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หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระกับลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้

จุลนิติ

	 เจ้าหนีจ้ะใช้สทิธเิรยีกร้องให้ลกูหน้ีช�าระหน้ีได้ต่อเมือ่หน้ีน้ันถงึก�าหนดช�าระแล้ว	 และลูกหน้ีจะตก
เป็นผูผ้ดินดักต่็อเม่ือหนีน้ัน้ถงึก�าหนดช�าระแล้วแต่การทีห่น้ีถงึก�าหนดช�าระแล้วลกูหน้ียงัไม่ช�าระหนีน้ัน้
หาเป็นเหตใุห้ลกูหนีต้กเป็นผูผ้ดินดัในทกุกรณไีม่	เรือ่งหน้ีถงึก�าหนดช�าระกบัเรือ่งลกูหนีผ้ดินัดช�าระหนี้
จงึเป็นคนละเรือ่งคนละกรณกีนั	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๒๐๓	เป็นเรือ่งหน้ีถงึก�าหนดช�าระ 
ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์มาตรา	๒๐๔	และมาตรา	๒๐๖	เป็นเรื่องลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้	
อย่างไรกต็ามยงัมนัีกกฎหมายอกีจ�านวนไม่น้อยทีม่คีวามเข้าใจคลาดเคลือ่นในเรือ่งดงักล่าว	บทความนี้
ได้วิเคราะห์ปัญหาส�าหรับหนี้	 ๓	 กรณีที่มักเข้าใจกันคลาดเคลื่อนโดยกล่าวถึงเรื่องหนี้ถึงก�าหนดช�าระ
และเรื่องลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้ไว้ในแต่ละกรณี	 พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง	สรุปได้ดังนี้
	 กรณีแรก	หนี้ที่มีก�าหนดเวลาช�าระที่มิใช่วันแห่งปฏิทิน	จะถึงก�าหนดช�าระหรือเจ้าหนี้จะใช้สิทธิ 
เรียกร้องให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ได้เมื่อครบหรือถึงเวลาที่ก�าหนดไว้	 ส่วนการผิดนัดของลูกหนี้นั้น	 ลูกหน้ีจะ
ตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเม่ือเจ้าหนี้ได้ให้ค�าเตือนลูกหนี้หลังจากที่หนี้ถึงก�าหนดเวลาแล้วและลูกหนี้ไม่ช�าระ
หนี้นั้นตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหนึ่ง
	 กรณีที่สอง	 หนี้ที่ไม่มีก�าหนดเวลาช�าระแต่อนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงได้	 จะถึงก�าหนดช�าระ
หรอืเจ้าหนีจ้ะใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ีช�าระหน้ีได้เมือ่พฤตกิารณ์ทัง้ปวงน้ันได้เสรจ็สิน้ลงแล้ว	ส่วนการ
ผิดนัดของลูกหนี้นั้น	 ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้ให้ค�าเตือนลูกหนี้หลังจากที่พฤติการณ์ 
ทั้งปวงนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้วและลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้นั้นตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหนึ่ง

รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง๑

“หนี้ถึงกำ�หนดชำ�ระ 
กับลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้”

บทคัดย่อ

  ๑	รองศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชานิติศาสตร	์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

	 กรณทีีส่าม	หนีท่ี้มกี�าหนดเวลาช�าระเป็นทีส่งสัย	จะถงึก�าหนดช�าระหรอืเจ้าหนีจ้ะใช้สทิธเิรยีกร้อง
ให้ลกูหนีช้�าระหนีไ้ด้เม่ือครบหรอืถึงเวลาทีก่�าหนดกันไว้	เพยีงแต่เวลาทีก่�าหนดน้ันเป็นประโยชน์แก่ฝ่าย
ลูกหนี้กล่าวคือเจ้าหนี้จะเรียกให้ช�าระหนี้ก่อนก�าหนดเวลานั้นไม่ได้แต่ลูกหนี้จะช�าระหนี้ก่อนก�าหนด
เวลานัน้ได้	ส่วนการผิดนดัของลูกหน้ีน้ันต้องพจิารณาว่าก�าหนดเวลาน้ันเป็นวนัแห่งปฏทินิหรือไม่	ถ้าใช่
วันแห่งปฏิทินเมื่อถึงก�าหนดช�าระหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้นั้น	 ลูกหนี้ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดโดยเจ้าหนี ้
ไม่ต้องให้ค�าเตือนตามมาตรา	๒๐๔	วรรคสอง	แต่ถ้ามิใช่วันแห่งปฏิทิน	ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อ
เจ้าหนีไ้ด้ให้ค�าเตอืนลกูหนีห้ลงัจากท่ีถึงก�าหนดเวลาแล้วและลกูหน้ีไม่ช�าระหน้ีนัน้ตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหน่ึง
	 เหตุที่ท�าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือนนั้น	 จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้บรรยายวิชากฎหมาย
ลักษณะหนี้มาเป็นเวลาพอสมควรน้ันมีความเห็นว่าส่วนหน่ึงน่าจะเกิดจากถ้อยค�าในบทบัญญัต ิ
มาตรา	๒๐๓	มาตรา	๒๐๔	และมาตรา	๑๙๔	ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นยากที่จะอ่าน
แล้วเกดิความเข้าใจได้โดยง่าย	จงึเสนอว่าควรปรบัปรงุถ้อยค�าในบทบญัญติัดงักล่าวเพือ่ให้มีความชดัเจน	
เข้าใจง่ายและเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิมดั่งที่ได้เสนอไว้ในบทความนี้

 ๑.	บทน�ำ
	 	 	 เมื่อกล่าวถงึเรือ่งหนีถ้ึงก�าหนดช�าระกบัเรื่องลกูหนีผ้ิดนัดช�าระหนี้นัน้	มกัจะมหีลายคนสับสน
และเข้าใจว่าเป็นเรือ่งเดยีวกนัโดยเข้าใจไปว่าเมือ่หน้ีถงึก�าหนดช�าระแล้วลกูหน้ีไม่ช�าระหน้ีให้แก่เจ้าหนี	้
ลูกหนี้ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดช�าระหนี้ทันที	 ซึ่งแท้ที่จริงแล้วหนี้ถึงก�าหนดช�าระกับลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้
เป็นคนละเรือ่งคนละกรณีกนักล่าวคอืเรือ่งหน้ีถงึก�าหนดช�าระเป็นเรือ่งเวลาทีเ่จ้าหน้ีจะใช้สทิธเิรยีกร้อง
ให้ลูกหนี้ช�าระหน้ีได้	 ส่วนเรื่องลูกหน้ีผิดนัดช�าระหน้ีน้ันเป็นเรื่องที่กฎหมายก�าหนดความรับผิดของ 
ลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นพิเศษยิ่งกว่า๒	 โดยเฉพาะผลการผิดนัดของลูกหนี้ต่อกรณีวัตถุแห่งหนี้ที่เป็นเงิน๓ 
การช�าระหนีท้ีไ่ร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้๔	และการช�าระหนีพ้้นวสิยัต่อกรณวีตัถุแห่งหนีท้ีเ่ป็นทรพัย์เฉพาะสิง่๕ 
กล่าวเป็นเบือ้งต้นว่า	แม้การทีล่กูหนีจ้ะตกเป็นผูผ้ดินดัช�าระหนีไ้ด้นัน้หนีต้้องถงึก�าหนดช�าระแล้วแต่การที่
หนี้ถึงก�าหนดช�าระแล้วลูกหนี้ยังไม่ช�าระหนี้นั้นหาเป็นเหตุให้ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดไปทุกกรณีไม่	 
ในบทความนีผู้เ้ขยีนจะได้แยกแยะประเดน็ในแต่ละเรือ่งให้เหน็อย่างชดัเจนเพือ่ความกระจ่างในเรือ่งที่
จะกล่าวต่อไป
   หนี ้	 คือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหน้ีซ่ึง
แต่ละฝ่ายอาจมีหลายคนกไ็ด้จะเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคลก็ได้	เมือ่มหีน้ีหรอืความผกูพนัดงักล่าว
เกิดขึ้นแล้วย่อมท�าให้ฝ่ายเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องลูกหนี้ให้ช�าระหนี้และฝ่ายลูกหนี้มีหน้าที่ต้องช�าระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้	 การช�าระหนี้นั้นอาจเป็นการกระท�า	 ส่งมอบ	 หรืองดเว้นการอันใดอันหนึ่งดั่งที่ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๙๔	บัญญตัไิว้ก็ได้	หน้ีเกิดขึน้ได้โดยนิติกรรม	สญัญา	ละเมดิ	จัดการ

  ๒	โดยทั่วไปการที่ลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้เมื่อหน้ีนั้นถึงก�าหนดช�าระแล้ว	เป็นกรณีที่ลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์
อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ซึ่งเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นได้อยู่แล้ว	ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย	์มาตรา	๒๑๕.
   	๓	ดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์มาตรา	๒๒๔.
   ๔	ดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์มาตรา	๒๑๖.
   ๕	ดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์มาตรา	๒๑๗,	มาตรา	๒๑๘	และมาตรา	๒๑๙.
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จุลนิติ

งานนอกสัง่	ลาภมคิวรได้	และบทบัญญตัขิองกฎหมาย	เช่น	ประมวลรษัฎากร	ซ่ึงอาจกล่าวโดยสรปุได้ว่า 
มูลแห่งหนี้นั้นเกิดจากนิติกรรมและนิติเหตุนั่นเอง	 ดังนั้น	 หนี้จึงเปรียบเสมือนเหรียญท่ีมีสองด้านคือ 
ด้านหนึง่เป็นเจ้าหนีแ้ละอีกด้านหน่ึงเป็นลกูหนี	้เมือ่มองทางด้านเจ้าหน้ี	หนีน้ัน้ย่อมหมายถึงสทิธเิรียกร้อง 
หากมองอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นทางด้านลูกหน้ี	 หน้ีน้ันก็ย่อมหมายถึงหน้าที่ที่ต้องช�าระหนี้น่ันเอง	 
เดิมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์บรรพ	๑	และ	๒	พระพุทธศักราช	๒๔๖๖	ประกาศใช้เมื่อวันที่	
๑๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๔๖๖	ที่ได้ถูกยกเลิกในป	ีพ.ศ.	๒๔๖๘	ได้ให้ความหมายของค�าว่า	“หนี้”	ไว้ว่า	
“อันว่าหนี้นั้นโดยนิตินัยว่าเป็นความเก่ียวพันอันบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ฝ่ายหน่ึงเรียกว่าลูกหน้ี 
จ�าต้องส่งทรัพย์สินก็ดี หรือท�าการ หรือเว้นท�าการใดให้แก่บุคคลคนเดียวหรือหลายคน อีกฝ่ายหนึ่ง
เรียกว่าเจ้าหนี้” ซึ่งมีนักกฎหมายเห็นว่าความหมายของหน้ีดังกล่าวน้ันไม่กว้างพอที่จะอธิบาย 
ความหมายอันแท้จริงของค�าว่าหนี้ได้๖	 ปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้ให้ความหมาย
ของค�าว่าหนี้ไว้แต่อย่างใด	 โดยในมาตรา	๑๙๔	บัญญัติไว้แต่เพียงว่า	“ด้วยอ�านาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้
ย่อมมสีทิธิจะเรยีกให้ลูกหนีช้�าระหนีไ้ด้ อนึง่การช�าระหนีด้้วยงดเว้นการอนัใดอนัหนึง่ก็ย่อมมไีด้” ซึง่น่าจะ
เห็นว่าความหมายของค�าว่าหนี้อาจไม่ใช่สาระส�าคัญที่จะบัญญัติไว้ในกฎหมาย	หากแต่สิทธิเรียกร้อง
ของเจ้าหนีแ้ละหน้าทีข่องลูกหนีเ้ป็นสาระส�าคญัทีต้่องบญัญตัไิว้ส�าหรบัใช้บงัคับเมือ่มข้ีอพพิาทอนัเกดิจาก
หนีข้ึ้นแล้ว	 ท�านองเดียวกับประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมันนีและประมวลกฎหมายแพ่งของญี่ปุ่น 
ที่ประเทศไทยน�ามาเป็นแบบอย่างก็มิได้บัญญัติความหมายของค�าว่าหนี้ไว้เช่นกัน๗ 
	 	 	 ปัญหามีว่า	เมือ่มีหน้ีเกดิขึน้แล้วเจ้าหน้ีจะใช้สทิธเิรยีกร้องให้ลกูหน้ีช�าระหน้ีได้เมือ่ใด	ตวัอย่าง
เช่น	นายเอกให้นายโทยมืรถยนต์ก�าหนดส่งคนืกันอีก	๒	เดอืน	หลังจากยมืกันได้	๑	เดอืนนายเอกมคีวาม
จ�าเป็นต้องใช้รถยนต์นั้น	 เช่นนี้	 นายเอกจะเรียกร้องให้นายโทส่งคืนรถยนต์ให้แก่ตนทันที	 โดยอ้างว่า
รถยนต์คันนั้นเป็นของตน	 ตนจะเรียกเอาคืนเมื่อใดก็ได้	 จากตัวอย่างดังกล่าวเมื่อนายเอกและนายโท 
ท�าสัญญายืมอันสมบูรณ์แล้ว	 ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายระหว่างนายเอกและนายโทขึ้น	
เรียกว่า	 “หนี้”	 นั่นเองท�าให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อกันกล่าวคือนายเอกซึ่งเป็นฝ่ายเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธ ิ
เรียกร้องให้นายโทส่งคืนรถยนต์ที่ยืมมานั้น	ส่วนนายโทซึ่งเป็นฝ่ายลูกหนี้ย่อมมีหน้าที่ช�าระหนี้ด้วยการ
ส่งคืนรถยนต์ที่ยืมมานั้นให้แก่นายเอกแต่การท่ีนายเอกจะใช้สิทธิเรียกร้องให้นายโทช�าระหนี้ด้วยการ
ส่งคนืรถยนต์ทีย่มืได้กต่็อเมือ่หนีน้ัน้ถงึก�าหนดช�าระแล้วนายเอกจะอ้างว่ารถยนต์น้ันเป็นของตน	ตนจะเรยีก
เอาคนืเม่ือใดกไ็ด้ในฐานะเจ้าของกรรมสทิธิซ่ึ์งมสีทิธติดิตามและเอาคนืซึง่ทรพัย์สนิของตนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๓๓๖๘	ย่อมไม่ได้	เพราะในระหว่างสัญญายืม	นายโทลูกหนี้มีสิทธิ
ใช้สอยรถยนต์นัน้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	มาตรา	๖๔๐๙	และเป็นบคุคลผูม้สีทิธยึิดถือ
รถยนต์นั้นไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๓๓๖	ดังกล่าว

  ๖	ก�าธร	พนัธลุาภ,	ค�าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ว่าด้วยหนี	้(กรงุเทพฯ	:มหาวิทยาลยัรามค�าแหง,	๒๕๑๘),	๖.
   ๗	โสภณ	รตันากร,	ค�าอธบิายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ว่าด้วยหนี	้(กรงุเทพฯ	:ส�านกัพมิพ์นติบิรรณาการ,	๒๕๓๙),	๒๓.
   ๘	มาตรา	๑๓๓๖	บัญญัติว่า	“ภายในบังคับแห่งกฎหมาย	เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจ�าหน่ายทรัพย์สินของตนและ
ได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินน้ัน	 กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้	 และมีสิทธิขัดขวาง 
มิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย”.
   ๙	มาตรา	๖๔๐	บัญญัติว่า	“อันว่ายืมใช้คงรูปนั้น	คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืมให้บุคคลอีกคนหนึ่ง	 เรียกว่า 
ผู้ยืม	ใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่า	และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้น	เมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้ว”.
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 ๒.	หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระ
	 	 	 การพิจารณาว่าหนี้ถึงก�าหนดช�าระเมื่อใดหรือเจ้าหน้ีจะใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ีช�าระหนี ้
ได้เมื่อใดนั้นต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา	 ๒๐๓	ที่บัญญัติว่า	“ถ้าเวลา 
อันจะพึงช�าระหนี้นั้นมิได้ก�าหนดลงไว้ หรือจะอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้
ย่อมจะเรียกให้ช�าระหนี้ได้โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะช�าระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกัน และ 
วรรคสองบัญญัติว่า ถ้าได้ก�าหนดเวลาไว้ แต่หากกรณีเป็นที่สงสัย ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหน้ี 
จะเรยีกให้ช�าระหนีก่้อนถงึเวลานัน้หาได้ไม่ แต่ฝ่ายลกูหน้ีจะช�าระหน้ีก่อนก�าหนดน้ันก็ได้”	เมือ่พจิารณา
บทบัญญัติของมาตรา	 ๒๐๓	 วรรคหนึ่ง	 เห็นได้ว่าบัญญัติแต่เฉพาะหนี้ที่ไม่ได้ก�าหนดเวลาช�าระหรือ 
จะอนมุานจากพฤติการณ์ทัง้ปวงกไ็ม่ได้	ดงัน้ันในการท�าความเข้าใจเรือ่งดงักล่าว	ผูเ้ขยีนขอแยกหนีเ้ป็น	
๓	 กรณี	 คือ	 ๑.	 หนี้ที่มีก�าหนดเวลาช�าระ	 ๒.	 หน้ีที่ไม่มีก�าหนดเวลาช�าระแต่อนุมานจากพฤติการณ ์
ทั้งปวงได้	และ	๓.	หนี้ที่ไม่มีก�าหนดเวลาช�าระและไม่อาจอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงได	้
	 	 	 ส�าหรบักรณแีรกหนีท้ีม่กี�ำหนดเวลำช�ำระนัน้	หนีด้งักล่าวย่อมถงึก�าหนดเมือ่ครบหรอืถงึก�าหนด
เวลาตามทีเ่จ้าหนีแ้ละลกูหนีต้กลงกนัไว้ตามวนัแห่งปฏทินิ๑๐	เช่น	ตกลงช�าระหนีใ้นวนัที	่๑	ธนัวาคม	๒๕๕๙ 
หรือตกลงช�าระหนี้เมื่อครบ	๓	 เดือนนับแต่วันที่ท�าสัญญา	 เป็นต้น	 หรือตกลงกันโดยก�าหนดเวลาเป็น
อย่างอืน่ทีม่ใิช่วันแห่งปฏิทนิกไ็ด้	เช่น	ตกลงช�าระหน้ีเมือ่ถงึฤดหูนาว	ตกลงช�าระหน้ีในวนัทีภ่รยิาเจ้าหน้ี
คลอดบุตร	ตกลงช�าระหนี้ในวันที่ลูกหนี้รับพระราชทานปริญญาบัตร	เป็นต้น	และหากก�าหนดเวลานั้น
เป็นทีส่งสัย	กล่าวคอืสงสัยว่าเวลาทีก่�าหนดน้ันเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเจ้าหน้ีหรอืฝ่ายลกูหน้ี	มาตรา	๒๐๓	
วรรคสอง	บญัญตัใิห้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายลกูหน้ี	กล่าวคือฝ่ายเจ้าหน้ีจะเรยีกร้องให้ลกูหน้ีช�าระหนีก่้อน
ก�าหนดเวลานั้นไม่ได้	 แต่ฝ่ายลูกหนี้ย่อมจะช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ก่อนก�าหนดเวลาน้ันได้	 ตัวอย่างเช่น	
เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาท	 ตกลงกันว่าลูกหน้ีจะช�าระหนี้ภายใน	๑๕	 วัน	 เช่นน้ี	
ก�าหนดเวลา	๑๕	วันนั้น	เป็นที่สงสัยว่าก่อนครบก�าหนด	๑๕	วัน	เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ช�าระหนี้
ด้วยการส่งมอบเงนิจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาทน้ันได้หรอืไม่	หรอืก่อนครบก�าหนด	๑๕	วัน	ลูกหน้ีจะช�าระหน้ี
ด้วยการส่งมอบเงินจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาทนั้นให้แก่เจ้าหนี้ได้หรือไม	่ตามตัวอย่างนี้เจ้าหนี้จะเรียกร้อง
ให้ลกูหนีช้�าระหนีด้้วยการส่งมอบเงนิจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาทน้ันก่อนครบก�าหนดเวลา	๑๕	วันไม่ได้	แต่ลกูหนี้
จะช�าระหนี้ด้วยการส่งมอบเงินจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาทนั้นให้แก่เจ้าหนี้ก่อนครบก�าหนดเวลา	๑๕	วันได้	
	 	 	 กรณีทีส่องหน้ีทีไ่ม่มีก�ำหนดเวลำช�ำระแต่อนมุำนจำกพฤตกิำรณ์ทัง้ปวงได้	หมายถึงหน้ีทีไ่ม่ได้
ก�าหนดเวลาช�าระหนี้กันไว้ดั่งกรณีแรก	 แต่มีข้อเท็จจริงต่าง	 ๆ	 โดยพฤติการณ์แล้วสามารถคาดคะเน 
ตามหลักเหตุผลได้ว่าหนีน้ัน้จะถงึก�าหนดช�าระเมือ่ใด	เช่น	ลกูหน้ียมืชุดพานทองเหลอืงของเจ้าหนีไ้ปใช้
ในงานอุปสมบทโดยไม่ได้ตกลงกันว่าจะช�าระคืนกันเมื่อใด	 เช่นนี้ย่อมอนุมานได้ว่าลูกหนี้ต้องช�าระหนี ้
ด้วยการส่งมอบชุดพานทองเหลืองคืนแก่เจ้าหนี้เมื่องานอุปสมบทได้เสร็จสิ้นลง	 หรือลูกหนี้ยืมเต๊นท์
จ�านวน	๕	หลงั	ของเจ้าหนีไ้ปใช้ในงานเลีย้งขึน้บ้านใหม่โดยไม่ได้ตกลงกนัว่าจะช�าระคนืกนัเมือ่ใด	 เช่นนี้

  ๑๐	จะก�าหนดเป็นวัน	เดือน	ปี	หรือจ�านวนวัน	จ�านวนเดือน	จ�านวนปีก็ได้.
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ย่อมอนุมานได้ว่าลูกหนี้ต้องช�าระหน้ีด้วยการส่งมอบเต๊นท์คืนแก่เจ้าหน้ีเมื่องานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ได ้
เสรจ็สิน้ลง
	 	 	 กรณีที่สามหนี้ที่ไม่มีก�ำหนดเวลำช�ำระและไม่อำจอนุมำนจำกพฤติกำรณ์ท้ังปวงได้
หนีป้ระเภทนีจ้ะมปัีญหาการถงึก�าหนดช�าระหน้ีว่าเจ้าหน้ีจะใช้สิทธเิรยีกร้องให้ลกูหน้ีช�าระหน้ีได้เมือ่ใด	
มาตรา	 ๒๐๓	 วรรคหนึ่งจึงบัญญัติให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ได้โดยพลัน	 คือ	 ทันทีที่ 
ก่อหนี้	 และลูกหนี้ย่อมจะช�าระหนี้ให้เจ้าหนี้ได้โดยพลันเช่นกัน	 เช่น	 เจ้าหนี้ฝากรถจักรยานยนต์ไว้กับ
ลกูหนีโ้ดยไม่ได้ก�าหนดเวลาคนืรถจกัรยานยนต์นัน้กนัไว้และไม่อาจคาดคะเนตามหลกัเหตผุลได้ว่าหนีน้ัน้
จะถึงก�าหนดช�าระเม่ือใด	 เช่นนี้แล้ว	 เจ้าหน้ีย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ีช�าระหนี้ด้วยการส่งมอบรถ
จักรยานยนต์นั้นคืนได้ตั้งแต่เวลาที่สัญญาฝากทรัพย์เกิดข้ึน	 กล่าวคือเวลาหลังจากที่เจ้าหนี้ส่งมอบรถ
จักรยานยนต์ให้แก่ลูกหนี้

 ๓.	ลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้
	 	 	 การพิจารณาว่าลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้เมื่อใดนั้นต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์	มาตรา	๒๐๔	ทีบ่ญัญตัว่ิา	“ถ้าหน้ีถึงก�าหนดช�าระแล้ว และภายหลงัแต่น้ันเจ้าหน้ีได้ให้ค�าเตอืน
ลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ช�าระหนี้ไซร้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว และวรรคสองบัญญัติว่า 
ถ้าได้ก�าหนดเวลาช�าระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ช�าระหนี้ตามก�าหนดไซร้ ท่านว่าลูกหนี้
ตกเป็นผูผ้ดินดัโดยมพิกัต้องเตอืนเลย วธีิเดยีวกันน้ีท่านให้ใช้บงัคบัแก่กรณทีีต้่องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน
การช�าระหนี ้ซึง่ได้ก�าหนดเวลาลงไว้อาจค�านวณนบัได้โดยปฏทินินบัแต่วนัทีไ่ด้บอกกล่าว” และมาตรา	
๒๐๖	 ที่บัญญัติว่า	 “ในกรณีหนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหน้ีได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ท�าละเมิด” 
จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวแยกพิจารณาลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้ได้เป็น	๓	กรณีคือ	๑.	ลูกหนี้
ผิดนัดช�าระหนี้เพราะเจ้าหนี้เตือนแล้ว	๒.	ลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้โดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน	และ	๓.	ลูกหนี้
กระท�าละเมิด	ดังต่อไปนี้
   ๓.๑	กรณีลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้เพรำะเจ้ำหนี้เตือนแล้วน้ัน	 เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา	
๒๐๔	 วรรคหนึ่ง	 กล่าวคือเม่ือหนี้ถึงก�าหนดช�าระแล้วและภายหลังจากนั้นเจ้าหนี้ได้ให้ค�าเตือนลูกหน้ี
แล้วลกูหนีย้งัไม่ช�าระหนี	้ดงันัน้	จะเห็นได้ว่าการทีเ่จ้าหน้ีเตอืนลกูหน้ีให้ช�าระหน้ีได้ต้องกระท�าภายหลงั
เวลาที่หนี้ถึงก�าหนดช�าระแล้ว	ต่อเมื่อลูกหนี้ยังไม่ช�าระหนี้นั้น	ลูกหนี้ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเจ้าหนี้
เตือนนั้น	 หากเจ้าหนี้ให้ค�าเตือนลูกหนี้ก่อนเวลาที่หนี้ถึงก�าหนดช�าระ	 ย่อมไม่เป็นเหตุให้ลูกหนี้ผิดนัด
ช�าระหนีน้ัน้แต่ประการใด	การเตอืนหรือการให้ค�าบอกกล่าวแก่ลกูหน้ีให้ช�าระหน้ีน้ัน	เจ้าหนีห้รอืตัวแทน
ของเจ้าหนี้จะกระท�าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้	 ตัวอย่างเช่น	 เจ้าหนี้ให้ลูกหน้ีกู้ยืมเงินจ�านวน	
๒๐๐,๐๐๐	บาท	โดยไม่ได้ตกลงก�าหนดเวลาช�าระหนี้กันไว	้เวลาผ่านมา	๕	ปี	แล้ว	เช่นนี้ลูกหนี้ยังไม่ 
ตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเจ้าหนี้ยังมิได้ให้ค�าเตือนลูกหน้ี	 และถ้าเจ้าหน้ีได้ให้ค�าเตือนลูกหน้ีเมื่อใดแล้ว	 
หากลูกหนี้ยังไม่ช�าระหนี้นั้นด้วยการส่งมอบเงินจ�านวน	 ๒๐๐,๐๐๐	 บาทคืนแก่เจ้าหน้ี	 ลูกหนี้ย่อม 
ตกเป็นผู้ผิดนัดเพราะเจ้าหนี้เตือนแล้ว	
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   ๓.๒	กรณีลูกหนีผิ้ดนัดช�ำระหนีโ้ดยเจ้ำหนีไ้ม่ต้องเตอืนนัน้	เป็นไปตามบทบญัญตัมิาตรา	๒๐๔ 
วรรคสอง	 กล่าวคือกรณีที่ได้ก�าหนดเวลาช�าระหน้ีไว้ตามวันแห่งปฏิทิน๑๑	 และลูกหน้ีมิได้ช�าระหนี้ 
ตามก�าหนด	การก�าหนดเวลาช�าระหน้ีไว้ตามวนัแห่งปฏทินิดงักล่าวอาจก�าหนดโดยระบเุป็นวนั	 เดอืน	 ปี 
เช่น	๙	สิงหาคม	๒๕๖๐	หรือเป็นจ�านวนวัน	เช่น	๗	วัน	๑๕	วัน	หรือภายใน	๓๐	วัน๑๒		หรือเป็นจ�านวน
เดือน	เช่น	๓	เดือน	๖	เดือน	หรือเป็นจ�านวนป	ีเช่น	๑	ปี	๕	ป	ีเป็นต้น	และลูกหนี้มิได้ช�าระหนี้ตาม
ก�าหนดนัน้	ลกูหนีย่้อมตกเป็นผูผ้ดินัดโดยเจ้าหน้ีมต้ิองเตือน	ตวัอย่างเช่น	เจ้าหนีใ้ห้ลกูหน้ีกู้ยมืเงนิจ�านวน	
๒๐๐,๐๐๐	บาท	ตกลงก�าหนดเวลาช�าระหนี้กันอีก	๖	เดือน	เมื่อครบก�าหนดแล้วลูกหนี้มิได้ส่งมอบเงิน
จ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	บาทคนืแก่เจ้าหน้ี	เช่นน้ีลกูหน้ีย่อมตกเป็นผูผ้ดินัดในวันรุง่ขึน้โดยเจ้าหน้ีไม่ต้องเตือน
ให้ช�าระหนีน้ัน้แต่อย่างใด	แต่ถ้าเป็นหน้ีทีม่กี�าหนดเวลาช�าระซึง่ไม่แน่ชดัว่าเป็นวันใด	ตวัอย่างเช่น	สญัญา
จะซือ้จะขายก�าหนดวันช�าระราคาและจดทะเบยีนโอนว่าประมาณเดอืนตลุาคม	๒๕๔๔	ไม่แน่ชดัว่าเป็น
วนัใด	ซ่ึงอาจเป็นวันใดวันหนึง่ในเดอืนตลุาคม	ศาลฎกีาวนิิจฉยัว่าเป็นสญัญาทีม่ไิด้ก�าหนดเวลาช�าระหนี้
ไว้ตามวนัแห่งปฏทินิ๑๓	และในกรณทีีม่ข้ีอตกลงกนัว่าถ้าเจ้าหนีจ้ะเรียกร้องให้ลกูหนีช้�าระหนีต้้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าก่อน	โดยก�าหนดเวลานัน้ค�านวณนับได้โดยปฏทินินับแต่วนัทีไ่ด้บอกกล่าว	ตวัอย่างเช่น	เจ้าหน้ี
ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินจ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	ตกลงกันว่าเจ้าหนี้ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการช�าระหนี้	
๑๕	วนั	ถ้าเจ้าหน้ีต้องบอกกล่าวให้ลูกหน้ีช�าระหน้ีแล้ว	หากครบก�าหนด	๑๕	วันนับแต่วนัทีไ่ด้บอกกล่าวนัน้
ลกูหนีย้งัมิได้ส่งมอบเงนิจ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	คนืแก่เจ้าหนี	้เช่นนีล้กูหน้ีย่อมตกเป็นผูผ้ดินดัในวันรุง่ข้ึน
โดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนให้ช�าระหนี้อีกแต่อย่างใด
   ๓.๓	กรณีลูกหน้ีท�ำละเมิดเป็นกรณีที่ลูกหนี้กระท�าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย	 ท�าให ้
เขาได้รับความเสียหาย๑๔	 ซึ่งเป็นหน้ีที่ไม่อาจก�าหนดเวลากันได้	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 
มาตรา	๒๐๖	จึงบัญญัติให้ลูกหนี้ตกเป็นผู้นัดทันทีตั้งแต่เวลาที่ลูกหนี้ท�าละเมิดนั้น	โดยเจ้าหนี้ไม่ต้องให้
ค�าเตือนลูกหนี้แต่อย่างใด

 ๔.	ประเด็นปัญหำที่อำจท�ำให้เกิดควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อน
	 	 	 ปัญหาที่ผู้เขียนพบจากประสบการณ์การสอนวิชากฎหมายลักษณะหนี้ซ่ึงเป็นปัญหาที่ท�าให้
เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนี้สามารถแยกได้เป็น	๓	กรณี	คือ	๑.	กรณีหนี้ที่มีก�าหนดเวลาช�าระที่มิใช่
วนัแห่งปฏิทนิ	๒.	กรณหีนีท้ีไ่ม่มกี�าหนดเวลาช�าระแต่อนุมานจากพฤตกิารณ์ทัง้ปวงได้	และ	๓.	กรณหีนี้

  ๑๑	เดิมประเทศไทยใช้ปฏทินิจนัทรคตจินถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้โปรดเกล้าฯ	ให้เปลีย่นจากปฏทิิน
จนัทรคตมิาใช้ปฏิทนิสรุยิคต	ิในพ.ศ.	๒๔๓๑	โดยเดอืนแรกของปีคอืเดอืนเมษายน	และเดอืนสดุท้ายของปีคอืมนีาคม	และปรบัมาตาม
ล�าดบัจนกระท่ังในสมยัจอมพล	ป.	พิบลูสงคราม	มกีารปรบัให้วนัที	่๑	มกราคม	เป็นวนัขึน้ปีใหม่และเป็นวนัเร่ิมต้นของปีซึง่เริม่ใช้ในปี	 
พ.ศ.	๒๔๘๔.	 	  
  ๑๒	ค�าพพิากษาศาลฎกีาที	่๒๐๕๕/๒๕๕๔.
   ๑๓	ค�าพพิากษาศาลฎกีาที	่๑๑๐๓๖/๒๕๕๓.
   ๑๔	มาตรา	๔๒๐	บัญญัติว่า	“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ	ท�าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ด	ี 
แก่ร่างกายก็ดี	อนามยัก็ดี	เสรีภาพก็ด	ีทรัพย์สินหรอืสทิธอิย่างหนึง่อย่างใดกด็	ีท่านว่าผูน้ัน้ท�าละเมดิ	จ�าต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนเพือ่การนัน้”.
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ที่มีก�าหนดเวลาช�าระเป็นที่สงสัย	ผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความแตกต่างของการถึงก�าหนดเวลา
ช�าระหนี้กับการที่ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดส�าหรับหนี้ทั้ง	๓	กรณี	ตามล�าดับต่อไปนี้
   ๔.๑	 กรณีหนี้ที่มีก�ำหนดเวลำช�ำระที่มิใช่วันแห่งปฏิทิน	 การก�าหนดเวลาช�าระหนี้นั้นอาจ 
เอาวันแห่งปฏิทินมาเป็นตัวก�าหนดการช�าระหนี้	 หรือเอาวันอื่นที่มิใช่วันแห่งปฏิทินมาเป็นตัวก�าหนด 
การช�าระหนี	้เช่น	เมื่อถึงฤดูร้อน	เมื่อถึงฤดูฝน	หรือเมื่อถึงฤดูหนาว	เป็นต้น	หรือเอาเหตุการณ์ต่าง	ๆ	
มาเป็นตัวก�าหนดการช�าระหนี้	 อาทิ	 เมื่อต้นกุหลาบผลิดอก	 เมื่อสุนัขท่ีเลี้ยงคลอดลูก	 หรือเมื่อภริยา
คลอดบุตร	 เป็นต้น	 ส�าหรับหนี้ที่มีก�าหนดเวลาช�าระตามวันแห่งปฏิทินน้ันได้กล่าวมาแล้วว่าหนี้นั้น 
จะถึงก�าหนดช�าระเมือ่ถงึก�าหนดเวลาดงักล่าว	และลกูหนีจ้ะตกเป็นผูผ้ดินดัช�าระหนีเ้มือ่ถึงก�าหนดเวลานัน้
แล้วลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้โดยเจ้าหนี้มิต้องเตือนให้ช�าระหนี้แต่อย่างใด	ส่วนหนี้ที่มีก�าหนดเวลาช�าระที่มิใช่
ตามวันแห่งปฏิทิน	 หนี้ประเภทนี้ย่อมถึงก�าหนดช�าระเม่ือถึงก�าหนดเวลาดังกล่าวเช่นกัน	 ตัวอย่างเช่น	
เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินไปจ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	 ก�าหนดช�าระกันเมื่อภริยาของเจ้าหนี้คลอดบุตร	
เช่นนี้แล้ว	 เม่ือเวลาใดที่ภริยาของเจ้าหน้ีคลอดบุตร	 หน้ีเงินกู้น้ันย่อมถึงก�าหนดช�าระกันในเวลานั้น	 
ส่วนลกูหน้ีจะตกเป็นผู้ผิดนดัช�าระหนีก้ต่็อเมือ่เจ้าหน้ีได้เตอืนให้ลกูหน้ีส่งมอบเงนิจ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	บาทนัน้
คืนแก่เจ้าหนี้แล้วและลูกหนี้ไม่ส่งมอบเงินจ�านวนดังกล่าว	 หากเจ้าหนี้ยังมิได้ให้ค�าเตือนลูกหนี้เลย 
หรอืให้ค�าเตอืนก่อนเวลาทีภ่รยิาของเจ้าหนีค้ลอดบตุร	เช่นนี	้การทีล่กูหนีย้งัไม่ได้ส่งมอบเงนิจ�านวนดงักล่าว
คืนแก่เจ้าหนี้	ยังไม่อาจถือได้ว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดช�าระหนี้แล้ว	 เพราะหนี้ดังกล่าวมิได้ก�าหนดเวลา
ช�าระหนี้กันไว้ตามวันแห่งปฏิทินและมิใช่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการช�าระหนี้ซึ่งได้ก�าหนด
เวลาลงไว้อาจค�านวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
มาตรา	 ๒๐๔	 วรรคสอง	 ดังนั้น	 หลังจากที่หนี้ถึงก�าหนดช�าระแล้ว	 เจ้าหนี้ต้องให้ค�าเตือนลูกหนี้ก่อน 
เม่ือลกูหนีไ้ม่ช�าระหนีจึ้งจะได้ช่ือว่าผดินัดเพราะเขาเตอืนแล้วตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหนึง่	โดยสรปุกรณีน้ี 
หนี้ถึงก�าหนดช�าระเมื่อครบหรือถึงเวลาที่ก�าหนดไว้	 ส่วนการผิดนัดของลูกหน้ีน้ัน	 ลูกหน้ีจะตกเป็น 
ผูผ้ดินดัต่อเม่ือเจ้าหนีไ้ด้เตือนให้ลูกหนีช้�าระหน้ีหลงัจากทีถ่งึก�าหนดเวลาน้ันแล้ว	และลกูหน้ีไม่ช�าระหนี้
นั้นตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหนึ่ง
   ๔.๒	กรณหีน้ีทีไ่ม่มีก�ำหนดเวลำช�ำระแต่อนุมำนจำกพฤตกิำรณ์ทัง้ปวงได้	 ได้กล่าวมาแล้วว่า 
หมายถึงหนี้ที่ไม่ได้ก�าหนดเวลาไว้แต่มีข้อเท็จจริงต่าง	 ๆ	 อาทิ	 สภาพแห่งการช�าระหน้ีน้ันเอง	 ปกติ
ประเพณีแห่งท้องถิ่น	ประเพณีในการค้าขาย	หรือประเพณีที่เคยปฏิบัติต่อกันมา๑๕	โดยพฤติการณ์แล้ว
สามารถคาดคะเนตามหลักเหตุผลได้ว่าหนี้นั้นจะถึงก�าหนดช�าระเมื่อใด	และได้ยกตัวอย่างไว้ว่า	ลูกหนี้
ยืมชุดพานทองเหลืองของเจ้าหนี้ไปใช้ในงานอุปสมบทโดยไม่ได้ตกลงกันว่าจะช�าระคืนเมื่อใด	 
ย่อมอนมุานได้ว่าต้องช�าระหนีด้้วยการส่งมอบชดุพานทองเหลอืงคนืเมือ่งานอปุสมบทน้ันได้เสรจ็สิน้ลง	
หรอืลกูหนีย้มืเต๊นท์จ�านวน	๕	หลงัของเจ้าหน้ีไปใช้ในงานเลีย้งขึน้บ้านใหม่โดยไม่ได้ตกลงกันว่าจะช�าระ
คนืเมือ่ใด	 ย่อมอนมุานได้ว่าต้องช�าระหนีด้้วยการส่งมอบเต๊นท์คนืเมือ่งานเลีย้งขึน้บ้านใหม่นัน้ได้เสรจ็ส้ินลง 

  ๑๕	ม.ร.ว.เสนีย	์ปราโมช,	ค�าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย	์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี	้เล่ม	๒	(ภาคจบบริบูรณ์)
แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๐๕	(กรุงเทพฯ	:บริษัทส�านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจ�ากัด,	๒๕๐๖),	๕๓๓.	
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ปัญหามว่ีา	ลูกหนีจ้ะตกเป็นผูผ้ดินดัช�าระหนีเ้มือ่ใด	ตามตวัอย่างดงักล่าว	เมือ่งานอปุสมบทได้เสรจ็สิน้ลง 
หรอืเม่ืองานเล้ียงขึน้บ้านใหม่ได้เสรจ็สิน้ลง	ปรากฏว่าลกูหนีย้งัมไิด้ส่งมอบชดุพานทองเหลอืงคืนแก่เจ้าหน้ี 
หรือลูกหนี้ยังมิได้ส่งมอบเต๊นท์คืนแก่เจ้าหนี้	 ดังนี้	 ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดช�าระหนี้แล้วหรือไม่	 ในกรณี 
ดังกล่าวนี้เป็นหนี้ที่ไม่มีก�าหนดเวลาช�าระ	 เพียงแต่อนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงได้	 ดังนั้นจึงต้องด้วย
บทบัญญัติมาตรา	๒๐๔	วรรคหนึ่ง	เพราะเป็นหนี้ที่มิได้ก�าหนดเวลาช�าระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและ
มใิช่กรณีทีต้่องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการช�าระหน้ี	ซึง่ได้ก�าหนดเวลาลงไว้อาจค�านวณนับได้โดยปฏทิิน
นบัแต่วันทีไ่ด้บอกกล่าวตามมาตรา	๒๐๔	วรรคสอง	เช่นนีแ้ล้ว	ลกูหนีจ้ะตกเป็นผูผ้ดินดัช�าระหนีก้ต่็อเมือ่
เจ้าหนีไ้ด้เตือนให้ลกูหนีช้�าระหนีแ้ล้วหลังจากทีพ่ฤตกิารณ์ท้ังปวงนัน้ได้เสรจ็สิน้ลง	ดังนัน้	 เมือ่ใดทีเ่จ้าหน้ี
ได้เตือนให้ลูกหนี้ช�าระหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ส่งมอบชุดพานทองเหลืองหรือเต๊นท์คืนแก่เจ้าหนี	้ แล้วแต่กรณี	
ลกูหนีย่้อมตกเป็นผูผ้ดินดั	ถ้าหากไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้ีได้ให้ค�าเตอืนลกูหนีแ้ล้ว	ลกูหน้ีย่อมยงัไม่ได้ชือ่ว่า
เป็นผู้ผิดนัดแต่ประการใด	 โดยสรุปกรณีนี้	 หน้ีถึงก�าหนดช�าระหรือเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ลูกหน้ี
ช�าระหนี้ได้เมื่อพฤติการณ์ทั้งปวงได้เสร็จสิ้นลงแล้ว	 ส่วนการผิดนัดของลูกหน้ีน้ัน	 ลูกหน้ีจะตกเป็น 
ผูผ้ดินดัต่อเมือ่เจ้าหนีไ้ด้เตอืนให้ลกูหน้ีช�าระหน้ีหลงัจากทีพ่ฤติการณ์ทัง้ปวงได้เสรจ็สิน้ลงแล้วและลกูหนี้
ไม่ช�าระหนี้นั้นตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหนึ่ง
   ๔.๓	กรณีหนี้ที่มีก�ำหนดเวลำช�ำระเป็นที่สงสัย	ดังได้กล่าวมาแล้วว่ากรณีเป็นที่สงสัยนั้นคือ
สงสยัว่าเวลาทีก่�าหนดนัน้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเจ้าหน้ีหรอืฝ่ายลกูหน้ี	มไิด้เป็นกรณสีงสยัว่าหน้ีมกี�าหนด
เวลาช�าระหรือไม่	 ซึ่งมาตรา	 ๒๐๓	 วรรคสอง	 บัญญัติให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายลูกหนี้	 คือฝ่ายเจ้าหน้ี 
จะเรียกให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ก่อนก�าหนดเวลานั้นไม่ได้	 แต่ฝ่ายลูกหนี้ย่อมจะช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหน้ี 
ก่อนก�าหนดเวลานั้นได	้ตัวอย่างเช่น	เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้กู้ยืมเงินจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาท	ตกลงกันว่าลูกหนี้
จะช�าระหนี้ภายใน	 ๑๕	 วัน	 เช่นนี้	 เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ลูกหน้ีช�าระหน้ีด้วยการส่งมอบเงินจ�านวน	
๕๐,๐๐๐	บาทนัน้	ก่อนครบก�าหนด	๑๕	วนัดงักล่าวไม่ได้	แต่ลกูหนีจ้ะช�าระหนีด้้วยการส่งมอบเงนิจ�านวน 
๕๐,๐๐๐	บาทนัน้	ให้แก่เจ้าหนีก่้อนครบก�าหนด	๑๕	วันน้ันได้	ปัญหามีว่าลกูหน้ีจะตกเป็นผูผ้ดินดัช�าระ
หนีเ้มือ่ใด	เห็นได้ว่า	ตามตัวอย่างนัน้เป็นหน้ีทีม่กี�าหนดเวลาช�าระและเป็นก�าหนดเวลาช�าระหนีต้ามวนั
แห่งปฏิทนิ	ดงันีแ้ล้วเม่ือถึงก�าหนดเวลาตามวนัแห่งปฏทินิดงักล่าวแล้วลกูหน้ีไม่ช�าระหน้ีน้ัน	ลกูหนีย่้อม
ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนตามมาตรา	๒๐๔	วรรคสอง	แต่ถ้าเป็นกรณีที่ก�าหนดเวลาช�าระ
หนี้น้ันมิใช่วันแห่งปฏิทิน	 ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้เตือนให้ลูกหนี้ช�าระหนี้หลังจากที่ 
ถึงก�าหนดเวลาแล้วและลกูหนีไ้ม่ช�าระหน้ีน้ันตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหน่ึง	ตวัอย่างเช่น	เจ้าหน้ีให้ลกูหนี้
กู้ยมืเงนิจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาท	ตกลงกันว่าลกูหนีจ้ะช�าระหนีภ้ายในต้นฤดหูนาว	เมือ่ถงึต้นฤดหูนาวแล้ว
ลูกหนี้ยังมิได้ช�าระหนี้ด้วยการส่งมอบเงินจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาทนั้นคืนแก่เจ้าหนี้	 เช่นน้ี	 ลูกหนีย้งัไม่ 
ตกเป็นผู้ผิดนดั	จนกว่าเจ้าหน้ีได้เตอืนให้ลูกหน้ีช�าระหน้ีด้วยการส่งมอบเงนิจ�านวน	๕๐,๐๐๐	บาทนัน้คนืแก่
เจ้าหนี้แล้วลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้น้ัน	 โดยสรุปกรณีนี้	 หน้ีถึงก�าหนดช�าระเมื่อครบหรือถึงเวลาท่ีก�าหนดกัน
ไว้	เพียงแต่เวลาท่ีก�าหนดนัน้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายลกูหน้ีกล่าวคอื	เจ้าหน้ีจะเรยีกให้ช�าระหน้ีก่อนก�าหนด
เวลานั้นไม่ได้	 แต่ลูกหนี้จะช�าระหนี้ก่อนก�าหนดเวลานั้นได	้ ส่วนการผิดนัดของลูกหนี้นั้นต้องพิจารณา
ว่าก�าหนดเวลาช�าระหนี้นั้นเป็นวันแห่งปฏิทินหรือไม่	 ถ้าใช่วันแห่งปฏิทินเมื่อถึงก�าหนดช�าระหนีแ้ล้ว 
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ลกูหนีไ้ม่ช�าระหนีน้ัน้	ลกูหนีย่้อมตกเป็นผูผ้ดินดัโดยเจ้าหน้ีไม่ต้องเตอืนตามมาตรา	๒๐๔	วรรคสอง	แต่ถ้า
มใิช่วนัแห่งปฏิทนิ	ลกูหนีจ้ะตกเป็นผู้ผดินัดต่อเมือ่เจ้าหน้ีได้เตอืนให้ลกูหน้ีช�าระหน้ีหลงัจากทีถ่งึก�าหนด
เวลานั้นแล้วและลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้นั้นตามมาตรา	๒๐๔	วรรคหนึ่ง

 ๕.	ข้อเสนอแนะต่อกำรปรับปรุงบทบัญญัติในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
	 	 	 เนื่องจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๒๐๓	 วรรคหน่ึงกล่าวถึง
เวลาอันจะพึงช�าระหนี้ไม่ได้ก�าหนดลงไว้	 และมาตราถัดมาคือมาตรา	๒๐๔	 วรรคสอง	 กล่าวว่าถ้าได้
ก�าหนดเวลาช�าระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน	 จึงเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปว่าทั้งสอง
มาตราดังกล่าวเป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นเรื่องหนี้ถึงก�าหนดช�าระ	 โดยเข้าใจผิดไปว่าเรื่องลูกหนี้ผิดนัด
ช�าระหนี้ตามมาตรา	๒๐๔	เป็นเรื่องหนี้ถึงก�าหนดช�าระเช่นเดียวกับมาตรา	๒๐๓	ทั้งที่เป็นคนละเรื่อง
คนละกรณีกัน	 ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรปรับปรุงถ้อยค�าในบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์	 มาตรา	 ๒๐๓	 และมาตรา	 ๒๐๔	 เสียใหม่	 เพื่อความชัดเจนและง่ายต่อการท�าความเข้าใจ 
โดยมิได้เปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิมแต่อย่างใด	เนื่องจากมาตรา	๒๐๓	วรรคหนึ่งบัญญัติแต่เฉพาะ
หนี้ท่ีไม่มีก�าหนดเวลาช�าระหรือไม่อาจอนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงได้	 ดังนั้นหากบัญญัติไปถึงหน้ีที่มี
ก�าหนดเวลาช�าระและหนีท้ีไ่ม่มกี�าหนดเวลาช�าระแต่อนุมานจากพฤตกิารณ์ทัง้ปวงได้ไว้ด้วยแล้วจะท�าให้
เกดิความชดัเจนและง่ายต่อการศกึษาท�าความเข้าใจในเรือ่งหน้ีถงึก�าหนดช�าระได้มากยิง่ขึน้	และส�าหรบั
มาตรา	๒๐๔	วรรคหนึง่	เป็นกรณีลูกหน้ีผดินัดโดยเจ้าหน้ีต้องเตอืนก่อนซึง่เป็นกรณทีัว่ไป	ส่วนวรรคสอง
เป็นกรณีลูกหนีผิ้ดนดัโดยเจ้าหนีไ้ม่ต้องเตอืนซ่ึงถอืได้ว่าเป็นกรณเีฉพาะ	ผู้เขยีนเห็นว่าถ้าน�ากรณเีฉพาะ
มาบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งก่อนแล้วน�ากรณีทั่วไปมาบัญญัติไว้ในวรรคสอง	 จะท�าให้ง่ายต่อการศึกษา
ท�าความเข้าใจในเร่ืองลกูหนีผ้ดินดัยิง่กว่า	และถ้อยค�าทีม่าตรา	๒๐๔	วรรคสอง	ใช้ค�าว่า	“วนัแห่งปฏทินิ”	
นัน้	ศาสตราจารย์	ม.ร.ว.	เสนย์ี	ปราโมช	ให้ความเหน็ไว้ว่าท�าให้สงสยัได้ว่าเดอืนแห่งปฏิทิน	ปีแห่งปฏทินิ
ไม่มอียูใ่นความมุง่หมายด้วยซึง่คงจะไม่ใช่ความมุง่หมายให้กินความเฉพาะแต่วันเท่าน้ัน	ในค�าแปลภาษา
อังกฤษใช้ค�าว่า	If	a	time	by	the	calendar	is	fixed	of	the	performance	ซึ่งแปลว่า	ถ้าได้
ก�าหนดให้ช�าระหนี้ตามเวลาแห่งปฏิทิน	 ความจะกว้างกว่ามาก๑๖	 	 ซึ่งผู้เขียนเห็นพ้องด้วยอย่างยิ่งว่า 
การใช้ค�าว่า	 “วันแห่งปฏิทิน”	 ท�าให้เป็นที่สงสัยได้ว่าต้องระบุถึงวัน	 เดือน	 ปี	 ตามปฏิทินหรือไม่และ 
ไม่รวมถึงกรณีก�าหนดเป็นจ�านวนวัน	 จ�านวนเดือน	 จ�านวนปีตามปฏิทินหรือไม่	 ซึ่งผู้เขียนได้อธิบาย 
ยกตัวอย่างไปแล้วว่าล้วนอยู่ในความหมายของ	 “วันแห่งปฏิทิน”	 ทั้งสิ้นสมควรแก้ไขเป็น	 “เวลาแห่ง
ปฏทินิ”	เพ่ือให้กระชับ	ครอบคลมุและชดัเจนขึน้	ดงัน้ันจงึขอเสนอความเหน็ต่อการปรบัปรงุถ้อยค�าใน
บทบัญญัติดังกล่าวไว้ดังนี้
	 	 	 ๕.๑	ปรับปรุงมาตรา	๒๐๓	เป็นว่า	“ถ้าเวลาจะพึงช�าระหนี้ก�าหนดลงไว้	เจ้าหนี้ย่อมจะเรียก
ให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ได้เมื่อถึงก�าหนดเวลาน้ัน	 ถ้ามิได้ก�าหนดลงไว้แต่อนุมานจากพฤติการณ์ทั้งปวงได	้ 
เจ้าหนีย่้อมจะเรยีกให้ช�าระหนีไ้ด้เม่ือพฤตกิารณ์น้ันเสรจ็สิน้ลง	และถ้ามไิด้ก�าหนดลงไว้และอนุมานจาก

  ๑๖	เพิ่งอ้าง	หน้า	๕๔๓-๕๔๔.
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พฤติการณ์ทัง้ปวงกไ็ม่ได้	เจ้าหนีย่้อมจะเรยีกให้ช�าระหน้ีได้โดยพลนัและลกูหน้ีก็ย่อมจะช�าระหนีข้องตน
ได้โดยพลันดุจกัน
	 	 	 ถ้าได้ก�าหนดเวลาไว้	 แต่กรณีเป็นที่สงสัย	 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหน้ีจะเรียกให้ช�าระหน้ี
ก่อนถึงเวลานั้นไม่ได	้แต่ลูกหนี้จะช�าระหนี้ก่อนก�าหนดนั้นก็ได้”
	 	 	 ๕.๒	 ปรบัปรงุมาตรา	๒๐๔	เป็นว่า	“ถ้าได้ก�าหนดเวลาช�าระหนีไ้ว้ตามเวลาแห่งปฏทินิและลกูหนี้
มิได้ช�าระหน้ีตามก�าหนด	 ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้มิต้องเตือน	 และให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้อง 
บอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการช�าระหนี้	 ซ่ึงได้ก�าหนดเวลาลงไว้อาจค�านวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ 
ได้บอกกล่าวด้วย
	 	 	 หนี้อื่นนอกจากวรรคหนึ่ง	 ถ้าถึงก�าหนดช�าระแล้ว	 เจ้าหน้ีต้องให้ค�าเตือนแก่ลูกหนี้ก่อนและ
เมื่อลูกหนี้ยังไม่ช�าระหนี้	ลูกหนี้จึงตกเป็นผู้ผิดนัด”
	 	 	 ๕.๓	นอกจากนี้ผู ้เขียนขอถือโอกาสเสนอแนะปรับปรุงมาตรา	 ๑๙๔	 ซ่ึงเป็นบทมาตรา 
ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้ไปพร้อมกันโดยในมาตรา	๑๙๔	บัญญัติไว้ว่า	“ด้วยอ�านาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้
ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ช�าระหน้ีได้ อน่ึงการช�าระหน้ีด้วยงดเว้นการอันใดอันหน่ึงก็ย่อมมีได้”  
การใช้ถ้อยค�าในมาตรา	๑๙๔	ว่า	“ด้วยอ�านาจแห่งมูลหนี้...”	นั้น	ศาสตราจารย	์ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช	
เห็นว่า	การใช้ถ้อยค�าดังกล่าวไม่ถูกเพราะสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้มิได้เกิดขึ้นแต่มูลหนี้โดยตรง	มูลหนี้
ก่อให้เกิดหนี้	 แล้วหน้ีนั้นท�าให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่เจ้าหนี้จึงเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องขึ้นด้วย
อ�านาจแห่งหนี้	 ไม่ใช่ด้วยอ�านาจแห่งมูลหนี	้ ฉบับภาษาอังกฤษแปลความไว้ไม่มีค�าว่ามูลหนี้	 เทียบกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมนันตีามมาตรา	๒๔๑	ซึง่เป็นข้อบญัญัตเิช่นเดียวกบัมาตรา	๑๙๔๑๗	ผูเ้ขียน
เห็นด้วยเป็นอย่างยิง่กบัความเหน็ดงักล่าวโดยเหน็ว่า	ค�าว่า	“มลูหน้ี”	นัน้	หมายความว่าเหตุทีท่�าให้เกดิหนี้๑๘  
ดงันัน้	เหตทุีท่�าให้เกดิหนีไ้ม่ใช่ส่ิงท่ีท�าให้เจ้าหน้ีมสีทิธเิรยีกร้องเอาแก่ลกูหน้ีได้โดยตรง	สิง่ทีท่�าให้เจ้าหนี้
มีสิทธิเรียกร้องเอาแก่ลูกหนี้ได้คือหนี้ต่างหาก	ส�าหรับมูลหนี้ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้นั้นมีที่มาจากสัญญา	
ละเมิด	จัดการงานนอกสั่ง	ลาภมิควรได	้และบทบัญญัติของกฎหมาย	เช่น	ประมวลรัษฎากร	เป็นต้น	 
ดงันัน้	เมือ่เกดิหนีข้ึน้แล้วไม่ว่าจะเกดิจากมูลหน้ีใดก็ตาม	ย่อมท�าให้เจ้าหน้ีมสีทิธิเรยีกร้องให้ลกูหน้ีช�าระ
หน้ีได้ตามวัตถุแห่งหน้ีนั้นซ่ึงได้แก่การกระท�า	 การส่งมอบทรัพย์สินและการงดเว้น	 แล้วแต่กรณีได	้ 
จงึเหน็สมควรบญัญตัวิตัถแุห่งหนีใ้นมาตราดงักล่าวไว้ด้วยกันเพือ่ให้เกิดความกระจ่างชดัและง่ายต่อการ
ศึกษาท�าความเข้าใจถึงสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้	 โดยขอเสนอแนะปรับปรุงถ้อยค�าในบทบัญญัติ 
มาตรา	๑๙๔	เป็นว่า	“ด้วยอ�านาจแห่งหนี	้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ช�าระหนี้ด้วยการกระท�า	ส่งมอบ
หรืองดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็ได้”

  ๑๗	ม.ร.ว.เสนีย์	ปราโมช	ค�าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้	 เล่ม	๑	 (ภาค	๑-๒)	 
พิมพ์ครั้งที่	๓	ปรับปรุงโดย	ดร.มุนินทร	์พงศาปาน	(กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์เดือนตุลา,	๒๕๕๙),	๒๔๖-๒๔๗.	
    ๑๘	พจนานุกรมศพัท์กฎหมายไทย	ฉบบัราชบณัฑติยสถาน	พมิพ์ครัง้ที	่๔	(กรงุเทพฯ	:	บริษทัรุง่ศลิป์การพมิพ์		(๑๙๗๗)	จ�ากัด, 
๒๕๕๖),	๔๔๑.	
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หนี้ถึงก�ำหนดช�ำระกับลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้

จุลนิติ

ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

ข้อเสนอปรับปรุง เหตุผลในการเสนอปรับปรุง

มาตรา ๑๙๔ “ด้วยอำานาจ
แห่งมูลหน้ี เจ้าหน้ีย่อมมี
สิทธิจะเรียกให้ลูกหน้ีชำาระ
หน้ีได้ อน่ึงการชำาระหน้ีด้วย
งดเว้นการอันใดอันหน่ึง 
ก็ย่อมมีได้”

มาตรา ๑๙๔ “ด้วยอำานาจแห่งหนี้  
เจ้าหน้ีมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้ชำาระหนี้
ด้วยการกระทำา ส่งมอบหรืองดเว้น 
การอันใดอันหนึ่งก็ได้”

๑. สิทธิเรียกร้องของเจ้าหน้ีมิได้เกิดข้ึน
แต่มูลหน้ี หากแต่เกิดจากหน้ีโดยตรง 
มูลหน้ีเป็นเพียงเหตุท่ีทำาให้เกิดหน้ี
เท่าน้ัน 
๒. เม่ือมีหน้ีเกิดข้ึนแล้วเจ้าหน้ีย่อม
เรียกร้องให้ลูกหน้ีชำาระหน้ีตามวัตถุ
แห่งหน้ีอันได้แก่การกระทำา การส่ง
มอบทรัพย์สินและการงดเว้นน้ันได้ 
สมควรบัญญัติวัตถุแห่งหน้ีไว้ด้วยกัน
เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดและง่าย 
ต่อการศึกษาทำาความเข้าใจถึงสิทธิ
เรียกร้องของเจ้าหน้ี

มาตรา ๒๐๓ “ถ้าเวลาอัน
จะพึ งชำ าระหนี้นั้ นมิ ไ ด้  
กำาหนดลงไว้หรือจะอนุมาน
จากพฤติการณ์ ท้ังปวง 
ก็ไม่ได้ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้
ยอ่มจะเรยีกใหช้ำาระหนีไ้ด้
โดยพลัน และฝ่ายลูกหนี้ 
ก็ย่อมจะชำาระหนี้ของตน
ได้โดยพลันดุจกัน
      ถ้าได้กำาหนดเวลาไว้ 
แต่หากกรณีเป็นท่ีสงสัย 
ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำาระ
หนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้
ไม่ แต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำาระ
หนี้ก่อนกำาหนดนั้นก็ได้”

มาตรา ๒๐๓ “ถ้าเวลาจะพึงชำาระ
หน้ีกำาหนดลงไว้ เจ้าหน้ีย่อมจะเรียก
ให้ลูกหน้ีชำาระหน้ีได้เม่ือถึงกำาหนด 
เวลาน้ัน ถ้ามิได้กำาหนดลงไว้แต่อนุมาน
จากพฤติการณ์ท้ังปวงได้ เจ้าหน้ีย่อม
จะเรียกให้ชำาระหน้ีได้เม่ือพฤติการณ์
น้ันเสร็จส้ินลง และถ้ามิได้กำาหนดลงไว้
และอนุมานจากพฤติการณ์ท้ังปวง
ก็ไม่ได้ เจ้าหน้ีย่อมจะเรียกให้ชำาระ
หน้ีได้โดยพลันและลูกหน้ีก็ย่อมจะ
ชำาระหน้ีของตนได้โดยพลันดุจกัน   
      ถ้าได้กำาหนดเวลาไว้ แต่กรณีเป็น
ท่ีสงสัย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้า
หน้ีจะเรียกให้ชำาระหน้ีก่อนถึงเวลาน้ัน 
ไม่ได้ แต่ลูกหน้ีจะชำาระหน้ีก่อนกำาหนด
น้ันก็ได้”

๑. บทบัญญัติปัจจุบัน วรรคหนึ่ง
บัญญัติแต่เฉพาะหนี้ที่ไม่มีกำาหนด
เวลาชำาระและไม่อาจอนุมานจาก
พฤติการณ์ทั้งปวงได้ ถ้าบัญญัติหนี้
ที่มีกำาหนดเวลาชำาระและหนี้ที่ไม่มี
กำาหนดเวลาชำาระแต่อนุมานจาก
พฤติการณ์ท้ังปวงได้ไว้ด้วยแล้วจะ
ทำาให้เห็นถึงความแตกต่างอันเกิด
ความชัดเจนและเข้าใจง่ายต่อการ
ศึกษาทำาความเข้าใจในเรื่องหนี้ถึง
กำาหนดชำาระได้มากยิ่งขึ้น 
๒. สำาหรับวรรคสอง ปรบัปรงุถอ้ยคำา
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

	 	 สรุปข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวดังตารางเปรียบเทียบประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับข้อเสนอปรับปรุงพร้อมเหตุผลในการเสนอ
ปรับปรุง	ต่อไปนี้
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

ข้อเสนอปรับปรุง เหตุผลในการเสนอปรับปรุง

มาตรา ๒๐๔ “ถ้าหนี้ถึง
กำาหนดชำาระแล้ว และ
ภายหลั งแต่นั้ น เจ้าหนี้
ได้ให้คำาเตือนลูกหนี้แล้ว  
ลูกหนี้ยังไม่ชำาระหนี้ไซร้ 
ลู ก หนี้ ไ ด้ ช่ื อ ว่ า ผิ ด นั ด
เพราะเขาเตือนแล้ว 
      ถา้ไดก้ำาหนดเวลาชำาระ
หนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน
และลูกหนี้มิได้ชำาระหนี้
ตามกำาหนดไซร้ ท่านว่า
ลู กหนี้ ตก เป็ นผู้ ผิ ดนั ด
โดยมิพักต้องเตือนเลย  
วิธีเ ดียวกันน้ีท่านให้ใช้ 
บังคับแก่กรณีท่ีต้องบอกกล่าว 
ล่วงหน้าก่อนการชำาระหนี้ 
ซึ่ งได้กำาหนดเวลาลงไว้  
อาจคำานวณนับได้ โดย
ปฏิทินนับแต่วันท่ีได้บอก
กล่าว”

มาตรา ๒๐๔ “ถา้ได้กำาหนดเวลาชำาระ
หนี้ไว้ตามเวลาแห่งปฏิทิน และลูกหน้ี
มิได้ชำาระหน้ีตามกำาหนด ลูกหน้ีตกเปน็
ผู้ผิดนัดโดยเจ้าหนี้มิต้องเตือน และ
ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าว 
ล่วงหน้าก่อนการชำาระหน้ี ซ่ึงได้กำาหนด
เวลาลงไวอ้าจคำานวณนบัได้โดยปฏทินิ
นับแต่วันที่ได้บอกกล่าวด้วย
     หน้ีอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ถ้า
ถึงกำาหนดชำาระแล้ว เจ้าหนี้ต้องให้ 
คำาเตือนแก่ลูกหน้ีก่อนและเม่ือลูกหน้ี 
ยังไม่ชำาระหน้ี ลูกหน้ีจึงตกเป็นผู้ผิดนัด”

๑. โดยท่ัวไปจะเข้าใจกันว่าเม่ือหน้ี 
ถึ ง กำ า หนดชำ า ร ะแ ล้ ว ลูกห น้ี ไ ม่
ชำาระหน้ีย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดทันที  
ซ่ึงเป็นการเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน ถ้านำา
บทบัญญัติวรรคสองท่ีเป็นกรณีลูกหน้ี
ผิดนัดโดยเจ้าหน้ีไม่ต้องเตือน ซ่ึงเป็น
กรณีเฉพาะมาบัญญัติเป็นวรรคหน่ึง  
และนำาบทบัญญัตวรรคหน่ึงท่ีเป็น
กรณีลูกหน้ีผิดนัดโดยเจ้าหน้ีต้อง
เตือนซ่ึงเป็นกรณีท่ัวไป มาบัญญัติไว้ 
ในวรรคสอง จะทำาให้ง่ายต่อการศึกษา
ทำาความเข้าใจในเร่ืองลูกหน้ีผิดนัด
ย่ิงกว่า               
๒. คำาว่า “วันแห่งปฏิทิน” น้ัน ไม่ชัดเจน
พอท่ีจะครอบคลุมถึงเดือนและปีแห่ง
ปฏิทิน ท้ังท่ีกฎหมายมิได้มุ่งหมายให้
ใช้บังคับแต่เฉพาะวันในปฏิทินเท่าน้ัน 
ถ้าใช้ถ้อยคำาว่า “เวลาแห่งปฏิทิน”  
จะชัดเจนและครอบคลุมข้ึน


