สัญญา
นรินทร ตั้งศรีไพโรจน

กรอบการบรรยาย
1) กอใหเกิดสัญญา
2) ผลแหงสัญญา
3) มัดจําและกําหนดเบี้ยปรับ
4) เลิกสัญญา
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กอใหเกิดสัญญา
1) คําเสนอ
2) คําสนอง
3) การเกิดสัญญา
4) การตีความสัญญา
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คําสนองกลายเปนคําเสนอ
คําสนองมาถึงลวงเวลา
มาตรา 359 วรรค 1 ถาคําสนองมาถึงลวงเวลา ทานใหถือวาคําสนองนั้นกลายเปนคําเสนอขึ้น
ใหม
ถอยคําทีส่ ําคัญ
(1) คําสนองมาถึงลวงเวลา
(2) ใหถือวา
(3) คําสนองนั้นกลายเปนคําเสนอขึ้นใหม
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คําสนองอันมีขอความเพิ่มเติม มีขอจํากัด หรือมีขอแกไขอยางอื่น
มาตรา 359 วรรค 2 คํ า สนองอัน มีข อ ความเพิ่ ม เติ ม มี ข อ จํ า กั ด หรื อ มี ข อ แก ไ ขอย า งอื่ น
ประกอบดวยนั้น ทานใหถือวาเปนคําบอกปดไมรับ ทั้งเปนคําเสนอขึ้นใหมดวยในตัว
ถอยคําทีส่ ําคัญ
(1) คําสนองนั้นมีขอความ เพิ่มเติม / มีขอจํากัด / มีขอแกไขอยางอื่น
(2) ใหถือวา
(3) เปนคําบอกปดไมรับ
(4) เปนคําเสนอขึ้นใหมดวยในตัว
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ฎ.6133/2560 ป.พ.พ. มาตรา 350 บัญญัติวา แปลงหนี้ใหมดวยเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้นจะทําเปน
สัญญาระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้คนใหมก็ได แตจะทําโดยขืนใจลูกหนี้เดิมหาไดไม โดยที่บทบัญญัติ
ดังกลาวมิไดกําหนดใหสัญญาแปลงหนี้ใหมตองทําเปนหนังสือก็ตาม แตตองมีการตกลงทําสัญญา
ระหว างเจาหนี้กับลูกหนี้คนใหม โดยตรง เมื่ อโจทกกั บ ส. ยื่ นเอกสารเบื้ องต นเพื่ อขอเปลี่ ยนชื่ อ
คูสัญญากับผูใหเชาซื้อ ตอมาผูใหเขาซื้อแจงวา สามารถเปลี่ยนชื่อคูสัญญาไดและขอใหโจทกกับ ส.
ลงชื่อในสัญญา ถือไดวาเปนคําสนองรับคําเสนอของโจทกกับ ส. แตก็เปน คําสนองที่มีขอความ
เพิ่มเติม มีขอจํากัดหรือมีขอแกไขอยางอื่นประกอบดวย ถือเปนคําบอกปดไมรับ ทั้งเปนคําเสนอขึ้น
ใหมตามมาตรา 359 วรรค 2 เมื่อ ส. ไมไปทําสัญญาใหมกับผูใหเชาซื้อจึงเปนการบอกปดคําเสนอ
ของผูใหเชาซื้อ คําเสนอของผูใหเชาซื้อยอมสิ้นผลไป ไมกอใหเกิดเปนขอตกลงหรือสัญญาระหวาง
ผูใหเชาซื้อกับ ส. กรณีไมใชการแปลงหนี้ใหมดวยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ สัญญาเชาซื้อระหวางผูใหเชา
ซื้อกับโจทกยังไมระงับ โจทกยังคงเปนผูเชาซื้อตามสัญญาเชาซื้ออยู และยังคงมี ความผูกพันตาม
สัญญาเชาซื้อในฐานะที่เปนผูเชาซื้อ มีสิทธิหนาที่และความรับผิดในรถยนตที่เชาซื้อ โจทกจึงเปน
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ผูมีสวนไดเสียในรถยนตดังกลาว ซึ่งเอาประกันวินาศภัยไวกับจําเลย สัญญาประกันภัยยอมผูกพัน
โจทกและจําเลย เมื่อรถยนตเกิดวินาศภัยขึ้น โจทกยอมมีสิทธิเรียกใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทน
ได (เลม 8 หนา 124)
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ฎ.5044/2557 โจทกบอกปดคําเสนอของจําเลยที่สงไปยังโจทก แตคําบอกปดของโจทกที่สงไป
ยังจําเลยเปนคําบอกปดมีเงื่อนไข จึงเปนคําเสนอขึ้นใหมของโจทกตาม ป.พ.พ. มาตรา 359 วรรค
2 ซึ่งเนื้อหาของคําเสนอที่โจทกทําขึ้ นใหมสืบเนื่องและอยูใ นบริ บทที่ใกล เคียงกับคําเสนอของ
จําเลย โดยเฉพาะในเรื่องระยะเวลาการสงมอบสินคาเหล็กเสน ซึ่งตามคําเสนอของจําเลยระบุใน
ทํานองวาใหโจทกเริ่มสงสินคาตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2551 เปนตนไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2551
สวนในคําเสนอขึ้นใหมของโจทกระบุระยะเวลาการสงสินคาเริ่มตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2551 สิ้นสุด
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2551 และกําหนดใหแจงแผนการสงสินคาเปนลายลักษณอักษรใหโจทก
ทราบภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2551 เมื่อคําเสนอขึ้นใหมของโจทกในเรื่องระยะเวลา รวมทั้งในเรื่อง
อื่น ๆ ไมไดแตกตางกับคําเสนอเดิมของจําเลยมาก ย อมอยูในวิสัยที่วิญูชนจะคาดหมายไดวา
จําเลยจะสนองรับคําเสนอของโจทกเปนแน ยิ่งคําเสนอขึ้นใหมของโจทกระบุวา “บริษัทฯ หวังเปน
อยางยิ่งวาจะไดรับ การตอบรับ จากทานดวยความยิน ดีและถือวาเอกสารฉบั บนี้เปนสวนหนึ่งของ
สัญญาดวย” ยิ่งแสดงใหเห็นวาโจทกก็เชื่อมั่นวาจําเลยจะสนองรับคําเสนอของโจทก ไมเชนนั้นคงไม
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ระบุวาใหถือคําเสนอขึ้นใหมของโจทกเปนสวนหนึ่งของสัญญา เมื่อจําเลยไดรับทราบเนื้อความในคํา
เสนอขึ้นใหมของโจทก ก็ไมไดแจงขอแกไขรายละเอียดไปยังโจทก ตามพฤติการณแหงคดีฟงไดวา
จําเลยไดสนองรับคําเสนอขึ้นใหมของโจทกแลว ตั้งแตจําเลยไดทราบรายละเอียดในเอกสารที่มีการ
สงใหแกจําเลยทางโทรสาร ซึ่งเปนเวลากอนที่โจทกจะสงหนังสือแจงกําหนดการสงเหล็กเสนไปยัง
จําเลย เมื่อจําเลยสนองรับคําเสนอของโจทกแลว ยอมเกิดเปนสัญญาขึ้นนับแตนั้นและมีผลผูกพันให
โจทกและจําเลยตองปฏิบัติตามขอสัญญาที่มีการแกไขใหม
โจทกมีหนังสือแจงกําหนดการสงเหล็กเสน ซึ่งมีเนื้อหาในทํานองวาโจทกจะเริ่มสงสิ นคาที่ซื้อ
ขายกันใหแกจําเลยใหเสร็จสิ้ นกอนวันที่ 15 ตุลาคม 2551 และขอใหจําเลยแจงกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ที่รับสินคาใหโจทกทราบภายใน 3 วัน นับแตไดรับหนังสือ มิฉะนั้น จําเลยตองไปรับ
สินคาจากคลังสินคาของโจทกใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ไปยังจําเลย ถือไดวาโจทก
ไมประสงคที่จะปฏิบัติตามขอสัญญาในเรื่ องระยะเวลาในการส งมอบสินค า ซึ่งมีการแกไขใหมที่
กําหนดใหโจทกสงมอบสินคาใหแกจาํ เลยในระหวางวันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2551
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โดยใหจําเลยแจงแผนการจัดสงสินคาใหแกโจทกทราบภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2551 ทั้งเปนการไม
ปฏิ บั ติ ต ามข อ สั ญ ญาของสั ญ ญาซื้ อ ขายเหล็ ก เส น ที่ กํ า หนดให คู สั ญ ญาจะต อ งร ว มกั น แก ไ ข
ขอโตแยงที่ เกิ ดขึ้นดวยความเป น ธรรมฉันทมิตร การกระทําของโจทกยอมเปน การผิดสัญญาต อ
จําเลย จําเลยจึงสิทธิบอกเลิกสัญญาไดและไมเปนการผิดสัญญาตอโจทก
การซื้อขายสินคาเหล็กเสนกลมและเหล็กขอออยในคดีนี้ถือเปนการซื้อขายสังหาริมทรัพย ซึ่งแม
จะมีราคาเกินกวา 20,000 บาท แตก็ไมมีกฎหมายใดบังคับใหตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
คูสั ญญาทั้ งสองฝา ย ข อสั ญญาที่ แก ไขใหมแ ม ไม ทํ าเป นหนั งสือและลงลายมื อ ชื่อ โจทก จํา เลย
ก็มีผลผูกพันทั้งสองฝาย (ตอน 5 หนา 1209)
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ฎ.13215/2556 โจทกมีหนังสือแจงตอ น. ภายหลังจากที่โจทกบอกเลิกสัญญาแกจําเลยแลว
มีใจความวาตามที่ น. แจงความประสงคจะซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโฉนดที่ดินเลขที่ 424 โจทก
ตกลงจะขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหแก น. ในราคา 1,040,000 บาท หาก น. พรอมที่จะรับโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางไดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 หนังสือของโจทกถือไดวาเปน
คําสนองรับคําเสนอของ น. แตก็เปนคําสนองรับที่มีขอความเพิ่มเติมมีขอจํากัดหรือมีขอแกไข
อยางอื่นประกอบดวย ถือวาเปนคําบอกปดไมรับคําเสนอบางสวนของ น. ทั้งเปนคําเสนอขึ้นใหม
ดวยในตัวตาม ป.พ.พ. มาตรา 359 วรรค 2 ซึ่ง น. ตองปฏิบัติตามคําเสนอของโจทก โดยตองรับ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 เมื่อ น. เพิ่งไดรับอนุมัติใหกู
เงินเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 แสดงวา น. มิไดสนองรับคําเสนอโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางภายในระยะเวลาที่โจทกกําหนดไว คําเสนอของโจทกยอมสิ้นผลไป ไมกอใหเกิด
เปนขอตกลงหรือสัญญาระหวางโจทกและ น. มิใชเปนการแปลงหนี้ใหมดวยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้
หนี้ระหวางโจทกและจําเลยไมระงับไปดวยการแปลงหนี้ใหม (ตอน 11 หนา 3152)
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การเกิดสัญญา
1) เหตุที่ทาํ ใหสัญญาเกิด
1.1) เมื่อคําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ
มาตรา 361 วรรค 1 อัน สั ญ ญาระหวา งบุคคลซึ่ งอยู หา งกัน โดยระยะทางนั้ น ยอ มเกิด เป น
สัญญาขึ้นแตเวลาเมื่อคําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ
ถอยคําที่สาํ คัญ
(1) ซึ่งอยูหางกันโดยระยะทาง
(2) เกิดเปนสัญญาขึ้น
(3) เมื่อคําบอกกลาวสนองไปถึงผูเสนอ
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1.2) เมื่อมีการอันจะพึงสันนิษฐานไดวาเปนการสนองรับ
มาตรา 361 วรรค 2 ถาตามเจตนาอันผูเสนอไดแสดง หรือตามปกติประเพณีไมจําเปนจะตองมี
คําบอกกลาวสนองไซร ทานวาสัญญานั้นเกิดเปนสัญญาขึ้นในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งขึ้น อันจะ
พึงสันนิษฐานไดวาเปนการแสดงเจตนาสนองรับ
ถอยคําที่สาํ คัญ
(1) ตามเจตนาอันผูเสนอไดแสดง / ตามปกติประเพณี
(2) คําบอกกลาวสนอง
(3) เกิดเปนสัญญาขึ้นในเวลา
(4) อันจะพึงสันนิษฐานไดวาเปนการแสดงเจตนาสนองรับ

09/09/63

13

2) เหตุที่ทาํ ใหสัญญาไมเกิด
2.1) คูสัญญายังไมตกลงกันไดหมดทุกขอ
มาตรา 366 วรรค 1 ขอความใด ๆ แหงสัญญาอันคูสัญญาแมเพียงฝายเดียวไดแสดงไววาเปน
สาระสําคัญอันจะตองตกลงกันหมดทุกขอนั้น หากคูสัญญายังไมตกลงกันไดหมดทุกขออยูตราบใด
เมื่อกรณีเปนที่สงสัย ทานนับวายังมิไดมีสัญญาตอกัน การที่ ไดทําความเขาใจกั นไวเฉพาะบางสิ่ ง
บางอยาง ถึงแมวาจะไดจดลงไวก็หาเปนการผูกพันไม
ถอยคําที่สาํ คัญ
(1) แมเพียงฝายเดียว
(2) เปนสาระสําคัญอันจะตองตกลงกันหมดทุกขอ
(3) กรณีเปนที่สงสัย
(4) ยังมิไดมีสัญญาตอกัน
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ฎ.7537/2561 สัญญาเชาระหว างโจทกและจําเลยที่ 1 จะตองมี การพิจารณาเลื อกรู ปแบบ
อาคารที่โจทกเสนอและอนุมัติใหดําเนินการกอสรางเสียกอน ซึ่งถือไดวาเปนสาระสําคัญอันจะตอง
ตกลงกั น ให เรี ย บร อย แต จํ า เลยที่ 1 ยั งมิ ได พิ จ ารณาเห็ นชอบรู ป แบบอาคารที่ โ จทก เ สนอตาม
ขั้นตอนแตประการใด เนื่องจากยั งมีขอโตแยงเกี่ยวกับรูปแบบอาคารที่โ จทกเสนอแกจํ าเลยที่ 1
กรณียอมเปนที่สงสัยวาโจทกและจําเลยที่ 1 ซึ่งเปนคูสัญญายังไมสามารถตกลงกันในสาระสําคัญกัน
ทั้งหมดทุกขอแลว นับวาระหวางโจทกและจําเลยที่ 1 ยังมิไดมีสัญญาต อกันตาม ป.พ.พ. มาตรา
366 วรรค 1 โจทกยอมไมอาจอาศัยสัญญาเชาตามคําฟองเปนฐานที่ตั้งแหงสิทธิเรียกรองใหจําเลย
ที่ 1 รับผิดไดตามที่กลาวอางในคําฟอง (เลม 9 หนา 164)
หมายเหตุ มีการทําสัญญาเชากันแลว
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ฎ.7852/2560 สัญญาซื้อขายหลัก (Mater Sale Contract) ระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ เจาหนี้
กับลูกหนี้มีขอตกลงในเรื่องสินคาที่จะซื้อขาย ปริมาณ ราคา ซึ่งไดตกลงในสาระสําคัญกันหมดทุก
ขอแล ว สว นสั ญ ญาย อย (Subcontract) เป นเพีย งรายละเอี ยดในการขนส ง สินคา ในแตละงวด
เจาหนี้และลูกหนี้ตองผูกพันกันตามสัญญาซื้อขายหลัก ไมมีกรณีเปนที่สงสัยวายังมิไดมีสัญญาตอ
กันตาม ป.พ.พ. มาตรา 366 วรรค 1 เมื่อลูกหนี้สัญญากับเจาหนี้วาจะซื้อเหล็กจากเจาหนี้ การที่
ลูกหนี้ปฏิเสธไมยอมรับเหล็กที่เหลือตามสัญญา ลูกหนี้จึงเปนฝายผิดสัญญา
ลูกหนี้ทําสัญญาซื้อขายเหล็กกับเจาหนี้ ลูกหนี้ในฐานะผูซื้อมีหนาที่ตองรับมอบสินคาและชําระ
ราคา การที่ลูกหนี้ปฏิเสธไมรับมอบสินคาตามที่ตกลง ทั้งที่เจาหนี้เตรียมพรอมที่จะจัดสงสินคาให
ลูกหนี้ จึงเปนฝายผิดนัดไมชําระหนี้และสงผลทําใหเจาหนี้ตองขาดกําไรในสวนของสินคาที่ลูกหนี้ไม
ยอมรับ คาขาดกําไรในสวนนี้เปนคาเสียหายเชนที่ตามปกติยอมเกิดขึ้นแตการไมชําระหนี้ในสวน
ของลูกหนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 222 วรรค 1 เจาหนี้มีสิทธิไดรับชําระหนี้คาขาดกําไร
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แม สั ญ ญาระหวา งเจา หนี้ กั บ ลู ก หนี้ ท้ั ง สั ญ ญาหลั ก และสั ญ ญาย อ ยจะไม มี ข อ ตกลงในเรื่ อง
ดอกเบี้ยก็ตาม แตเมื่อหนี้คาเสียหายเปน คาขาดกํ าไรที่เจาหนี้มีสิทธิไดรับเปนหนี้เงิน ซึ่ง ป.พ.พ.
มาตรา 224 วรรค 1 บัญญัติใหคิดดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละเจ็ดครึ่งตอป เจาหนี้มีสิทธิ
ไดรับดอกเบี้ยในหนี้เงินคาขาดกําไรในอัตรารอยละ 7 ตอป ตามที่ขอมา ซึ่งไมเกินอัตราตามที่มาตรา
224 วรรค 1 บัญญัติไว (ตอน 6 หนา 1573)
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สัญญาเกิดแมไมไดตกลงกันหมดทุกขอ
มาตรา 367 สัญญาใดคูสัญญาไดถือวาเปนอันไดทํากันขึ้นแลว แตแทจริงยังมิไดตกลงกันในขอ
หนึ่งขอใดอันจะตองทําความตกลงใหสําเร็จ ถาจะพึงอนุมานไดวา ถึงหากจะไมทําความตกลงกันใน
ขอนี้ได สัญญานั้นก็จะไดทําขึ้นไซร ทานวาขอความสวนที่ไดตกลงกันแลวก็ยอมเปนอันสมบูรณ
ถอยคําทีส่ ําคัญ
(1) คูสัญญาไดถือวาเปนอันไดทําสัญญากันขึ้นแลว
(2) แตยังมิไดตกลงกันในขอหนึ่งขอใด
(3) หากจะไมทําความตกลงกันในขอนี้ได สัญญานั้นก็จะไดทําขึ้น
(4) ขอความสวนที่ไดตกลงกันแลวยอมเปนอันสมบูรณ
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2.2) สัญญาไมเกิดเพราะตองทําเปนหนังสือ
มาตรา 366 วรรค 2 ถาไดตกลงกันวาสัญญาอันมุงจะทํานั้นจะตองทําเปนหนังสือไซร เมื่อกรณี
เปนที่สงสัย ทานนับวายังมิไดมีสัญญาตอกันจนกวาจะไดทําขึ้นเปนหนังสือ
ถอยคําที่สาํ คัญ
(1) ไดตกลงกัน
(2) ตองทําเปนหนังสือ
(3) กรณีเปนที่สงสัย
(4) ยังมิไดมีสัญญาตอกันจนกวาจะไดทาํ ขึ้นเปนหนังสือ
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ฎ.2140/2559 จําเลยเชิญชวนใหผูรับเหมากอสรางยื่นซองประกวดราคา วันที่ 10 กันยายน
2550 โจทกเสนอราคางานกอสรางโครงการพิพาทตามใบเสนอราคา 280 ลานบาท ตอมามีการตอ
ราคาเหลือ มู ล ค า งานทั้ง สิ้ น 270 ล า นบาท กํ า หนดระเวลาก อ สร า ง 1 ป เริ่ ม ก อ สร า งวั น ที่ 1
กรกฎาคม 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ระบุ Performance Bond รอยละ 10 ของมูลคา
สัญญา (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ ม) Material on Site รอยละ 70 ของวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีต และ
ระบุวาโจทกจะนําเสนอรายละเอียดราคาภายในวัน ที่ 2 กรกฎาคม 2551 ทั้งมีรายละเอียดราคา
กอสราง BOQ ประกอบ จึงถือเปนคําเสนอ เพราะมีขอสาระสําคัญในการเสนอราคาชัดเจนแนนอน
วันที่ 12 มิถุนายน 2551 โจทกและจําเลยทําหนังสือแสดงเจตจํานงจางเหมากอสราง (Letter
of Intent) วา จําเลยตกลงเลือกโจทกเปนผูดําเนินงานกอสรางอาคารโรงแรม โดยโจทกทราบและ
เขาใจความประสงคของจําเลย ทั้งไดศึกษาแบบตลอดจนเอกสารและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจน
เขาใจถองแททุกประการ และจําเลยตอบสนองการเสนอราคา โดยมีมูลคางานคิดราคาเหมารวมทั้ง
โครงการโดยไมมกี ารเพิ่มเติมคาใชจา ยอื่นใดอีกเปนจํานวน 270 ลานบาท ไมรวมภาษีมลู คาเพิ่ม
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และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการจายเงิน เงื่อนไขดานระยะเวลา และเงื่อนไขอื่นใดตามเอกสาร
ดังกล าว โดยทั้งสองฝายตกลงที่จะดํ าเนิ นการยกรางสัญญาที่เกี่ยวข องตามขอตกลงดังกลาวโดย
ทัน ที และผูรับจางตกลงจะเริ่มดําเนิน งานกอสรางในวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2551 และใหแลวเสร็จ
ครบถวนสมบูรณตลอดจนสงมอบงานทั้งหมดในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โจทกและจําเลยไดอาน
ขอความขางตนทั้งหมดและตางเขาใจขอความถูกตองตรงกัน จึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตราไว
เปนสําคัญ จึงเปนคําสนองของจําเลยตอโจทก เพราะมีสาระสําคั ญของราคา ระยะเวลาทํางาน
เริ่มตน และสิ้ น สุด จึง เกิ ดเป นสั ญญาตาม ป.พ.พ. มาตรา 356 ซึ่ง เปน สั ญ ญาจา งกอ สรางฉบั บ
ชั่วคราว เพราะโจทกตองเริ่มกอสร างวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 สวนขอตกลงที่จะทําการยกรา ง
สัญญาที่เกี่ยวของกับรายละเอียดปลีกยอย โจทกและจําเลยจะทํากันในภายหลัง ซึ่งกรณีของโจทก
ไมมีกรณีเปนที่สงสัยวาสัญญาอันมุงจะตองทําเปนหนังสือยังมิไดทําขึ้นตามมาตรา 366 วรรค 2
หนังสือแสดงเจตจํานงจางเหมากอสราง (Letter of Intent) จึงเปนสัญญาจางกอสรางฉบับชั่วคราว
ที่เกิดขึ้นแลว บังคับใหโจทกและจําเลยตองปฏิบัติตามสัญญา สวนสัญญาหลักโจทกและจําเลยจะ
ทําขึ้นเปนหนังสือภายหลัง
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หนังสือแสดงเจตจํานงจางเหมากอสรางเปนสัญญาจางกอสรางฉบับชั่วคราวระหวางโจทกจําเลย
เกิดขึ้นแลวบังคับใหโจทกและจําเลยตองปฏิบัติตาม และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาในลักษณะตาง
ตอบแทนซึ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 369 บัญญัติวา “ในสัญญาตางตอบแทนนั้น คูสัญญาฝายหนึ่งจะ
ไมยอมชําระหนี้จนกวาอีกฝายหนึ่งจะชําระหนี้หรือขอปฏิบัติการชําระหนี้ก็ได...” เมื่อไดความวา
โจทกกอสรางงานเสร็จแลว 3 งวด โดยมีบริษัท อ. เปนตัวแทนจําเลยรับรองผลงานและเสนอขอ
อนุมัติการเบิกเงินแลว แตจําเลยเพิกเฉย โจทกจึงมีสทิ ธิไมชาํ ระหนี้คือกอสรางโรงแรมและอาคารให
จําเลยอีกตอไป และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแกจําเลย สวนจําเลยอางแตเพียงวาตนไมมีหนาที่ชําระ
เงินคากอสรางใหโจทก จึงถือวาโจทกและจําเลยตกลงเลิกสัญญาจางกอสรางฉบับชั่วคราวกันโดย
ปริยาย และการเลิกสัญญาเปนความผิดของจําเลย
เมื่อสัญญาจางกอสรางฉบับชั่วคราวระหวางโจทกจําเลยเลิกกันโดยปริยายแลว โจทกและจําเลย
ตองกลับคืนสูฐานะดังที่เป นอยูเดิมตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรค 1 ส วนที่เปนการงานอันได
กระทําใหและเปนการยอมใหใชทรัพยนั้น การที่จะชดใชคืนใหทํ าดวยใชเงิน ตามควรคาแหงการ
นั้น ๆ ตามมาตรา 391 วรรค 3 โจทกจึงมีสิทธิเรียกใหจาํ เลยชําระคาการงานที่ทาํ และโจทกจึงมี
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สิทธิเรียกคาเสียหายจากจําเลยตามมาตรา 391 วรรคทาย โดยคาใชจายดังกลาวเปนคาเสียหายที่
โจทกมีสิทธิไดรับ เห็นสมควรกําหนดใหและจําเลยตองรับผิดในดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป จาก
ตนเงินดังกลาวตามมาตรา 224 วรรค 1
ป.พ.พ. มาตรา 213 วรรค 2 บัญญัติวา “เมื่อสภาพแหงหนี้ไมเปดชองใหบังคับชําระหนี้ได ถา
วั ต ถุ แ ห ง หนี้ เ ป น อั น ให ก ระทํ า การอั น หนึ่ ง อั น ใด เจ า หนี้ จ ะร อ งขอต อ ศาลให สั่ ง บั ง คั บ ให
บุคคลภายนอกกระทําการอันนั้น โดยใหลูกหนี้เสียคาใชจายใหก็ได แตถาวัตถุ แหงหนี้เปนอัน ให
กระทํานิติกรรมอยางใดอยางหนึ่ ง ศาลจะสั่งใหถือเอาตามคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ
ลูกหนี้ก็ได” การที่โจทกมีคําขอวาหากจําเลยไมคืนหนังสือค้ําประกันแกโจทก ใหถือเอาคําพิพากษา
เปนการแสดงเจตนานั้นไมใชการกระทํานิติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง แตเปนการใหกระทําอันหนึ่งอัน
ใด ซึ่งหากจําเลยไมยอมกระทําโจทกก็ชอบที่จะบังคับคดีตามกฎหมายตอไป ศาลไมอาจสั่งใหถือเอา
คําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาได (เลม 6 หนา 74)
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ฎ.19215/2556 ประกาศของจําเลยที่จัดประมูลขายที่ดินพรอมทาวนเฮาสโดยเชิญผูสนใจเขา
รว มประมู ล มี ร ายละเอี ย ดทรั พย สิน ที่ ป ระมู ล และมีห ลั กเกณฑ เงื่ อ นไขการประมู ลว า จํ า เลยจะ
นําเสนอราคาประมูลสูงสุดตอคณะกรรมการบริษัทจําเลยพิจารณาอนุมัติการขาย ผูไดรับอนุมัติการ
ขายแลวจะตองชําระเงินมัดจําเพิ่มอีกรอยละ 30 ของราคาอนุมัติการขาย พรอมทั้งตองทําหนังสือ
สัญญาจะซื้อขายภายใน 15 วัน นั บจากวันแจงผลการอนุ มัติ จึงเปน เรื่องที่จําเลยไดเชื้อเชิญให
บุคคลทําคําเสนอโดยการเสนอประมูลราคาไวใหแกจําเลย ซึ่งจําเลยจะตองนําราคาที่โจทกเสนอ
ประมูลไวเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการของจําเลยเพื่ออนุมัติการขาย ลักษณะเชนนี้จึงเปน
คําเสนอโดยมีเงื่อนไขในการขายที่จะตองมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขายอีกชั้นหนึ่งแลวจึง
แจงผลการอนุมัติขาย การแจงผลอนุมัติขายนี้ก็เปนคําสนองซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขการประมูล เมื่อ
คําเสนอและคําสนองตรงกันแลวจึงกอใหเกิดการทําสัญญาที่จะตองทําหนังสือจะซื้อขายภายใน 15
วัน โจทกเขารวมประมูลทรัพยพพิ าทและวางเงินประกันการยื่นซองประกวดราคา 1 แสนบาท เปน
คําเสนอไปยังจําเลยผูสนองและจําเลยผูสนองบอกปดไปยังโจทกผูเสนอแลว โดยจําเลยมิไดสนอง
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รับคําเสนอของโจทกเปนอันสิ้นความผูกพันตาม ป.พ.พ. มาตรา 357 จําเลยไมถูกผูกพัน ใหขาย
ทรัพยพิพาทแกโจทก อีกทั้งยังมีขอตกลงอีกวาจะตองมาทําสั ญญาจะซื้อขายกันภายหลังที่มีการ
สนองรับ จึงเปนการตกลงกันวาสัญญาอันมุงจะทํานั้นจะตองทําเปนหนังสือ เมื่อกรณีเปนที่สงสัย
นับวายั งมิ ไดมีการทํา สัญญาต อกันจนกวาจะไดทําขึ้นเป นหนังสื อตามมาตรา 366 วรรค 2 แม
จําเลยจะออกใบรับเงิน 1 แสนบาท ระบุวาเปนเงินมัดจําหรือเงินประกันคาขายทรัพยสิน ก็ไมทําให
เงินนั้นเปนเงินมัดจําและไมผูกพันจําเลยใหตองขายทรัพยพิพาทแกโจทก (ตอน 11 หนา 3316)
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ผลแหงสัญญา
1) สัญญาตางตอบแทน
2) สัญญาเพื่อประโยชนบุคคลภายนอก
3) ความตกลงยกเวนความรับผิด
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สัญญาตางตอบแทน
ความหมาย
สัญญาที่กอใหเกิดหนี้แกคูสัญญาทั้งสองฝาย คือ ตางฝายตางมีหนาที่ตอ งชําระหนี้ตอบแทนกัน
1) การชําระหนี้ตามสัญญาตางตอบแทน
มาตรา 369 ในสัญญาตางตอบแทนนั้น คูสัญญาฝายหนึ่งจะไมยอมชําระหนี้จนกวาอีกฝายหนึ่ง
จะชําระหนี้หรือขอปฏิบัติการชําระหนี้ก็ได แตความขอนี้ทานมิใหใชบังคับถาหนี้ของคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งยังไมถึงกําหนด
มาตรา 205 ตราบใดการชําระหนี้น้นั ยังมิไดกระทําลง เพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้
ไมตองรับผิดชอบ ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาไดชื่อวาผิดนัดไม
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มาตรา 332 ถาลูกหนี้จะตองชําระหนี้ตอเมื่อเจาหนี้จะตองชําระหนี้ตอบแทนดวยไซร ทานวา
ลูกหนี้จะกําหนดวาตอเมื่อเจาหนี้ชําระหนี้ตอบแทนจึงใหมีสทิ ธิรบั เอาทรัพยที่วางไวนั้นก็ได (การวาง
ทรัพยเพื่อชําระหนี้โดยมีเงื่อนไข)
1.1) บทหลัก
ตองเปนสัญญาตางตอบแทน
1.2) บทบังคับ
คูสัญ ญาฝา ยหนึ่งจะไม ยอมชํา ระหนี้จนกวาอีก ฝา ยหนึ่งจะชํา ระหนี้ห รื อขอปฏิ บัติ การ
ชําระหนี้
1.3) บทยกเวน
ถาหนี้ของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งยังไมถึงกําหนด
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ฎ.7118/2561 ขอตกลงระหวางโจทกกับจําเลยเปนสัญญาจางทําของตาม ป.พ.พ. มาตรา 587
ขณะเดี ยวกั นเป นสัญญาต า งตอบแทนตามมาตรา 369 เมื่ อจํ าเลยไมชํา ระค าจ างแก โ จทก ตาม
กําหนดในหนังสื อทวงถามและบอกเลิกสัญญา สัญญาจางระหวางโจทกกับจํ าเลยเป นอันเลิกกัน
คูสัญญาแตละฝายจําตองใหอีกฝายหนึ่งไดกลับคืนสูฐานะดังที่เปนอยูเดิม และการใชสิทธิบอกเลิก
สัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึ งสิทธิ เรียกรองคาเสียหายไมตามมาตรา 391 วรรค 1 และวรรค 4
(ตอน 9 หนา 2646)
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ฎ.7506/2560 สัญญาจะซื้อขายระบุวา ราคาที่ดินที่เหลืออีก 11,557,500 บาท โจทกผูจะซื้อ
จะชําระเงินใหแกจําเลยผูจะขายในวันที่ 20 ธ.ค. 2555 และหรือในวันที่ทําการโอนเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจแปลไดวาวัน ที่ 20 ธ.ค. 2555 เปนวันที่โจทกตองชําระราคาที่ดินสวนที่เหลือ
ไม ใชวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ก็ได แตการที่โจทกตองชําระเงินสวนที่เหลือเปน จํานวนมาก
โดยที่ยังไมรูวาจะไดรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อใด เปนเรื่องผิดปกติวิสัย ทั้งไมมีเหตุผลใดที่โจทกตอง
ชําระเงินสวนที่เหลือเปนจํานวนมากเชนนั้น โดยยังไมรจู ะไดรับโอนกรรมสิทธิ์หรือไม เมื่อมีกรณีที่มี
ขอสงสัยเชนนี้ ยอมตองตีความไปในทางที่เปนคุณแกฝายโจทก ซึ่งจะตองเปนผูเสียหายในมูลหนี้
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 11 จึ ง ต องฟ งข อ เท็ จ จริ งว า สั ญญาจะซื้อขายที่ ดิน พิ พ าทกํา หนดวั นจด
ทะเบียนโอนกรรมสิท ธิ์ใ นวั น ที่โ จทกชํ าระราคาส วนที่ เ หลื อคื อวันที่ 20 ธ.ค. 2555 ซึ่ งในวัน
ดัง กลา วโจทกมี เ งิน พร อ มชํ า ระค า ที่ ดิ น พิ พ าทให แ ก จํ า เลย แต เ มื่ อ ที่ ดิ น พิพ าทถู ก ยึ ด เพื่ อ ขาย
ทอดตลาด จําเลยจึงไมพรอมที่จะชําระหนี้ใหแกโจทก โจทกยอมมีสิทธิไมชําระคาที่ดินสวนที่เหลือ
ใหแกจําเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 369 กรณีถือไมไดวาโจทกเปนฝายผิดสัญญา แมโจทกขอเลื่อน
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การชําระราคาที่ดินเปนวันที่ 9 ม.ค. 2556 ก็ตาม แตในวันดังกลาวจําเลยก็ยังไมสามารถโอนที่ดิน
พิพาทใหแกโจทกได เพราะอยูในระหวางการรองคัดคานการขายทอดตลาด ดังนี้ ยังถือไมไดวา
โจทกเปนฝายผิดสัญญา
แมโจทกทําสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกับจําเลยแลว โจทกยังเขารวมประมูลซื้อที่ดินพิพาท
จากการขายทอดตลาดในคดี แพ งที่ จํ าเลยถู กยึ ดที่ดินพิพาทขายทอดตลาดก็ ตาม แต ที่โ จทก
กระทําไปเชนนั้นก็เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะตองเสียเงินที่ชําระแกจําเลยไปแลว และยังมี
ผูอื่นเขารวมประมูลเปนจํานวนมาก หากโจทกไมเขารวมประมูลและมีผอู ื่นประมูลซื้อที่ดินพิพาทไป
ไดยอมทําใหเสียสิทธิในที่ดิน และยังไมแนนอนวาจําเลยจะสามารถคืนเงินคาที่ดิน ใหแกโจทกได
หรือไม การที่จําเลยถูกเจาหนี้ฟองรองถึงขนาดตองขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้ แสดงวาจําเลย
มีหนี้ที่ตองชําระอีกมาก ทั้งการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีก็เปนการขายโดยเปดเผย
แกบุคคลทั่วไปซึ่งกระทําไดตามกฎหมาย โจทกยอมมีสิทธิเขารวมประมูลซื้อไดจึงเปนการกระทํา
โดยชอบดวยกฎหมายและเปนการใชสิทธิโดยสุจริต
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จําเลยไมอาจจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทใหแกโจทกได ทั้งที่โจทกพรอมที่จะชําระราคา
สวนที่ เ หลื อแก จํา เลยในวั น โอนกรรมสิ ทธิ์ที่ ดิน จํา เลยย อมเปนฝา ยผิดสัญญา โจทก มี ห นั ง สื อ
บอกกลาวทวงถามและบอกเลิกสัญญาแกจําเลยโดยชอบแลว สัญญาจะซื้อขายที่ดินระหวางโจทก
กับจําเลยยอมเปนอันเลิกกัน ทั้งสองฝายตองกลับคืนสูฐานะดังที่เป นอยูเดิมตาม ป.พ.พ. มาตรา
391 วรรค 1 จําเลยมีหนาที่ตองคืนเงินที่รับไวทั้งหมดพรอมดอกเบี้ยแกโจทก (ตอน 7 หนา 1803)
(ดู ฎ.797/2556)
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ฎ.797/2556 แมสัญญาจะซื้อขายมิ ไดกําหนดเวลาการเริ่มลงมือกอสรางและกํ าหนดเวลา
กอสรางอาคารใหแลวเสร็จไว แตเปนหนาที่ของจําเลยจะตองรีบลงมือกอสรางและกําหนดเวลา
ก อ สร า งที่ แ ล ว เสร็ จ ไว เพื่ อ ความเป น ธรรมแก ป ระชาชนในฐานะผู บ ริ โ ภค เมื่ อ สั ญ ญาไม ไ ด
กําหนดเวลาไว แตเปนที่เห็นไดวาจําเลยก็มีหนาที่ตองรีบลงมือกอสรางและกอสรางใหแลวเสร็จใน
เวลาอันสมควร อันเปน ไปตามหลักความสุจริตตาม ป.พ.พ. มาตรา 368 หาใชการจะเริ่มลงมื อ
กอสรางและกําหนดเวลาแลวเสร็จนั้นขึ้นอยูกับความพอใจของจําเลยแตฝายเดียว เพราะจําเลย
เปนผูรับประโยชนจากเงินที่โจทกชําระไปแลว จึงมีหนาที่ตองรีบกอสรางโดยพลันตามมาตรา 203
เมื่อสัญญาจะซื้อขายเปนสัญญาตางตอบแทน คูสัญญาฝายหนึ่งจะไมยอมชําระหนี้จนกวาอีก
ฝายหนึ่งจะชําระหนี้หรือขอปฏิบัติการชําระหนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 369 ดังนั้น การที่โจทกชําระ
เงิน 8 แสนบาท แกจําเลยในการทําสัญญาจะซื้อขายแลว ยอมมีความคาดหวังจะไดเห็นจําเลย
ปฏิบตั ิชําระหนี้ตอบแทน คือการเริ่มลงมือกอสราง แตเมื่อจะครบกําหนดชําระเงินดาวนงวดแรกได
ความวา จําเลยยังไมเริ่มลงมือกอสรางอาคารพาณิชย ทําใหโจทกเกิดความไมมั่นใจในโครงการของ
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จําเลย เพราะเงินคางวดที่จะจายแตละงวดเปนจํานวนมากถึงงวดละ 334,000 บาท โจทกจึงไมยอม
จายเงินคางวดและไปรองเรียนตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค จําเลยเองก็ไม ไดแสดงความ
สุจริต โดยการแจงขอมูลเกี่ยวกับโครงการใหโจทกทราบเปนหนังสือหรือทวงถามใหโจทกชําระเงิน
คางวดอี ก จึ งถือ ได วาการชํ าระหนี้ของโจทกมิไ ดกระทําลงเพราะพฤติการณอัน ใดอั นหนึ่งซึ่ ง
ลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบตามมาตรา 205 ดังนั้น การที่โจทกไมไดชําระเงินคางวดแกจําเลยจะถือวา
โจทกผิดสัญญาและกอใหสิทธิแกจําเลยในการริบมัดจําไมได เมื่อจําเลยไมกอสรางอาคารพาณิชย
และโจทกใชสิทธิบอกเลิ กสัญญา จึงมีผลใหสัญญาจะซื้อจะขายเลิกกัน คูสัญญาแตละฝายจําตอง
กลับคืนสูฐานะเดิม จําเลยจึงมีหนาที่ตองคืนเงินที่โจทกชําระแกจําเลยไปแลวพรอมดอกเบี้ยอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป นับแตเวลาที่ไดรับเงินไวตามมาตรา 391 (เลม 2 หนา 45)
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2) การชําระหนี้ตามสัญญาตางตอบแทนที่ตกเปนพนวิสัย
2.1) การรับผลของเจาหนีเ้ มื่อการชําระหนี้ของลูกหนี้ตกเปนพนวิสัย
1. สัญญาตางตอบแทนที่กอใหเกิดหรือโอนทรัพยสิทธิในทรัพยเฉพาะสิ่ง
1.1 วัตถุแหงหนี้เปนทรัพยเฉพาะสิ่งแลว
มาตรา 370 วรรค 1 ถาสัญญาตางตอบแทนมีวัตถุที่ประสงคเปนการกอใหเกิดหรือ
โอนทรัพยสิทธิในทรัพยเฉพาะสิ่ง และทรัพยนั้นสูญหรือเสียหายไปดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะ
โทษลูกหนี้มิไดไซร ทานการสูญหรือเสียหายนั้นตกเปนพับแกเจาหนี้
บทหลัก
(1) ตองเปนสัญญาตางตอบแทน
(2) ตองกอใหเกิดหรือโอนทรัพยสิทธิ
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(3) ตองเปนทรัพยเฉพาะสิ่ง
(4) ทรัพยน้นั สูญหายหรือเสียหายไป
บทบังคับ
(1) โทษลูกหนี้ที่ตองชําระหนี้เกี่ยวกับตัวทรัพยเฉพาะสิ่งนั้นมิได
การสูญหายหรือเสียหายของทรัพยเฉพาะสิ่งนั้นตกเปนพับแกเจาหนี้
(1.1) เจาหนี้ไมมีสิทธิเรียกใหลูกหนี้ชําระหนี้ตามสัญญา
(1.2) เจาหนี้ตองชําระหนี้ตามสัญญาใหแกลูกหนี้
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ฎ.8365/2561 คุ ณภาพของมั นสํ า ปะหลั ง เสน เป น สาระสํ าคั ญ ของสั ญ ญา เพราะ
จําเลยตองการนํามันสําปะหลังเสนไปผลิตเอทานอล การที่จําเลยนําตัวอยางมันสําปะหลังเสนไป
ตรวจวิเคราะหตามรายงานผลการวิเคราะหวัตถุดิบมันเสนแลวพบวา มันสําปะหลังเสนที่โจทกจะสง
มอบใหจําเลยคุณภาพลดลงจากรายงานผลวิเคราะหขณะทําสัญญาซื้อขาย จนทําใหเครื่องจักรของ
จําเลยไมสามารถผลิตเอทานอลได จําเลยจึงมีสิทธิยับยั้งการรับมอบมันสําปะหลังเสนที่โจทกจะสง
ใหจําเลยไดตามสัญญาซื้อขาย โดยไมถือวาจําเลยเปนฝายผิดสัญญา
การที่มันสําปะหลังเสนที่โจทกจะสงมอบใหจําเลยเสื่อมคุณภาพลงจนเครื่องจักรของ
จําเลยไมสามารถผลิตเอทานอลได ไมใชความผิดของโจทกตาม ป.พ.พ. มาตรา 219 วรรค 1 เมื่อ
กรณีโจทกกับจําเลยเปนหนี้ตามสัญญาตางตอบแทน และมันสําปะหลังเสนที่ยังไมไดจัดสงใหจําเลย
ยังเปนกรรมสิทธิ์ของโจทก มันสําปะหลังเสนสวนที่ยังไมสงมอบแกจําเลยจึงตกเปนพับแกโจทกที่
จะตองรับมันสําปะหลังเสนดังกลาวไวเองตามมาตรา 370 วรรค 1 และเมื่อการชําระหนี้ดังกลาว
เปนการพนวิสัยเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษฝายใดฝายหนึ่งไมได โจทกก็จะเรียกราคามัน
สําปะหลังที่ยังไมไดสงมอบใหจําเลยจากจําเลยไมไดเชนกันตามมาตรา 372 วรรค 1 โจทกจึงตอง
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คืนเงินที่จําเลยชําระราคามันสําปะหลังเสนใหโจทกไวลวงหนา
แมตามสั ญ ญาซื้อ ขายมันเส นจะไมได ระบุ วา การซื้ อขายมันสําปะหลั งเสน ระหวาง
โจทกกับจําเลยตองเปนมันสําปะหลังเสนที่เก็บอยูในโกดังเก็บสินคาของโจทกเทานั้นก็ตาม แตกอน
ทําสัญญาซื้อขายมันเสนดังกลาว จําเลยไดสงพนักงานไปเก็บตัวอยางมันสําปะหลังเสนในโกดังเก็บ
สิน ค า ของโจทก ไ ปตรวจวิ เ คราะห แ ล ว พบว า มี คุ ณภาพสามารถนํ า ไปผลิ ต เอทานอลได ทั้ง ส ง
พนักงานมาประจําที่สํานักงานโจทก เพื่อควบคุมการจัดสงมันสําปะหลังเสนใหจําเลย โดยพนักงาน
ของจํ า เลยจะคั ด เลื อ กมั น สํ า ปะหลั ง เส น ขึ้ น รถบรรทุ ก เพื่ อ ชั่ ง น้ํ า หนั ก นํ า ผ า ใบไปคลุ ม กระบะ
รถบรรทุกมันสําปะหลังเสน แลวปดผนึกเพื่อปองกันการปลอมปนหรือปนเปอนระหวางขนสง ขณะ
ทําสัญญาซื้อขายกันโจทกยังไมไดชั่งหรือคัดแยกมันสําปะหลังเสนที่โจทกจะขายใหจําเลยออกเปนที่
แนนอน กรรมสิทธิ์ของมันสําปะหลังเสนตามสัญญาทั้งหมดยังไมตกเปนของจําเลย ยอมเปนที่เขาใจ
ไดวา การซื้อขายมันสําปะหลังเสนระหวางโจทกกับจําเลยตามสัญญาซื้อขายมันสําปะหลังเสนเปน
การซื้อขายมันสําปะหลังเสนเฉพาะที่เก็บอยูในโกดังเก็บสินคาของโจทกเทานั้น มิใชไมจํากัดวาตอง
09/09/63

38

19

เปนมันสําปะหลังเสนที่เก็บอยูโกดังเก็บสินคาของโจทกเทานั้นแตอยางใด การที่โจทกพยายามจะสง
มอบมันสําปะหลังเสนในโกดังเก็บสินคาของโจทกใหจําเลย แตเครื่องจักรของจําเลยไมสามารถผลิต
เอทานอลจากมันสําปะหลั งเส นที่โ จทก จัดสงใหจํ าเลยได จํ า เลยจึ งไม ยอมรั บมั นสํ า ปะหลั งเส น
ดังกลาว ซึ่งไมใชความผิดของโจทกตาม ป.พ.พ. มาตรา 219 วรรค 1 ความสูญเสียหรือเสียหายนั้น
จึงตกเปนพับแกจําเลย โจทกจึงไมตองรับผิดชดใชคาเสียหายใหจําเลย (เลม 11 หนา 169)
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(2) โทษลูกหนี้ที่ตองชําระหนี้เกี่ยวกับตัวทรัพยเฉพาะสิ่งนั้นได
การสูญหายหรือเสียหายของทรัพยเฉพาะสิ่งนั้นตกเปนพับแกลูกหนี้
(2.1) เจาหนี้ไมตองชําระหนี้ตามสัญญาใหแกลูกหนี้ตามมาตรา 369
(2.2) เจาหนี้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามมาตรา 389
(2.3) เจาหนี้มีสิทธิเรียกคาเสียหายตามมาตรา 391 วรรคทาย
หมายเหตุ (ลูกหนี้ตอ งรับผลของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น)
(ก) โทษลูกหนี้ไดหรือไมพิจารณาที่มาตรา 217 และ 323 วรรค 2
(ข) ลูกหนี้ไมมีสทิ ธิไดรับชําระหนี้ตอบแทนจากเจาหนี้ตามมาตรา 369
(ค) เจาหนี้ไมไดบอกเลิกสัญญา ลูกหนี้ตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อคาเสียหายแก
เจาหนี้ตามมาตรา 218
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1.2 วัตถุแหงหนี้ยังไมเปนทรัพยเฉพาะสิ่ง
มาตรา 370 วรรค 2 ถาไมใชทรัพยเฉพาะสิ่ง ทานใหใชบทบัญญัติที่กลาวมาในวรรค
กอนนี้บังคับแตเวลาที่ทรัพยนั้นกลายเปนทรัพยเฉพาะสิ่งตามบทบัญญัติแหงมาตรา 195 วรรค 2
นั้นไป
มาตรา 195 วรรค 2 ถาลูกหนี้ไดกระทําการอันตนจะพึงตองทําเพื่อสงมอบทรัพย
สิ่งนั้นทุกประการแลวก็ดี หรือถาลูกหนี้ไดเลือกกําหนดทรัพยท่จี ะสงมอบแลวดวยความยินยอม
ของเจาหนี้ก็ได ทานวาทรัพยนั้นจึงเปนวัตถุแหงหนี้จําเดิมแตเวลานั้น
เงื่อนไขของวัตถุแหงหนี้ท่เี ปนทรัพยเฉพาะสิ่ง
1. ลูกหนี้ไดกระทําการอั นตนจะพึงตองทําเพื่อสงมอบทรัพยสิ่งนั้ นทุกประการแล ว
หรือ
2. ถาลูกหนี้ไดเลือกกําหนดทรัพยที่จะสงมอบแลวดวยความยินยอมของเจาหนี้
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2. สัญญาตางตอบแทนที่กอใหเกิดหรือโอนทรัพยสิทธิในทรัพยเฉพาะสิ่ง แตมีเงื่อนไข
บังคับกอน
2.1 วัตถุแหงสัญญาสูญหายหรือทําลายลงในระหวางที่เงื่อนไขยังไมสําเร็จ
มาตรา 371 วรรค 1 บทบัญญัติที่กลาวมาในมาตรากอนนี้ ทานมิใหใชบังคับ ถาเปน
สัญญาตางตอบแทนมีเงื่อนไขบังคับกอนและทรัพยอันเปนวัตถุแหงสัญญานั้นสูญหรือทําลายลง
ในระหวางที่เงื่อนไขยังไมสําเร็จ
บทหลัก
(1) ตองเปนสัญญาตางตอบแทน
(2) ตองกอใหเกิดหรือโอนทรัพยสิทธิในทรัพยเฉพาะสิ่ง
(3) ตองอยูภายใตเงื่อนไขบังคับกอน รวมถึงมีเงื่อนเวลาตามมาตรา 459 ดวย
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(4) ทรัพยอันเปนวัตถุแหงสัญญานั้นสูญหายหรือทําลายลง
(5) ความสูญหายหรือทําลายลงของตัวทรัพยเกิดขึ้นในระหวางที่เงื่อนไขยังไมสําเร็จ
บทบังคับ
การสูญหายหรือทําลายลงของวัตถุแหงสัญญายังไมตกเปนพับแกเจาหนี้ เนื่องจากยังมิ
ใหนําบทบัญญัติตามมาตรา 370 มาใชบังคับ
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2.2 วัตถุแหงสัญญาเสียหายโดยโทษเจาหนี้มิได ตอมาเงื่อนไขนั้นสําเร็จหรือเมื่อถึง
เงื่อนเวลาแลว
มาตรา 371 วรรค 2 ถาทรัพยนั้นเสียหายเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษ
เจาหนี้มไิ ดและเมื่อเงื่อนไขนั้นสําเร็จแลว เจาหนี้จะเรียกใหชําระหนี้โดยลดสวนอันตนจะตองชําระ
หนี้ตอบแทนนั้นลงหรือเลิกสัญญานั้นเสียก็ได แลวแต จะเลื อก แตในกรณีที่ตนเหตุเสี ยหายเกิ ด
เพราะฝายลูกหนีน้ ั้น ทานวาหากระทบกระทั่งถึงสิทธิของเจาหนี้ที่จะเรียกคาสินไหมทดแทนไม
บทหลัก
(1) ทรัพยอันเปนวัตถุแหงสัญญานั้นเสียหาย
(2) เมื่อเงื่อนไขนั้นสําเร็จ
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บทบังคับ
(1) โทษเจาหนี้มิได
(1.1) เจาหนี้เรียกใหลูกหนี้สงมอบวัตถุแหงสัญญาบางสวน โดยลดสวนอันตนตอง
ชําระหนี้ตอบแทนนั้นลง ถาสวนที่เหลือยังเปนประโยชนแกเจาหนี้
(1.2) เจาหนี้บอกเลิกสัญญา ถาสวนที่เหลือเปนอันไรประโยชนแกเจาหนี้
(1.3) เจาหนี้เรียกใหลูกหนี้ชดใชคาสินไหมทดแทน ในกรณีที่ตนเหตุเสียหายเกิด
เพราะฝายลูกหนี้
(2) โทษเจาหนี้ได
(2.1) ความเสียหายของทรัพยอันเปนวัตถุแหงสัญญาตกเปนพับแกเจาหนี้
(2.2) ลูกหนี้หลุดพนจากการชําระหนี้ตามมาตรา 219 วรรค 1
(2.3) ลูกหนี้เรียกใหเจาหนีช้ ําระหนี้ตอบแทนไดตามมาตรา 369
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ฎ.368/2554 จําเลยทําคันดิน ริมแม น้ําแควนอยมีผลทําใหที่ดิน ที่โจทกตกลงจะซื้อ
จากจําเลยมีสภาพดอยลงกวาในขณะทําสัญญา ถือไดวาเกิดความเสียหายแกทรัพยสินตามสัญญา
จะซื้อจะขายซึ่งเปนสัญญาตางตอบแทนโดยจะโทษโจทกผูเปนเจาหนี้ไมไดตาม ป.พ.พ. มาตรา 371
วรรค 2 โจทกจึงมีสิทธิเลือกที่จะเลิกสัญญาหรือเรียกใหจําเลยชําระหนี้ดวยการจดทะเบียนโอนที่ดิน
และบานแกโจทกตามสภาพที่เปนอยูโดยลดสวนหนี้คาราคาที่ดินที่โจทกตองชําระแกจําเลยได เมื่อ
โจทกไมใชสิทธิเลิกสัญญา โจทกก็ยอมมีสิทธิเรียกใหจําเลยชําระหนี้ดังกลาว แมสัญญาจะซื้อขายมี
ขอตกลงวาหากจํา เลยผูจะขายปฏิบัติผิดสั ญญา ผูจะขายตกลงคืนเงิน ที่ไดรั บชํ าระไวแลวพร อม
ดอกเบี้ยก็เปนเพียงทางเลือกทางหนึ่งมิไดเปนขอสัญญาจํากัดหรือเปนการสละสิทธิของโจทกในการ
เลือกใชสิทธิ
จําเลยทําคันดินขึ้นสูงถึง 4 เมตร เปนสิ่งกําบังไมใหโจทกสามารถมองไปยังแมน้ําแคว
นอยไดโดยสะดวกเชนที่เปนมาแตเดิม แมโจทกมิไดแจงหรือโตแยงจําเลย จําเลยก็ไมอาจเรียกให
โจทกชําระคาที่ดินที่เหลือเต็มจํานวน การที่จําเลยเรียกใหโจทกไปจดทะเบียนรับโอนที่ดินและให
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โจทกชําระคาที่ดินที่เหลือเต็มจํานวนตามสัญญา จึงเปนการเรียกใหโจทกชําระหนี้ตางตอบแทนโดย
ไมชอบ โจทกมีสทิ ธิปฏิเสธได และไมถือวาโจทกปฏิบัติผิดสัญญา จําเลยไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาการ
ที่จําเลยบอกเลิกสัญญาแกโจทกก็ไมเปนผลใหสัญญาจะซื้อจะขายเลิกกัน โจทกมีสิทธิฟองบังคับให
จําเลยจดทะเบียนโอนที่ดินและบานใหแกโจทก จําเลยไมมีสิทธิฟองแยงขับไลโจทกออกจากที่ดิน
และเรียกคาเสียหาย (ตอน 2 หนา 151)
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2.2) การรับผลของลูกหนีเ้ มื่อการชําระหนี้ของตนตกเปนพนวิสัย
มาตรา 372 นอกจากกรณีที่กลาวไวในสองมาตรากอน ถาการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยเพราะ
เหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษฝายใดฝายหนึ่งก็ไมไดไซร ทานวาลูกหนี้หามีสิทธิจะรับชําระหนี้
ตอบแทนไม
ถาการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษเจาหนี้ได ลูกหนี้ก็หาเสีย
สิท ธิที่จ ะรับชํา ระหนี้ ต อบแทนไม แตวาลูกหนี้ไดอะไรไว เพราะการปลดหนี้ ก็ดี หรื อ ใช คุณวุฒิ
ความสามารถของตนเปนประการอื่นเปนเหตุใหไดอะไรมา หรือแกลงละเลยเสี ยไมขวนขวายเอา
อะไรที่สามารถจะทําไดก็ดี มากนอยเทาไรจะตองเอามาหักกับจํานวนอันตนจะไดรับชําระหนี้ตอบ
แทน วิธีเดียวกันนี้ทานใหใชตลอดถึงกรณีท่ีการชําระหนี้อันฝายหนึ่งยังคางชําระอยูนั้นตกเปนพน
วิสัย เพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งฝายนั้นมิตองรับผิดชอบในเวลาเมื่ออีกฝายหนึ่งผิดนัดไมรับ
ชําระหนี้
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บทหลัก
(1) นอกจากกรณีท่กี ลาวไวในมาตรา 370 และ 371
(2) การชําระหนี้ตกเปนพนวิสัย
บทบังคับ
(1) โทษฝายใดฝายหนึ่งไมได
ลูกหนี้หามีสิทธิไดรบั ชําระหนี้ตอบแทนจากเจาหนี้ไมตามมาตรา 372 วรรค 1
หมายเหตุ
(ก) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตกเปนพับแกลูกหนี้
(ข) ลูกหนี้หลุดพนจากการชําระหนี้ตามมาตรา 219 วรรค 1
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ฎ.10514-10515/2558 โจทก ไมสามารถเริ่ม ลงมื อ ก อ สร า งไดภ ายในระยะเวลาตาม
สัญญาเชาพัฒนาที่ดินเพื่อกอสรางอาคารบนพื้นที่เชา สืบเนื่องมาจากพื้นที่เชาบริเวณที่หนึ่งไดรับ
การขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรใหเปนโบราณสถานในภายหลัง ทําใหไมสามารถรื้อถอนอาคาร
สิ่งปลูกสรางเดิมและกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางใหม ตามแบบแปลนเอกสารแนบทายสัญญาเชาได
การรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสรางเดิมและกอสรางอาคารใหมของโจทก เพื่อใหเปนไปตามสัญญาเชา
ยอ มเป น ไปไม ไ ด ถื อ ได ว า การชํ า ระหนี้โ ดยการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญากลายเป น พ น วิ สั ย เพราะ
พฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ไดกอหนี้และซึ่งลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบ ลูกหนี้เปน
อันหลุดพนจากการชําระหนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 219 วรรค 1 โจทกจึงไมมีอํานาจฟองบังคับให
จําเลยที่ 1 ปฏิบัติตามสัญญาและเรียกใหชดใชคาเสียหายได
สั ญญาเชา พัฒนาที่ดิน เพื่อ กอ สรา งอาคารบนพื้น ที่เช าระหวา งโจทกกับ จํ าเลยที่ 1 เป น
สัญญาตางตอบแทน ซึ่งคูสัญญามีหนาที่จะตองชําระหนี้ตอบแทนกัน แมจําเลยที่ 1 หลุดพนจาก
การชําระหนี้ก็ตาม แตจําเลยที่ 1 ก็หามีสิทธิที่ จะไดรับชําระหนี้ตอบแทนไมตาม ป.พ.พ. มาตรา
372 วรรค 1 โจทกมีสิทธิเรียกเอาคาตอบแทนการเชาที่ชําระไปแลวในวันทําสัญญาคืนจากจําเลยที่
1 (ตอน 12 หนา 3311)
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ฎ.14493/2557 โจทก เช า ที่ดิน เพื่อกอ สร า งอาคาร โดยโจทก จ ะได ผ ลประโยชน จ าก
การจําหนายสิทธิการเชาใหบุคคลทั่วไป สวนจําเลยไดกรรมสิทธิ์ในอาคารและคาเชาตามที่ตกลงกัน
จึงเปนสัญญาตางตอบแทน หลังจากทําสัญญาเชาจําเลยสงมอบพื้นที่ใหแกโจทกแลว แตในป 2540
ทางราชการไดป ระกาศใชผังเมือ งรวมมี ผลใหที่ดินที่ จะปลู กสรา งอาคารอยู ในแนวถนนผัง เมื อ ง
ไมสามารถปลูกสรางอาคารได ถือไดวาโจทกและจําเลยตางไมสามารถปฏิบัติการชําระหนี้ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของสัญญาเชาได การชําระหนี้ตกเปนอันพนวิสัย เพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่ง
ซึ่งจําเลยไมตองรับผิด โจทกไมมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากจําเลยในสวนผิดสัญญา
สัญญาเชาที่ดินระหวางโจทกกับจําเลยเปนสัญญาตางตอบแทน ซึ่งทั้งสองฝายตางมีหนี้
ที่ตองชําระแกกัน เมื่อการชําระหนี้เปนอันพนวิสัยเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษฝ ายใด
ฝายหนึ่งมิได ตาม ป.พ.พ. มาตรา 372 วรรค 1 เมื่อโจทกบอกเลิกสัญญาแล ว สัญญาจึงเลิกกั น
คูสัญญายอมกลับคืนสูฐานะเดิมตามมาตรา 391 วรรค 1 ตางฝายตางไมตองชําระหนี้ตอบแทนกัน
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สัญญาเชาที่ดินระบุวาหากมีผูบุกรุกหรือผูเขาอยูอาศัยในพื้นที่เชาโดยไมถูกตอง ไมวากอน
หรือหลังจากวัน ทําสัญ ญาฉบั บนี้ ผูเชาจะตองรั บภาระเปนผูดําเนินการและเสี ยคาใช จายในการ
ดําเนินการกับผูบุกรุก เพื่อใหออกไปจากบริเวณที่เชา ตลอดจนกําจัดสิ่งกีดขวางการดําเนินงานตาง
ๆ ในบริเวณพื้นที่เชาดวยทุนทรัพยของผูเชาเองทั้งสิ้น เมื่อการขนยายผูบุกรุกออกจากพื้นที่เชาก็
เพื่อโจทกซึ่งเปนผูเชาจะไดเขาใชพ้ืนที่เชา เพื่อประกอบการจัดหาประโยชนเปนไปเพื่อประโยชน
ของโจทก คาใชจายในการขนยายจึงไมใชสิ่งที่จําเลยผูใหเชาไดรับประโยชนจากการงานที่โจทก
ผูเชาไดกระทํา โจทกไมมีสิทธิเรียกคืนคาขนยายจากจําเลยได (ตอน 10 หนา 2843)
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ฎ.1332/2554 สัญญาการผลิตเมล็ดพันธพืช สัญญาค้ําประกันระบุวา นิติสัมพันธระหวาง
โจทกและจําเลยที่ 1 เปนการรวมผลิตเมล็ดพันธุในโครงการผลิตเมล็ดพันธุของโจทกเพื่อขายใหแก
โจทก โดยโจทกจะมอบเมล็ดพั นธุสายพัน ธุพอสายพันธุแมแกจําเลยที่ 1 โดยไมคิดมูลคา และให
จําเลยที่ 1 ยืมปุยและสารเคมี โดยจําเลยที่ 1 ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของโจทกเกี่ยวกับการผลิต
และขนสงเมล็ดพัน ธุไปยั งจุดรับซื้อ จําเลยที่ 1 ตองขายเมล็ดพันธุ ที่ผลิตไดใหแกโจทกท้ังหมดแต
เพียงผูเดียว จําเลยที่ 1 ตองใชคืนคาปุยและสารเคมีโดยการหักจากมูลคาเมล็ดพันธุที่โจทกซื้อคืน
ทั้งหมดหรือชดใชคืนเป นเงินสดตามมูลคาที่ระบุไวในใบรับวัสดุแปลงหรือใหหักจากผูค้ําประกัน
สภาพของสัญญาเมื่อพิจารณาประกอบข อความในสัญญาค้ําประกันเปนเรื่องการใหสินเชื่อดา น
เมล็ดพันธุเปนการลวงหนา โดยใหยืมปุยและสารเคมีกับจะซื้อขายเมล็ดพันธุลวงหนา นิติสัมพันธ
ระหวางโจทกและจําเลยที่ 1 ในเรื่องใหยืม ในเรื่องจะซื้อขาย ตามหนังสือสัญญาการผลิตเมล็ดพันธุ
พืชดังกลาว จึงไมใชสัญญาจางทําของ และไมใชสัญญาตางตอบแทนในฐานเปนสัญญาจางทําของ
แตเปนสัญญาใหสินเชื่อดานเมล็ดพันธุลวงหนา จําเลยที่ 1 จึงมีหนาที่ตองชําระคืนปุยและสารเคมี
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ให แก โ จทก ไม ว า การผลิ ตเมล็ ดพั นธุ ข า วโพดพั น ธุ ลู กผสมจะได ผลหรื อไม หรื อจะเกิ ด จากภั ย
ธรรมชาติ สวนขอตกลงจะซื้อขายเมล็ดพันธุขาวโพดพันธุลูกผสมระหวางโจทกกับจําเลยที่ 1 นั้น
เมื่อการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยไมอาจซื้อขายกันไดตามจํานวนที่ประมาณการไว อันจะโทษฝาย
ใดก็ไมไดเชนนี้ ทั้งสองฝายตางตองรับความเสี่ยงและความเสียหายนั้นเอง จะเรียกคาเสียหายจาก
อีกฝายตามราคาและจํานวนที่ประมาณการไวหาไดไม จําเลยที่ 1 จึงไม มีสิทธิจะไดรั บชําระหนี้
ตอบแทน ไมวา จะในฐานเปนคาจางตามสัญญาจางทําของหรือราคาเมล็ดพันธุขาวโพดพันธุลูกผสม
ตามสัญญาจะซื้อขายอันเปนสวนหนึ่งของสัญญาการผลิตเมล็ดพันธุพืชตาม ป.พ.พ. มาตรา 372
(เลม 5 หนา 48)
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ฎ.9241/2539 วัตถุประสงคแหงหนี้ตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทนั้นคือ การรับโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจํานวนเนื้อที่ที่จะซื้อสําหรับโจทก และการชําระคาที่ดินตามจํานวนที่ตกลง
กันสําหรับจําเลย เมื่อปรากฏตั้งแตวันถึงกําหนดโอนตามสัญญาวา มีการเวนคืนที่ดินและที่ดินที่จะ
ซื้อจะขายอยูในเขตเวนคืนดวย อันจะมีผลทําใหที่ดินที่จะซื้อขายถูกเวนคืนทั้งหมดหรือบางสวนได
ดังนั้น การปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาจึงเกิดปญหาทั้งในสวนจํานวนเนื้อที่ดินที่โจทกจะพึงไดรับ
ตามที่ไดตั้งวัตถุประสงคไว และในสวนจํานวนคาที่ดินที่จําเลยมุงไว ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคตามสัญญาจะซื้อขาย กรณีถือไดวาการชําระหนี้ตามสัญญาจะซื้อขายที่พิพาทในคดีนี้
ตกเปนพนวิสัย เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษฝายใดฝายหนึ่งก็ไมไดตาม ป.พ.พ. มาตรา
372 (วรรค 1) ตางฝายตางไมตองชําระหนี้ตอกันตอไปอีก กรณีไมอาจถือไดวาฝายใดฝายหนึ่งผิด
สัญญา โจทกจึงไมอาจเรียกคาเสียหายจากจําเลยได สําหรับเงินมัดจําที่จําเลยรับไวจากโจทก 40
ลานบาท นั้น เมื่อการชําระหนี้ตกเปนพนวิสัยเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษฝายใดฝายหนึ่ง
ไมได จําเลยก็ตองคืนใหโจทกพรอมทั้งดอกเบี้ยรอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ฟองเปนตนไป
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(2) โทษเจาหนี้ได
(2.1) ลูกหนี้หาเสียสิทธิที่จะรับชําระหนี้ตอบแทนไม
(2.2) ลูกหนี้ไดอะไรไวเพราะ
(ก) การปลดหนี้
(ข) การใชคุณวุฒคิ วามสามารถของตนเปนประการอื่นเปนเหตุใหไดอะไรมา
(ค) แกลงละเลยเสียไมขวนขวายเอาอะไรที่สามารถจะทําได
มากนอยเทาไรจะตองเอามาหักกับจํานวนอันลูกหนี้จะไดรบั ชําระหนี้ตอบแทน
(2.3) ให ใ ช ต ลอดถึ ง การชํ า ระหนี้ อั น ฝ า ยหนึ่ ง ยั ง ค า งชํ า ระอยู ต กเป น พ น วิ สั ย เพราะ
พฤติการณอันใดอัน หนึ่ง ซึ่งฝายนั้นมิตองรับผิดชอบในเวลาเมื่ ออีกฝายหนึ่งผิดนัดไม รับชําระหนี้
หมายความถึง เจาหนี้ผิดนัดไมรับชําระหนี้
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(3) โทษลูกหนี้ได
(3.1) การชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยทั้งหมด
มาตรา 218 วรรค 1 ถาการชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยจะทําได เพราะพฤติการณอันใด
อันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ตองรับผิดชอบไซร ทานวาลูกหนี้จะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเจาหนี้เพื่อ
คาเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดแตการไมชําระหนี้นั้น
การรับผลของลูกหนี้
(ก) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตกเปนพับแกลูกหนี้ของสัญญา
(ข) ลูกหนี้ไมมสี ิทธิไดรับชําระหนี้ตอบแทน
(ค) ลูกหนี้จะตองใชคาสินไหมทดแทนใหแกเจาหนี้เพื่อคาเสียหายอันเกิดจากการไมชําระ
หนีท้ ั้งหมด
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(3.2) การชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยบางสวน
มาตรา 218 วรรค 2 ในกรณีที่การชําระหนี้กลายเปนพนวิสัยแตเพียงบางสวน ถา
หากวาสวนที่ยังเปนวิสัยจะทําไดนั้นจะเปนอันไรประโยชนแกเจาหนี้แลว เจาหนี้จะไมยอมรับชําระ
หนี้สวนที่ยังเปนวิสัยจะไดทําไดนั้นแลว และเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการไมชําระหนี้เสียทั้งหมด
ทีเดียวก็ได
การรับผลของลูกหนี้
(ก) ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตกเปนพับแกลูกหนี้
(ข) สวนที่ยงั เปนวิสยั จะทําไดนั้นจะเปนอันไรประโยชนแกเจาหนี้
(ข.1) เจาหนี้ไมยอมรับชําระหนี้สวนที่ยงั เปนวิสัยจะทําไดนั้น
(ข.2) ลูกหนี้ไมมีสิทธิไดรับชําระหนี้ตอบแทน
(ข.3) เจาหนี้เรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการไมชาํ ระหนี้เสียทั้งหมดทีเดียว
09/09/63

58

29

(ค) สวนที่ยังเปนวิสัยจะทําไดนั้นไมเปนอันไรประโยชนแกเจาหนี้
(ค.1) เจาหนี้ตองยอมรับชําระหนีส้ วนที่ยังเปนวิสยั จะทําไดนั้น
(ค.2) ลูกหนี้มีสิทธิไดรับชําระหนี้ตอบแทนบางสวน
(ค.3) เจาหนี้เรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการไมชาํ ระหนี้เสียบางสวน
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กรณีไมตกเปนพนวิสัยตามมาตรา 372
ฎ.13144/2556 วัตถุประสงคในการซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดนั้นคือ การที่ผูซื้อทรัพย
ได รั บ โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพ ย สิ นที่ ซื้อ และเจ าพนั กงานบั งคั บ คดีผู ขายทรั พย ได รั บชํา ระหนี้ เมื่ อ
พิจารณาจากสําเนาแผนที่ทาย พ.ร.ฎ.กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสรางทางหลวง
แผ น ดิน ฯ ประกอบสํา เนาระวางที่ดิน แล ว จะเห็น ไดว า ที่ ดินพิ พาทถู กเวนคื นไปบางส วน ทั้ งไม
ปรากฏวามีขอหามจําหนายจายโอนที่ดินแตประการใด เชนนี้ที่ดินจึงยังอยูในวิสัยที่จะจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธิ์กันได หาไดตกเปนการพนวิสัยที่จะโอนใหแกกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 372 ไม ผูซื้อ
ทรัพยจะยกขออางวาไมสามารถใชประโยชนจากที่ดินได เพื่อใหตนหลุดพนจากความผูกพัน หรือจะ
ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาแกเจาพนักงานบังคับคดีหาไดไม เมื่อผูซ้ือทรัพยซึ่งเปนฝายวางมัดจําละเลย
ไมชําระหนี้สวนที่เหลือซึ่งเปนความผิดของผูซื้อทรัพยเอง ผูซื้อทรัพยจึงไมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ
ขอมัดจําคืนได
มัดจําคือทรัพยสินซึ่งไดใหไวในวันทําสัญญา มิใชทรัพยสินอื่นที่ใหไวในวันอื่น เมื่อสําเนาหนังสือ
สัญญาซื้อขายซึ่งผูซ้อื ทรัพยและเจาพนักงานบังคับคดีไดทําขึ้น วันที่ประมูลซื้อทรัพยไดระบุชัดเจน
09/09/63

60

30

แลววา ผูซื้อทรัพยซ้อื ที่ดินตามประกาศขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีเปนเงิน 8,090,000
บาท และวางมัดจําไวเปนเงิน 5 หมื่นบาท โดยสัญญาวาจะนําเงินซึ่งคางชําระอยู 8,040,000 บาท
มาชําระตอเจาพนักงานบังคับคดีใหเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันซื้อเปนตนไป ถาไมนําเงินที่เหลือ
มาชําระใหเสร็จภายในกําหนด ผูซื้อทรัพยยอมใหเจาพนักงานบังคับคดีริบมัดจําที่ไดวางไว เมื่อผูซื้อ
ทรัพยเปนฝายผิดสัญญา เจาพนักงานบังคับคดีจึงมีสิทธิริบมัดจํา 5 หมื่นบาท ดังกลาวได สวนเงิน
อีก 394,950 บาท ที่ผูซื้อทรัพยวางไวใหแกเจาพนักงานบังคับคดี นั้นเปนเงิ นที่ผูซื้อทรัพยชําระ
คาซื้อทรัพยบางสวนลวงหนาจากราคาทั้งหมดตามคําสั่งของเจาพนักงานบังคับคดีภายหลังจากที่
ผูซื้อทรัพยและเจาพนักงานบังคับคดีไดทําหนังสือสัญญาซื้อขายกันแลว จึงไมใชมัดจําที่วางไว
เปนประกันการปฏิบัติตามสัญญาในวันที่ทําสัญญาซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาดตามความหมาย
ของ ป.พ.พ. มาตรา 377 และปรากฏจากคํารองของผูซื้อทรัพยวามีการขายทอดตลาดซ้ําในเวลา
ตอมาวาขายขาดราคาไป 4.9 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนเงินที่ผูซื้อทรัพยตองรับผิดชอบในการไมชําระ
ราคาตามสัญญาซื้อขายตามมาตรา 516 ดังนั้น ผูซื้อทรัพยยอมไมมิสิทธิเรียกคืนเงิน 394,950 บาท
ที่วางไวตอ เจาพนักงานบังคับคดีคืน (เลม 11 หนา 181)
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สัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก
1) ความหมาย
2) การเกิดสิทธิของบุคคลภายนอก
3) การเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิตามสัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก
4) ขอตอสูอนั เกิดแกมูลสัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก
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ความหมาย
มาตรา 374 วรรค 1 ถาคูสัญญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกไซร ทาน
วาบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได
บทหลัก
คูสญ
ั ญาฝายหนึ่งทําสัญญาตกลงวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอก
บทบังคับ
บุคคลภายนอกมีสทิ ธิจะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได
หมายเหตุ ทั้งที่บุคคลภายนอกไมไดเปนคูสัญญา
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1) สัญญาที่ทํากําหนดใหคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายที่เปนลูกหนี้ (ผูรับสัญญา) มีหนาที่
ตองชําระหนี้ตามสัญญาใหแกบุคคลภายนอก (ผูรับประโยชน) แทนที่จะชําระหนี้ใหแกคูสัญญาที่
เปนเจาหนี้ (ผูใหสัญญา) โดยที่บุคคลภายนอกไมไดเขามาเปนคูสัญญาในสัญญาที่ไดทํากันนั้นดวย
แตอาจมีความเกี่ยวพันกับคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งที่ทําสัญญานั้น
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ฎ.5441/2561 เจ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ร วมที่ ดิ น พิ พ าททํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงให ที่ ดิ น พิ พ าทเป น
ภาระจํายอมใหแกที่ดินโฉนดเลขที่ 9878 เปน ทางเขาออกไปสูทางสาธารณะไดหรือใชเปนถนน
สัญจรไปมาร วมกัน ตลอดจนยั งมีสิทธิใชเพื่ อการติ ดตั้งเสาและการเดิ นสายไฟฟา โทรศัพท ท อ
น้ําประปา ทอระบายน้ํา หรือประโยชนอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกับที่ระบุไวขางตน เพื่อพาดผาน
หรือฝงในที่ ดินภาระจํายอมดังกลาว อันเปนขอตกลงกอตั้ งภาระจํายอมที่มีลักษณะเปนสัญญา
เพื่อประโยชน ข องบุ คคลภายนอก เมื่อโจทก ที่ 1 รับ โอนที่ ดิน โฉนดเลขที่ 9878 อัน เป น ที่ ดิน
สามยทรัพย สวนโจทกที่ 2 รับโอนที่ดินซึ่งแบงแยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 9878 ภาระจํายอมที่
กอตั้งขึ้นตามบันทึกขอตกลงยอมติดไปกับสามยทรัพย ซึ่งไดโอนมาเปนของโจทกทั้งสองดวย
กอนฟองโจทกทั้งสองเคยบอกกลาวใหจําเลยที่ 1 และที่ 3 รื้อประตูเหล็กทึบ ขุดดินที่ถมทาง
ภาระจํ า ยอม รื้อ รั้ ว ไม ที่ ป ด กั้ น ทั้ ง หมดและเป ด ทางระบายน้ํ า อัน เปน การแสดงเจตนาถือ เอา
ประโยชนจากขอตกลงกอตั้งภาระจํายอมตามบันทึกขอตกลงดังกลาวแลว สิทธิของโจทกทั้งสอง
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกผูรับประโยชน ยอมเกิดมีขึ้นนับแตนั้น อันเปนเหตุใหจําเลยที่ 1 และที่ 3
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เจาของกรรมสิทธิ์รวมที่ดินพิพาทตองยอมรับกรรมบางอยางตามบันทึกเพื่อประโยชนแกที่ดินของ
โจทกทั้งสอง ที่ดินพิพาทจึงตกเปนภาระจํายอมตามบันทึกขอตกลง
ขอตกลงกอตั้งภาระจํายอมตามบันทึกขอตกลงเปนการกอตั้งภาระจํายอมโดยนิติกรรม แมไมได
จดทะเบียนตอพนักงานเจ าหน าที่ ก็เป นเพี ยงทําใหการไดม าซึ่งภาระจํายอมนั้นไมบริบูรณตาม
ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรค 1 ไมทําใหขอตกลงดังกลาวเปนโมฆะหรือเสียเปลาแตอยางใด ยังคง
บังคับกันไดเปนบุคคลสิทธิในระหวาจําเลยที่ 1 และที่ 3 เจาของกรรมสิทธิ์รวมที่ดินพิพาท ซึ่งตอง
ผู ก พั น ชํ า ระหนี้ ต ามสั ญ ญาเพื่ อ ประโยชน ข องบุ ค คลภายนอกกั บ โจทก ทั้ ง สอง ซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอกผูรับประโยชน โจทกทั้งสองยอมบังคับใหจําเลยที่ 1 และที่ 3 เจาของกรรมสิทธิ์
รวมที่ดินพิพาทจดทะเบียนภาระจํายอมได (เลม 5 หนา 161)
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หมายเหตุ
(ก) สัญ ญาโอนสิ ทธิเรี ยกรองตาม ป.พ.พ. มาตรา 306 ที่ เปนการโอนหนี้ อันพึ งต องชํา ระแก
เจาหนี้คนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะเจาะจง หรือลูกหนี้ (ผูใหสัญญา) โอนสิทธิในการรับชําระหนี้จาก
ลูกหนี้ของตนซึ่งเปนบุคคลภายนอกใหแกเจาหนี้ (ผูรบั สัญญา) ถาไมทําเปนหนังสือ ไมสมบูรณ
มาตรา 306 การโอนหนี้อันจะพึงตองชําระแกเจาหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้น ถาไมทําเปน
หนั ง สื อ ท า นว า ไม ส มบู ร ณ อนึ่ ง การโอนหนี้ นั้ น ท า นว า จะยกขึ้ น เป น ข อ ต อ สู ลู ก หนี้ ห รื อ
บุคคลภายนอกไดแตเมื่อไดบอกกลาวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะไดยินยอมดวยในการโอนนั้น
คําบอกกลาวหรือความยินยอมเชนวานี้ทานวาตองทําเปนหนังสือ
ถาลูกหนี้ทําใหพอใจแกผูโ อนดวยการใชเงิน หรือดวยประการอื่น เสียแตกอนไดรับบอกกลาว
หรือกอนไดตกลงใหโอนไซร ลูกหนี้นั้นก็เปนอันหลุดพนจากหนี้ (เปนการโอนเฉพาะสิทธิที่จะไดรับ
ชําระหนี้ของตนไปยังบุคคลภายนอก ดูเปรียบเทียบกับการแปลงหนี้ใหมดวยเปลี่ยนตัวเจาหนี้ตาม
ป.พ.พ. มาตรา 349 วรรคทาย)
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(ข) การแปลงหนี้ใหมดวยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้
มาตรา 350 แปลงหนี้ใหมดวยเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้น จะทําเปนสัญญาระหวางเจาหนี้กับลูกหนี้คน
ใหมก็ไ ด แต จ ะทํ า โดยขื น ใจลู ก หนี้ เ ดิ ม หาได ไม (ฎ.4230/2561, 9399/2559, 9394/2559,
16256/2557, 1412/2557 และ 16078/2556 ไมใชสัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก แต
เปนการโอนเฉพาะหนาที่ในการชําระหนี้ใหแกบุคคลภายนอก)
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(ค) สิทธิของบุคคลภายนอกที่จะเลือกการชําระหนี้
มาตรา 198 ถาการอันมีกําหนดพึงกระทําเพื่อชําระหนี้นั้นมีหลายอยาง แตจะตองกระทําเพียง
การใดการหนึ่งแต อยา งเดี ยวไซร ท า นว า สิ ท ธิ ที่จ ะเลื อ กทํ าการอยา งใดนั้ น ตกอยูแ กฝา ยลู กหนี้
เวนแตจะไดตกลงกันกําหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา 201 ถาบุคคลภายนอกจะพึงเปนผูเลือก ทานใหกระทําดวยแสดงเจตนาแกลูกหนี้ และ
ลูกหนี้จะตองแจงความนั้นแกเจาหนี้
ถาบุคคลภายนอกนั้นไมอาจจะเลือกไดก็ดี หรือไมเต็มใจจะเลือกก็ดี ทานวาสิทธิที่จะเลือกตกไป
อยูแกฝายลูกหนี้
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2) สัญญาที่ทํา กัน ไม ได กําหนดใหคูสัญ ญาฝา ยใดฝายหนึ่งหรือทุ กฝา ยมี หน าที่ ตองชํ าระหนี้ตาม
สัญญาใหแกบุคคลภายนอก หรือกําหนดใหเปนเพียงสิทธิของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสอง
ฝายที่เป นลู กหนี้ในสัญ ญาจะตองชํ าระหนี้ ตามสัญ ญาใหแกบุ คคลภายนอก ไมได กําหนดใหเป น
หนาที่ของคูสัญญาเทานั้น สัญญานั้นไมถือเปนสัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก
ฎ.7943/2556 สัญญาโอนสิทธิเรียกรองระหวางจําเลยที่ 1 และที่ 3 มีขอความวาจําเลยที่ 1
ผูโอนเปนผูทรงสิทธิเรียกรองการรับเงิ นคากอสรางระบบปองกันน้ําทวมฯ จากบริษัท ท. ขอโอน
สิทธิคาจางใหแกจําเลยที่ 3 เปนผูรับเงิน ไมมีขอตกลงใหจําเลยที่ 3 รับภาระหนี้หรือชําระหนี้แทน
จํ า เลยที่ 1 จึ ง มิ ใ ช เ ป น หน า ที่ ข องจํ า เลยที่ 3 จะต อ งชํ า ระหนี้ แ ทนจํ า เลยที่ 1 ทั้ ง โจทก เ ป น
บุคคลภายนอกไมมีสวนเกี่ ยวข องในสัญญา จึงไมมีสิทธิเรียกรองใหจําเลยที่ 3 รวมรับผิด เพราะ
โจทกไมมีนิติสัมพันธกับจําเลยที่ 3
บันทึกแกไขเพิ่มเติมขอตกลงรับจางชวงการรับเหมางานขอ 1 ระบุวาหนี้คางชําระซึ่งจําเลยที่ 1
พึงชําระใหผรู ับเหมาชวงรายอื่นและซับพลายเออร อันเกิดจากการทํางานกอสรางกอนหนานี้
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8,800,000 บาท และคาผอนรถยนตบริษัท ท. ซึ่งตองจายใหแกบริษัท ส. เปนเงิน 1,488,000 บาท
รวมเปนเงิน 10,288,000 บาท คู สัญ ญาทุ กฝายตกลงใหนํา เงิ นคางวดงานงวดที่ 34 และที่ 36
รวมกันมาชําระยอด 10,288,000 บาท หากมีเงินเหลือจากคางวดงานสองงวดนี้ใหนําเงินไปชําระ
เงินกูของจําเลยที่ 1 ที่มีอยูกับจําเลยที่ 3 เปนเพียงการกําหนดที่ใหสิทธิแกคูสัญญาตกลงนําเงินคา
งวดงานงวดที่ 34 และที่ 36 จายใหแกผูรับเหมาชวง ซับพลายเออรและบริษัท ส. ได มิใชเปนหนาที่
ของจํา เลยที่ 3 ที่ จ ะตอ งปฏิ บั ติต ามสั ญ ญา ข อตกลงดั ง กล า วไม ใ ช สัญ ญาเพื่ อ ประโยชนข อง
บุคคลภายนอก จําเลยที่ 3 ไมตองรวมกับจําเลยที่ 1 และที่ 2 รับผิดชําระคาจางตอโจทก (ตอน 7
หนา 1987) (ฎ.625/2537 และ 639/2530)
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ฎีกาที่ 7943/2556

09/09/63

จําเลยที่ 3

จําเลยที่ 1 และที่ 2

โจทก

บริษัท ท. จํากัด
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การเกิดสิทธิของบุคคลภายนอก
มาตรา 374 วรรค 2 ในกรณีดังกลาวมาในวรรคตนนั้น สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีข้นึ ตั้งแต
เวลาที่แสดงเจตนาแกลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชนจากสัญญานั้น
บทหลัก
สัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก
บทบังคับ
สิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีขึ้นตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแกลูกหนี้วาจะถือเอาประโยชน
จากสัญญานั้น
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1) ก อ นที่ บุ ค คลภายนอกจะแสดงเจตนาถื อ เอาประโยชน จ ากสั ญ ญาเพื่ อ ประโยชน ข อง
บุคคลภายนอก คู สัญ ญาเดิ มยั งมีสิท ธิ บั งคั บ ตามสัญ ญานั้ น ได (ฎ. 3702/2545, 1950/2543,
1752/2543, 4156/2532, 3706-3707/2528 และ 38/2519)
ฎ.11228/2553 โจทกตกลงทํานิติกรรมยกที่ดินพิพาทใหแกจําเลยเพียงนิติกรรมเดียว การให
ดังกลาวมิไดเปนการแสดงเจตนาลวงโดยสมรูกับจําเลยเพื่อปกปดนิติกรรมอีกนิติกรรมหนึ่ง เพียงแต
โจทกอางวามีขอตกลงเพิ่มเติมในสัญญาไววา จําเลยตองไปดําเนินการแบงแยกที่ดินพิพาทแลวโอน
ใหแกพี่นองทุกคนในภายหลังเทานั้น สัญญาใหที่ดินพิพาททั้งสองแปลงตามฟอง จึงมิใชนิติกรรม
อําพรางที่โจทกจะฟองขอใหเพิกถอนได และหากขอเท็จจริงเปนไปตามที่โจทกกลาวอางในฟองจริง
กรณีก็เปนเรื่องโจทกจําเลยทําสัญ ญาตกลงว าจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกตาม ป.พ.พ. มาตรา
374 วรรค 1 กรณีนี้โจทกชอบที่จะใชสิทธิเรียกรองใหจําเลยโอนที่ดินพิพาทใหแกบุตรทุกคน ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกผูไดรับประโยชนตามสัญญา มิใชมาฟองเพิกถอนสัญญาใหแลวบังคับใหจําเลยโอน
ที่ดินพิพาทกลับมาเปนของโจทก เพราะไมมีกฎหมายบัญญัติใหโจทกกระทําเชนนั้นได (เลม 9 หนา
211)
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การเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิ
มาตรา 375 เมื่อสิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีขึ้นตามบทบัญญัติแหงมาตรากอนแลว คูสัญญาหา
อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไม
บทหลัก
สิทธิของบุคคลภายนอกไดเกิดมีขึ้น
บทบังคับ
คูสญ
ั ญาหาอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธินั้นในภายหลังไม
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1) ถาบุ คคลภายนอกยั ง ไมไ ด แสดงเจตนาว าจะถื อเอาประโยชนจากสั ญญาเพื่อ ประโยชนข อง
บุคคลภายนอก คูสัญญาตามสัญญานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิที่กําหนดไวในสัญญานั้น
ได
ฎ.1200/2552 สัญญาซื้อขายที่ดินมีขอความที่เปนเงื่อนไขวาจะชําระหนี้แกบุคคลภายนอกคือ
โจทกที่ 2 แตสิทธิของโจทกที่ 2 ยังมิไดเกิดมีขึ้น เพราะโจทกที่ 2 มิไดรับรูถึงสิทธิในขณะทําสัญญา
หรือยังมิไดแสดงเจตนาแกลูกหนี้ว าจะถือเอาประโยชนจากขอสัญญา คูสัญญาย อมเปลี่ยนแปลง
หรือระงับสิทธิน้นั ในภายหลังได การที่โจทกที่ 1 และจําเลยที่ 1 ตกลงซื้อขายที่ดินกัน โดยไมระบุ
หนี้ที่จะตองชําระคือการทําถนนและจดทะเบียนภาระจํายอมใหแกที่ดินของโจทกที่ 2 ในสัญญาขาย
ที่ดินฉบับใหม ถือวาคูสัญญาประสงคระงับสิทธิที่จะตองชําระหนี้แกโจทกที่ 2 แลว จําเลยทั้งแปด
จึงไมมีหนี้ที่ตองทําถนนและจดทะเบียนภาระจํายอมใหแกที่ดินของโจทกที่ 2 (เลม 5 หนา 52)
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2) ถาบุคคลภายนอกไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนตามสัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก
นั้นแลว คูสัญญาตามสัญญานั้นไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิที่กําหนดไวในสัญญานั้นได
เวนแต
2.1) คู สัญญาสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อระงับสิทธิของบุคคลภายนอก โดยกําหนดเปน
เงื่อนไขไวในสัญญา
2.2) บุคคลภายนอกตกลงยินยอมดวยกับคูสัญญา
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ฎ.4625/2558

09/09/63

โจทก

จําเลย
(ธนาคาร)

ผูรับเหมา

ผูวาจาง
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ฎ.4625/2558 บริษัท ช. โอนสิทธิการรับเงินคากอสรางที่จะไดรับจากผูวาจางใหแกธนาคาร ห.
โดยมีขอตกลงใหธนาคาร ห. มี หน าที่ตัดชําระคางวดให แ กโ จทก การโอนสิ ทธิ เรี ยกรอ งมีผลให
ธนาคาร ห. เขามาเปนเจาหนี้คนใหมแทนบริษัท ช. และมีสิทธิเรียกรองใหผูวาจางชําระหนี้ได สวน
ขอ ตกลงให ธ นาคาร ห. มี ห น าที่ ตัด ชํ า ระค า งวดให แ ก โ จทกนั้ น เป น สั ญ ญาเพื่ อ ประโยชนข อง
บุคคลภายนอก และสิทธิของบุคคลภายนอกยอมเกิดมีขึ้นตั้งแตเวลาที่แสดงเจตนาแกลูกหนี้วาจะ
ถือเอาประโยชนจากสัญญานั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 374 วรรค 2 ทั้งโจทกเขาถือประโยชนดวยการ
รับชําระเงิ นคา งวดงานจากธนาคาร ห. ซึ่ งตอ มาเปลี่ ยนเปนธนาคาร ย. และเปลี่ ยนเป นบริษั ท
บริหารสินทรัพย ร. สุดทายโอนมาเปนจําเลยตาม พ.ร.ก.บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544
โดยตลอด อันเปนการยอมรับสิทธิและหนาที่ที่ปฏิบตั ิตอๆ กันมา จําเลยจะอางวารับโอนเฉพาะสิทธิ
เรียกรอง สิทธิหรือภาระผูกพันอื่นใดทั้งหมดที่สถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยมีตอลูกหนี้
ไมได เพราะจําเลยตองรับโอนทั้งสิทธิและหนาที่ และจะอางวาเปนเงินที่บริษัทบริหารสินทรัพย ร.
ให จํ าเลยกั นไว เพื่ อ จา ยให แ ก บ ริ ษั ท ส. ไม ได เพราะเมื่ อ สิ ท ธิ ข องบุ คคลภายนอกเกิ ด มี ขึ้น แล ว
คูสัญญาจะเปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิในภายหลังไมไดตามมาตรา 375 (ตอน 4 หนา 939)
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ขอตอสูอันเกิดแกมูลสัญญาเพื่อประโยชนบุคคลภายนอก
มาตรา 376 ขอตอสูอันเกิดแกมูลสัญญาดั่งกล าวมาในมาตรา 374 นั้น ลูกหนี้อาจจะยกขึ้นตอสู
บุคคลภายนอกผูจะไดรับประโยชนจากสัญญานั้นได
บทหลัก
ขอตอสูอันเกิดแกมูลสัญญาเพื่อประโยชนบุคคลภายนอก
บทบังคับ
ลูกหนี้อาจจะยกขึ้นตอสูบุคคลภายนอกผูจะไดรับประโยชนจากสัญญานั้นได
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1) เมื่อบุคคลภายนอกไดแสดงเจตนาถือเอาประโยชนจากสัญญาเพื่อประโยชนของบุคคลภายนอก
แล ว ถ า ลูก หนี้ ต ามสั ญ ญานั้ น มี ข อ ต อ สู อั น เกิ ด แก มู ล สั ญ ญาดั ง กล า วต อ เจ า หนี้ ต ามสั ญ ญาเพื่ อ
ประโยชนบุคคลภายนอก ลูกหนี้สามารถยกขอตอสูนั้นตอสูบุคคลภายนอกที่ได รับประโยชนจาก
สัญญาไดเชนกัน
2) ขอตอสูอนั มิไดเกิดแกมูลสัญญา เชน
2.1) วัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย
2.2) การขาดเจตนา
2.3) การแสดเจตนาโดยวิปริต
2.4) หนี้ตามสัญญาขาดอายุความ
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ฎ.11692/2555 การแลกเปลี่ยนทรัพยสินกันแมจะมีลักษณะเปนสัญญาระหวางสมรสที่ฝายใด
ฝายหนึ่งจะบอกลางในเวลาใดที่เปนสามีภริยากันอยูหรือภายในกําหนด 1 ป นับแตวันที่ขาดจาก
การเป น สามี ภ ริย ากั น ก็ ไ ด ต าม ป.พ.พ. มาตรา 1469 ก็ ตาม แต เมื่ อ มี ลัก ษณะเป น สั ญ ญาเพื่ อ
ประโยชนของบุคคลภายนอกตามมาตรา 374 วรรค 1 และจําเลยที่ 2 ซึ่งเปนบุคคลภายนอกไดเขา
ถือเอาประโยชนจากสัญญาแลวตามมาตรา 374 วรรค 2 โจทกจึงไมอาจบอกลางสัญญาซึ่งจะมีผล
ใหเปนการกลับสิทธิของจําเลยที่ 2 ได (ตอน 6 หนา 1199)
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ของแถม
ฎ.5225/2561 โจทกเปนฝายผิดสัญญาและจําเลยทั้งสองบอกเลิกสัญญาแลว สัญญาเชาพื้นที่
และสัญ ญาบริการอันเปนสวนหนึ่งของสัญญาเชาพื้นที่ตามสัญญาบริการเปน อันเลิกกัน คูสัญญา
แตละฝายจําตองใหอีกฝายหนึ่งไดกลับคืนสูฐานะดังที่เปน อยู เดิม สวนเงินอันจะตองใช คืนแกกัน
ใหบวกดอกเบี้ยเขาดวย คิดตั้งแตเวลาที่ไดรับไวตาม ป.พ.พ. มาตรา 391 วรรค 1 และวรรค 2 ทั้ง
จําเลยทั้งสองยังมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายตามมาตรา 391 วรรค 4 อีกดวย
แมจําเลยทั้งสองมีสิทธิริบคาเชาและคาประกันการบริการที่โจทกชําระงวดแรกได ตามสัญญา
เชาพื้นที่ที่โจทกทํากับจําเลยที่ 1 วา หากผูเชาผิดนัดชําระคาเชา และหากการผิดนัดดังกลาวดําเนิน
ไปเกินกวา 30 วัน ถือวาผูเชาจงใจประพฤติผิดสัญญาเชา ผูใหเชามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชาฉบับนี้ได
ทันที และผูเชาตกลงยินยอมใหผูใหเชาริบเงินที่ผูเชาไดชําระใหแกผูใหเชามาแลวทั้งหมด และที่ทํา
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ทําสัญญาบริการกับจําเลยที่ 2 วา ผูรับบริการยินยอมใหผูใหบริการริบเงิ นประกันการบริการได
ทันที หากผูรับบริการผิดขอสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในสัญญา
บริ การฉบับ นี้ห รือสัญญาเช าพื้ นที่ แต ขอตกลงตามสัญ ญาเช าพื้ นที่ และสั ญญาบริก ารดังกล าวมี
ลักษณะเปนการกําหนดคาเสียหายไวลวงหนาเปนเบี้ยปรับ เมื่อโจทกไมชําระหนี้หรือไมชําระหนี้ให
ถูกตองสมควรตาม ป.พ.พ. มาตรา 379 ถึ ง 381 และถ าเบี้ ย ปรั บ สู งเกิ น ส วน ศาลมี อํ านาจใช
ดุลพินิจลดงลงใหเหลือเปนจํานวนพอสมควรไดตามมาตรา 383 วรรค 1
จําเลยทั้งสองริบเงินที่โจทกชําระไปทั้งหมดในฐานเปนเบี้ยปรับ เปนการใชสิทธิตามขอตกลงใน
สัญญาเชาพื้นที่และสัญญาบริการโดยชอบ เมื่อศาลพิพากษาใหลดเบี้ยปรับลงตาม ป.พ.พ. มาตรา
383 วรรค 1 เปนผลใหจําเลยทั้งสองตองคื นเบี้ยปรับบางสวนใหแกโจทก โจทกยอมไมมีสิทธิได
ดอกเบี้ยจากเบี้ยปรับที่ไดรับคืน เพราะโจทกเปนฝายผิดสัญญา ซึ่งเปนปญหาขอกฎหมายอันเกี่ยว
ดวยความสงบเรียบรอยของประชาชน แมไมมีคูความฝายใดฎีกา ศาลฎีกามีอํานาจยกขึ้นวินิจฉัย
และแกไขใหถูกตองได (ตอน 8 หนา 2187)
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สิ้นสุดการนําเสนอ
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