฝ่�ยนัน้ไม่ชำ�ระหนีภ้�ยใน
ระยะเวล�ที่กำ�หนดให้ไซร้ อีกฝ่�ยหน่ึงจะเลิกสัญญ�เสียก็ได้

388 [Rücktritt wegen verspätet, teilweise oder nicht 
vertragsgemäß erbrachter Leistung]
(1) Erbringt der eine Teil bei einem gegenseitigen Vertrag die
ihm obliegenden Leistung überhaupt nicht, ist er mit ihr 
verspätet, 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;
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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]
ถ�้วัตถุที่ประสงค์แห่งสัญญ�นัน้ ว่�โดยสภ�พหรือโดย

เจตน�ที่คู่สัญญ�ได้แสดงไว้ จะเป็นผลสำ�เร็จได้ก็แตด่้วยก�ร
ชำ�ระหนี ้ณ เวล�มีกำ�หนดก็ดี หรือภ�ยในระยะเวล�อันใดอัน
หน่ึงซ่ึงกำ�หนดไว้ก็ดี และกำ�หนดเวล�หรือระยะเวล�นัน้ได้
ล่วงพ้นไปโดยฝ่�ยใดฝ่�ยหน่ึงมิได้ชำ�ระหนีไ้ซร้ ท�่นว่�อีกฝ่�ย
หน่ึงจะเลิกสัญญ�นัน้เสียก็ได้ มิพักต้องบอกกล่�วดั่งว่�ไว้ใน
ม�ตร�ก่อนนัน้เลย

(3) Der andere Teil kann den Rücktritt vom Vertrag nach dem 
Abs. 1 order 2 sofort geltend machen, ohne dass es der 
Bestimmung einer Frist für Leistung oder Nacherfüllung 
bedarf, wenn

1. der eine Teil die ihm obliegende Leistung ernsthaft und 
endgültig verweigert,

2. der Zweck eines Vertrags nach der Natur des Vertrags 
oder dem Willen der Parteien nur dadurch zu erreichen ist,
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 [Repealed]
ถ�้ก�รชำ�ระหนีท้ัง้หมดหรือแต่บ�งส่วนกล�ยเป็นพ้นวิสัย

เพร�ะเหตุอย่�งใดอย่�งหน่ึงอันจะโทษลูกหนีไ้ดไ้ซร้ เจ้�หนีจ้ะ
เลิกสัญญ�นัน้เสียก็ได้

389 [Rücktritt wegen des Ausschlusses der 
Leistungspflicht]
(1) Soweit der eine Teil bei einem gegenseitigen Vertrag vom 
ihm obliegenden Leistung oder Nacherfüllung infolge eines 
Umstandes nach dem § 203/1 befreit wird, ist der andere Teil 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, ob ein solcher 
Umstand bereits vor dem Vertragsschluss eingetreten ist 
oder nicht. 
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(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 
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
ถ�้ในสัญญ�ใดคู่สัญญ�เป็นบุคคลหล�ยคนด้วยกันอยู่ข้�ง

หน่ึงหรืออีกข�้งหน่ึง ท่�นว่�จะใช้สิทธิเลิกสัญญ�ได้ก็แต่เม่ือ
บุคคลเหล่�นัน้ทัง้หมดรวมกันใช้ ทัง้ใช้ต่อบุคคลเหล่�นัน้รวม
หมดทุกคนด้วย ถ้�สิทธิเลิกสัญญ�อันมีแก่บุคคลหน่ึงใน
จำ�พวกที่มีสิทธินัน้เป็นอันระงับสิน้ไปแล้ว สิทธิเลิกสัญญ�อัน
มีแก่คนอ่ืนๆก็ย่อมระงับสิน้ไปด้วย

<Same as the current provision Sec. 390>

391
เม่ือคู่สัญญ�ฝ่�ยหน่ึงได้ใช้สิทธิเลิกสัญญ�แล้ว คู่สัญญ�

แต่ละฝ่�ย จำ�ต้องให้อีกฝ่�ยหน่ึงได้กลับคืนสู่ฐ�นะดั่งที่เป็นอยู่
เดิม แต่ทัง้นีจ้ะให้เป็นทีเ่ส่ือมเสียแก่สิทธิของบุคคลภ�ยนอก
ห�ได้ไม่

ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดั่งกล่�วม�ในวรรคต้นนัน้ 
ท่�นให้บวกดอกเบีย้เข�้ด้วย คิดตัง้แตเ่วล�ที่ได้รับไว้

ส่วนที่เป็นก�รง�นอันได้กระทำ�ให้ และเป็นก�รยอมให้ใช้
ทรัพย์นัน้ ก�รที่จะชดใช้คืน ท่�นให้ทำ�ได้ด้วยใชเ้งินต�มควร
ค่�แห่งก�รนัน้ๆ หรือถ้�ในสัญญ�มีกำ�หนดว่�ให้ใช้เงิน
ตอบแทน ก็ให้ใช้ต�มนัน้

ก�รใช้สิทธิเลิกสัญญ�นัน้ ห�กระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียก
ร้องค่�เสียห�ยไม่

<Same as the current provision Sec. 391>

392
ก�รชำ�ระหนีข้องคู่สัญญ�อันเกิดแต่ก�รเลิกสัญญ�นัน้ ให้

เป็นไปต�มบทบัญญัติแห่งม�ตร� ๓๖๙ 

<Same as the current provision Sec. 392>
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393

ถ�้มิได้กำ�หนดระยะเวล�ไว้ให้ใช้สิทธิเลิกสัญญ� คู่สัญญ�
อีกฝ่�ยหน่ึงจะกำ�หนดระยะเวล�พอสมควร แล้วบอกกล่�วให้
ฝ่�ยที่มีสิทธิเลิกสัญญ�นัน้แถลงให้ทร�บภ�ยในระยะเวล�นัน้
กไ็ด้ ว่�จะเลิกสัญญ�หรือห�ไม่ ถ้�มิได้รับคำ�บอกกล่�วเลิก
สัญญ�ภ�ยในระยะเวล�นัน้ สิทธิเลิกสัญญ�ก็เป็นอันระงับสิน้
ไป

<Same as the current provision Sec. 393>

394
ถ�้ทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญ�นัน้บุบสล�ยไปในส่วน

สำ�คัญเพร�ะก�รกระทำ� หรือเพร�ะคว�มผิดของบุคคลผู้มี
สิทธิเลิกสัญญ�ก็ดี หรือบุคคลนัน้ได้ทำ�ให้ก�รคืนทรัพย์กล�ย
เป็นพ้นวิสัยก็ดี เปล่ียนแปลงทรัพย์นัน้ให้ผิดแผกไปเป็นอย่�ง
อ่ืนด้วยประกอบขึน้หรือดัดแปลงก็ดี ท่�นว่�สิทธิเลิกสัญญ�
นัน้กเ็ป็นอันระงับสิน้ไป

แต่ถ้�ทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญ�ได้สูญห�ย หรือบุบ
สล�ยไปโดยปร�ศจ�กก�รกระทำ�หรือคว�มผิดของบุคคลผู้มี
สิทธิเลิกสัญญ�ไซร้ สิทธิเลิกสัญญ�นัน้ก็ห�ระงับสิน้ไปไม่

<Same as the current provision Sec. 394>
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