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ปัญหาเกี่ยวกับการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ที่บังคับตาม
บทบัญญัติว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง
ศรัณย์ พิมพ์งาม และ ปัณณธร เขื่อนแก้ว

บทคัดย่อ
บทบัญญัติมาตรา 349 วรรค 3 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กาหนดให้การแปลงหนี้ใหม่
โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้จะต้องนาบทบัญญัติทั้งหลายว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้องมาใช้บังคับ ความเห็นทาง
วิชาการในเรื่องนี้แตกต่างกันออกไปว่ามาตราใดบ้างในเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องที่จะนามาใช้บังคับ และ
ประกันแห่งหนี้จะระงับไปด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่า การแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้
จะต้องนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดตามมาตรา 303-308 มาใช้บังคับ ซึ่งส่งผลต่อไปว่า
แม้การแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้จะทาให้หนี้เดิมระงั บ เกิดเป็นหนี้ใหม่ แต่ประกันแห่งหนี้จะไม่
ระงับตามหนี้เดิมไปด้วย
Abstract
According to the section 349 paragraph 3 of the Thailand Civil and Commercial Code,
A novation by a change of the creditor is governed by the provisions of the Thailand Civil and
Commercial Code concerning Transfer of Claims. Academic opinions differ as to whether the
number of such sections should be applied, and a right of pledge or mortgage given as security
should be discharged. However, the authors state our opinion that a novation by a change of
the creditor is governed by all of the provisions of the Thailand Civil and Commercial Code
concerning Transfer of Claims, the sections 303 to 308. Also, although the original obligation
is extinguished, a right of pledge or mortgage given as security is not discharged.

1. บทนา
หนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะชั่วคราวที่พร้อมจะระงับไปได้ วิธีที่ทาให้หนี้ระงับก็คือวิ ธีที่ทาให้สาย
สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้นั้น ยุติลงหรือไม่มีอยู่อีกต่อไป และหน้าที่ของลูกหนี้ที่จะต้องชาระหนี้ก็ระงับ
สิ้นไป หนี้นั้นอาจระงับสิ้นได้ด้วยหลายวิธีตามกฎหมาย กล่าวคือ ระงับเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติการชาระหนี้เสร็จสิ้น
เรียบร้อย ระงับเมื่อเจ้าหนี้ยกหนี้ให้หรือที่เรียกว่าปลดหนี้ ระงับเมื่อมีการขอหักกลบลบหนี้ ระงับเมื่อความเป็น
เจ้าหนี้ลูกหนี้ได้ไปรวมอยู่ในคน ๆ เดียวกันที่เรียกว่าหนี้เกลื่อนกลืนกัน หรือท้ายที่สุด หนี้ระงับเพราะมีการตก
ลงแปลงหนี้ใหม่1
การแปลงหนี้ ใ หม่ เ ป็ น เหตุ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ท าให้ ห นี้ ร ะงั บ ซึ่ ง เกิ ด จากการท าสั ญ ญาตกลงกั น
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นสาระสาคัญแห่งหนี้ โดยมีเจตนาที่จะระงับหนี้เดิมมาผูกพันกันตามหนี้ใหม่2 การแปลงหนี้
ใหม่เป็นการก่อหนี้ใหม่ขึ้นโดยอาศัยหนี้เดิม ถ้าหนี้เดิมไม่มีอยู่หนี้ใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน และถ้าหนี้ใหม่ไม่
เกิดขึ้น หนี้เดิมก็ไม่ระงับ3 นอกจากนี้การแปลงหนี้ใหม่มิได้ทาให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สิ้นความผูกพันกัน เพราะ
ลูกหนี้ยังคงมีความผูกพันกันตามหนี้ใหม่อยู่อีก เว้นแต่จะเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ ลูกหนี้เดิม
จึงจะหลุดพ้นจากหนี้ไป แล้วลูกหนี้คนใหม่เข้ามาผูกพันตามหนี้ใหม่ ที่เกิดขึ้นแทน4 โดยบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 349 ได้กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการแปลงหนี้ใหม่ กาหนดให้ทาเป็นสัญญาขึ้น
ระหว่ า งคู่ ก รณี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และในกรณี ที่ ท าการแปลงหนี้ ใหม่ด้ ว ยการเปลี่ ย นตั ว เจ้ า หนี้ นั้ น ให้ บั ง คั บ ด้ วย
บทบัญญัติว่าด้วยโอนสิทธิเรียกร้อง นั่นคือ จะต้องทาเป็นหนังสือจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมาย5
ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดประเด็นปัญหาที่น่าสนใจซึ่งบทความนี้จะได้ทาการศึกษาว่า วิธีการแปลงหนี้ใหม่โดย
การเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหนี้รวมถึงผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมายกาหนดให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การโอนสิทธิเรียกร้องมาใช้บังคับจะมีความแตกต่างหรือเหมือนกันกับการโอนสิทธิเรียกร้องตามปกติอย่างไร

2. แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลงหนี้ใหม่ โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ในกฎหมายโรมันและ
ต่างประเทศ
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เรื่องเดียวกัน
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มาตรา 306 บัญญัติว่า “การโอนหนี้อันจะพึงต้องชาระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดย เฉพาะเจาะจงนั้น ถ้าไม่ทาเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่ง
การ โอนหนี้นั้นท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วย
ในการโอนนั้น คาบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทา เป็นหนังสือ…”
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หนี้ (obligatio) ในกฎหมายโรมัน คือ พันธะความผูกพันตามกฎหมาย6 ที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวระหว่าง
เจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยแท้ บุคคลภายนอกจึงไม่อาจเข้ามาบังคับสัญญา และคู่สัญญาจะทาสัญญาไปบังคับ
บุคคลภายนอกก็ ไม่ ไ ด้ เช่ นกั น 7 รวมถึง เจ้าหนี้จึ งไม่ อ าจโอนสิท ธิเ รียกร้อ งให้ลูกหนี้ข องตนชาระหนี้ ใ ห้ แ ก่
บุคคลภายนอกได้ และ ถ้าไม่ใช่ข้อยกเว้นตามกฎหมายมรดก ลูกหนี้ก็ไม่อาจโอนหน้าที่ในการชาระหนี้ของตน
ให้แก่บุคคลภายนอกได้8 บุคคลภายนอกจึงไม่อาจมีสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาโดยที่ตนมิได้เป็นคู่สัญญา (alteri
stipulari nemo potest) ซึ่งกฎหมายฝรั่งเศสและกฎหมายอังกฤษก็มีหลักเดียวกันนี้ เพราะฉะนั้นแต่เดิมที
สิทธิเรียกร้องตามสัญญาจึงโอนให้แก่กันไม่ได้9
ด้วยการที่โรมันยึดหลักดังกล่าวอย่างเคร่งครัด บุคคลภายนอกจะมีสิทธิตามสัญญาได้ก็แต่ด้วยวิธีการ
แปลงหนี้ใหม่ หรืออีกวิธีหนึ่งคือมอบอานาจให้บุคคลภายนอกไปฟ้องคดีแทนโดยให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผลประโยชน์
ไป ซึ่งวิธีนี้มีผลคล้ายกับการโอนสิทธิเรียกร้อง 10 ต่อมาพระเจ้าจัสติเนียนได้แก้ไขกฎหมายให้ผู้รับโอนสิทธิ
เรียกร้องสามารถฟ้องคดีได้ในนามของตนเอง โดยไม่ต้องมีการรับมอบอานาจให้มาฟ้องคดี11 ซึ่งต่อมาประเทศ
ในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ได้สร้างข้อยกเว้นของหลัก บุคคลภายนอกไม่มีสิทธิตามสัญญา เช่น กฎหมาย
ฝรั่งเศสและกฎหมายเยอรมันก็มหี ลักกฎหมายเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง12
ส่วนการแปลงหนี้ใหม่ในกฎหมายโรมันมีลักษณะคล้ายกับสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของโรมันที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการยอมรับให้มีการบังคับชาระหนี้เหนือกองทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ได้ นักกฎหมายโรมัน จึงได้ยอมรับการโอนสายสัมพันธ์ทางหนี้ว่า สามารถกระทาได้โดยอาศัยวิธีการ
แปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่เรียกว่า delegatio13 ซึ่งแนวความคิดในสมัยโรมันเกี่ยวกับ
การแปลงหนี้ใหม่คล้ายคลึงกับเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้อง บุคคลภายนอกอาจมีสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาโดย
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เข้ามาเปลี่ยนตัวลูกหนีห้ รือเจ้าหนี14้ อีกทั้งเจ้าหนี้ยังอาจใช้วิธีแปลงหนี้ใหม่ (novatio) มาช่วยทาให้หนี้ธรรมดา
ซึ่งโดยปกติไม่เป็นเหตุให้ฟ้องคดีได้กลับกลายเป็นหนี้ที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย15
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกับการโอนสิทธิเรียกร้องและการ
แปลงหนี้ใหม่อ้างอิงจากกฎหมายหลายประเทศ เช่น กฎหมายญี่ปุ่น กฎหมายสวิส16
ในกฎหมายญี่ปุ่นนั้น การแปลงหนี้ใหม่เป็นหนึ่งในวิธีการที่ทาให้หนี้ระงับ 17 โดยเป็นการทาสัญญาให้
หนี้เดิมระงับแล้วเกิดหนี้ใหม่ขึ้นมาบังคับใช้แทนหนี้เดิม18 โดยตามมาตรา 513 วรรคหนึ่งของประมวลกฎหมาย
แพ่งญี่ปุ่น การแปลงหนี้ใหม่โดยสัญญานี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญของหนี้ และหนี้นั้น
ย่อมเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยการแปลงหนี้ใหม่ 19 อีกทั้งมาตรา 515 ยังกาหนดให้การแปลงหนี้ใหม่โดยการ
เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ต้องทาตามแบบที่กฎหมายกาหนด มิฉะนั้นจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกมิได้ 20 และ
การแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ นั้น มาตรา 516 ให้นาบทบัญญัติมาตรา 468 วรรคหนึ่งมาบังคับใช้
โดยอนุโลมด้วย21 ซึ่งมาตราดังกล่าวเป็นเรื่องของการโอนสิทธิเรียกร้อง ที่กาหนดผลทางกฎหมายว่า หาก
ลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมโดยมิได้อิดเอื้อนสงวนไว้ซึ่งข้อต่อสู้ที่ตนเคยมีกับเจ้าหนี้เดิม ต่อการแปลงหนี้ใหม่โดย
การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ก็จะไม่สามารถยกข้อต่อสู้ที่มีดังกล่าวขึ้นต่อสู้กับเจ้าหนี้ใหม่22 ซึ่งนักกฎหมายญี่ปุ่นเห็นว่า
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โสภณ รัตนากร, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป, หน้า 552.
ประชุม โฉมฉาย, กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: โครงการตาราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), หน้า 126.
16
เช่น บทกฎหมายต่างประเทศในหลักแห่ง การแปลงหนี้ใหม่ตามมาตรา 349 ที่อ้างโดยกรมร่างกฎหมาย คือ ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น
มาตรา 513, 515, 516 ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส มาตรา 1271 และประมวลกฎหมายแพ่งสวิสลักษณะหนี้ มาตรา 116, 117 โปรดดู
หน้า พระยาเทพวิทุร (บุญช่วย วณิกกุล) และยล ธีรกุล, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วยหนี้ , ปรับปรุงโดย
ดาราพร ถิระวัฒน์ และชวิน อุ่นภัทร (กรุงเทพฯ: กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), หน้า
339.
17
Hiroshi Oda, Japanese Law (London: Butterworths, 1992), p. 194.
18
J.E. De Becker, The Principles and Practice of the Civil Code of Japan (London: Butterworth & Co., Bell Yard, Temple
Bar, 1921), p. 342.
19
Civil Code of Japan Article 513 paragraph (1). “If the parties conclude a contract which changes any element of an
obligation, such obligation shall be extinguished by novation.”
20
Civil Code of Japan Article 515. “A novation by substitution of obligee may not be asserted against a third party
unless it is made using an instrument bearing a fixed date.”
21
Civil Code of Japan Article 516. “The provisions of paragraph 1 of Article 468 shall apply mutatis mutandis to the
novation by substitution of obligee.”
22
Civil Code of Japan Article 468 paragraph (1). “In the cases where the obligor has given the acknowledgement
referred to in the preceding Article without objection, even if there are grounds which could have been raised as a
defense against the assignor, he/she may not raise such grounds as a defense against the assignee. In such case, if the
obligor has paid any money or delivered anything or assumed a new obligation to or for the benefit of the assignor to
obtain the extinction of his/her obligation, the obligor may recover the money paid or other thing delivered, or may
deem that the new obligation had not been assumed, as the case may be.”
15

ที่นาเอามาบังคับใช้เฉพาะมาตรา 468 วรรคหนึ่งไม่รวมถึงวรรคสอง ก็ด้วยเหตุผลว่า ลูกหนี้จะต้องตกลง
ยินยอมให้มีการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ จึงไม่เกิดกรณีที่ลูกหนี้จะต้องได้รับการบอกกล่าวการ
แปลงหนี้ใหม่ เนื่องจากลูกหนี้ย่อมต้องเป็นคู่กรณีเกี่ยวข้องในการแปลงหนี้ใหม่อยู่แล้ว23
ในกฎหมายสวิส สิทธิเรียกร้องสามารถโอนแก่กันได้ หากแต่บทบัญญัติมาตรา 165 ของประมวล
กฎหมายแพ่งสวิสลักษณะหนี้กาหนดให้ทาสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเป็นหนังสือ มิฉะนั้นไม่สมบูรณ์24 เว้นแต่จะ
มีคาสั่งศาลหรือบทบัญญัติอื่นกาหนดไว้ให้มีการโอนสิทธิเรียกร้องก็จะไม่ต้องทาเป็นหนังสือ 25 หากแต่การโอน
สิทธิเรียกร้องนี้เป็นเพียงการโอนสิทธิเรียกร้องหรือหนี้ไปให้ผู้รับโอนเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการโอนสถานะของ
คู่สัญญาไปด้วย (the position as a party to a contract) เช่น คุณสมบัติในการเป็นผู้ ซื้อหรือผู้ขาย แม้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งสวิสลักษณะหนี้จะไม่ปรากฏบทบัญญัติกล่าวถึง แต่อาจทาได้โดยทาเป็นสัญญาระหว่าง
คู่กรณีทั้งสามฝ่าย คือ ลูกหนี้และเจ้าหนี้ในสัญญากับบุคคลภายนอกทีต่ ่อไปจะเข้ามามีสถานะในสัญญา26

3. แนวคิดเกี่ยวกับการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ในระบบกฎหมายไทย
แนวคิดการแปลงหนี้ใหม่ในประมวลกฎหมายแพ่งของไทยคล้ายคลึงกับกฎหมายโรมันที่อาจกระทา
การแปลงหนี้ใหม่ได้ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ 27 หลักกฎหมายการโอนสิทธิเรียกร้อง ประเทศไทยได้นามาจาก
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็นาหลักกฎหมายนี้มาจากประเทศเยอรมันนั่นเอง 28 เดิมทีทั้งสิทธิและหน้าที่
อาจโอนกันได้โดยเจตนาตามบทบัญญัติมาตรา 266 29 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปี 2466 แต่ใน
ปัจจุบัน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้มีการบัญญัติไว้เพียงการโอนสิทธิเรียกร้องเท่านั้น ไม่มีการโอน
หน้าที่หรือความเป็นลูกหนี้อีก30 โดยหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องการแปลง
หนี้ใหม่ในส่วนของการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

23

J.E. De Becker, Annotated civil code of Japan Volume II (London: Butterworth, 1909), p. 116.
Swiss Code of Obligations Article 165. “An assignment is valid only if done in writing.
No particular form is required from an undertaking to enter into an assignment agreement.”
25
Swiss Code of Obligations Article 166. “Where legal provisions or a court judgment require a claim to be assigned
to another person, the assignment is effective towards third parties without need for any particular form or even for a
statement of intent by the former creditor.”
26
Eugen Bucher, "Law of Contracts," in Introduction to Swiss Law, eds. F. Dessemontet and T. Ansay, 3rd ed. (The Hague:
Kluwer Law International, 2004), p. 133.
27
โสภณ รัตนากร, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป, หน้า 552-553.
28
เรื่องเดียวกัน, หน้า 436.
29
มาตรา 226 ของประมวลแพ่งและพาณิชย์ ปี 2466 บัญญัติไว้ว่า “บันดาสิทธิของเจ้าหนี้และน่าที่ของลูกหนี้จะต้องชาระหนี้นั้น ท่านว่าจะ
พึงโอนกันได้ เว้นไว้แต่สภาพหนี้นั้นเองไม่เปิดช่องให้โอนกัน ฤาการจะโอนนั้นต้องห้ามตามกฎหมาย”
30
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คาอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า 138.
24

3.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการแปลงหนี้ใหม่
บทบัญญัติมาตรา 349 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า “เมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทาสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็น
สาระสาคัญแห่งหนี้ไซร้ ท่านว่าหนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยแปลงหนี้ใหม่ ” จะเห็นได้ว่าการแปลงหนี้ใหม่นั้น
จะต้องทาสัญญากันระหว่างคู่กรณี กรณีแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ จะต้องทาสัญญากันระหว่าง
คูก่ รณีที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ เจ้าหนี้เดิม ลูกหนี้เดิม และเจ้าหนี้คนใหม่เข้ามาร่วมทาสัญญากัน31
นอกจากนี้ สัญญาแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ที่ตกลงกันนั้น มูลหนี้เก่าจะต้องเป็นหนี้ที่
สมบูรณ์ มีการตกลงเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสาคัญแห่งหนี้ให้แตกต่างจากหนี้เดิม ซึ่งการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการ
เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ก็จะต้องมีการตกลงเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสาคัญ คือ การเปลี่ยนตัวบุคคลด้านเจ้าหนี้ และ
คู่สัญญาเดิมจะต้องมี “เจตนาที่จะระงับหนี้เดิม” ด้วย เนื่องจากการที่หนี้เดิมระงับเกิดจากผลของสัญญาที่ได้
ทาการแปลงหนี้ใหม่ เจตนาที่จะระงับหนี้เดิมต้องเป็นปราศจากข้อสงสัย ชัดเจนว่าต้องการระงับหนี้เดิม32
3.2 ผลโดยทั่วไปของการแปลงหนี้ใหม่
โดยปกติ ผลของการแปลงหนี้ เ ดิ ม ท าให้ ค วามสั ม พั น ธ์ อั น เป็ น ฐานของหนี้ เ ดิ ม ถู ก แทนที่ ด้ ว ย
ความสัมพันธ์ตามหนี้ที่สมบูรณ์อันใหม่ 33 เมื่อหนี้ใหม่เกิดขึ้น หนี้เดิมย่อมระงับไป34 และคู่กรณีซึ่งก็คือเจ้าหนี้
คนใหม่กับลูกหนี้เดิมจะมีการผูกพันตามหนี้ในสัญญาที่ก่อขึ้นมาใหม่ และในส่วนของสัญญาอุปกรณ์นั้น เมื่อหนี้
เดิมก่อขึ้นโดยมีหนี้ประธานอยู่ และหนี้ประธานนั้นมีสัญญาอุปกรณ์ตกติดมาด้วย เช่นสัญญาค้าประกัน สัญญา
จานา สัญญาจานอง มัดจา ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ตามหลักแล้วความสมบูรณ์ของหนี้ประธานย่อมมีผลต่อ
สัญญาอุปกรณ์ด้วย ดังนั้นหากหนี้ประธานระงับสิ้ นไปด้วยผลของการแปลงหนี้ใหม่ หนี้อันเกิดแต่สัญญา
อุปกรณ์ก็ต้องระงับไปด้วยเช่นกัน เว้นแต่ในกรณีที่สัญญาอุปกรณ์นั้นเป็นสัญญาจานา สัญญาจานอง คู่กรณีใน
การแปลงหนี้ใหม่จะตกลงกันไว้ให้โอนสิทธิจานาหรือจานองที่ประกันหนี้เดิมไว้ไปเป็นประกันหนี้ใหม่ด้วยก็ได้
แต่หลักประกันหนี้ดังกล่าว หากเป็นของบุคคลภายนอก กล่าวคือไม่ใช่บุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีในการแปลงหนี้ใหม่
บุคคลภายนอกนั้นจะต้องให้ความยินยอม หนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการแปลงหนี้ใหม่จึงได้รับโอนสิทธิดังกล่าวไป
ด้วย35
31

มาตรา 350 บัญญัติว่า “แปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้น จะทาเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ แต่จะทาโดยขืนใจ
ลูกหนี้เดิมหาได้ไม่”
32
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คาอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า 485.
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หรือเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิรู้ถึงคู่กรณีก็ดี ท่านว่าหนี้เดิมนั้นก็ยังหาระงับสิ้นไปไม่”
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จิ๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ดาราพร ถิระวัฒน์ , พิมพ์ครั้งที่ 21 (กรุง เทพฯ: โครงการตาราและ
เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), หน้า 242.
35
มาตรา 352 บัญญัติว่า “คู่กรณีในการแปลงหนี้ใหม่อาจโอนสิทธิจานาหรือจานองที่ได้ให้ไว้เป็นประกันหนี้เดิมนั้นไปเป็นประกันหนี้รายใหม่
ได้ เพียงเท่าที่เป็นประกันวัตถุแห่งหนี้เดิม แต่หลักประกันเช่นว่านี้ ถ้าบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้ไว้ไซร้ ท่านว่าจาต้องได้รับความยิ นยอมของ
บุคคลภายนอกนั้นด้วยจึงโอนได้”

3.3 หลักเกณฑ์เฉพาะของการแปลงหนีใ้ หม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิ
เรียกร้อง
เนื่องจากมาตรา 349 วรรคสาม ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่ทาการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัว
เจ้าหนี้นั้น ให้บังคับด้วยบทบัญญัติว่าด้วยโอนสิทธิเรียกร้อง 36 ด้วยเหตุนี้การแปลงหนี้ใหม่จาต้องคานึงถึง
หลักเกณฑ์ของการโอนสิทธิเรียกร้องด้วย
3.3.1 วิธีการโอนสิทธิเรียกร้อง
บทบัญญัติในประมวลแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องมีบัญญัติไว้ตั้งแต่มาตรา 303 ถึง
313 โดยรูปแบบการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้มีอยู่สองชนิดคือ การโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันพึงต้องชาระแก่
เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง และการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันพึงต้องชาระตามเขาสั่ง การโอนสิทธิเรียกร้องใน
หนี้สองชนิดนี้มีข้อแตกต่างกันทั้งแบบในการโอนและผลของการโอน 37 แต่ในกรณีของการโอนสิทธิเรียกร้องที่
เกี่ยวข้องกับการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้จะเป็นการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันพึงต้องชาระแก่
เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงอันเป็นการที่เจ้าหนี้โอนสิทธิเรียกร้องที่ตนมีอยู่เหนือลูกหนี้ให้กับบุคคลอื่นซึ่งเรียกว่า
ผู้รับโอนเข้ามาเป็นเจ้าหนี้แทน การโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้และบุคคลภายนอกผู้มา
รับโอนสิทธิเรียกร้องเท่านั้น ส่วนลูกหนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโอน แต่ มีเพียงแบบพิธีบางอย่างที่จะต้องแจ้งให้
ลูกหนี้ทราบด้วย38 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสิทธิเรียกร้องที่จะทาการโอนจะต้องมีลักษณะอันโอนแก่กันได้ นั่นคือ ต้อง
ไม่เป็นสิทธิเรียกร้องซึ่งกฎหมายมิให้โอน39
การโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันพึงต้องชาระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง หมายถึงการโอนที่มีเจ้าหนี้ที่
ระบุตัวตนได้แน่นอน การโอนต้องกระทาตามมาตรา 306 ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ40
(ก) วิธีการโอนระหว่างเจ้าหนี้กับผู้รับโอน

36

มาตรา 349 วรรคสาม บัญญัติว่า “ถ้าแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติ ทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่า
ด้วยโอนสิทธิเรียกร้อง”
37
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 2 (ภาคบริบูรณ์) ปรับปรุงแก้ไขโดย มุนินทร์
พงศาปาน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญญูชน, 2560), หน้า 918.
38
พระยาเทพวิทุร และ ยล ธีรกุล, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตราว่าด้วยหนี้ บรรพ 2 มาตรา 194-353, หน้า
234.
39
ดาราพร ถิระวัฒน์, กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: โครงการตาราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), หน้า 165-167.
40
เรื่องเดียวกัน, หน้า 168-170.

แบบที่กาหนดไว้สาหรับการโอนสิทธิเรียกร้ องในหนี้อันพึงต้องชาระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
บัญญัติไว้ในมาตรา 306 คือต้องทาเป็นหนังสือระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอนและผู้รับโอน 41 ซึ่งถ้าไม่ทาตามแบบก็จะไม่
สมบูรณ์หรือตกเป็นโมฆะตามหลัก เกณฑ์ในมาตรา 15242 ซึ่งหมายถึงไม่มีการโอนเกิดขึ้น ลูกหนี้ยังมีหน้าที่ใน
การชาระหนี้ให้เจ้าหนี้คนเดิมอยู่ และเจ้าหนี้เดิมก็มีสิทธิที่จะได้รับการชาระหนี้อยู่เช่นเดิม43
(ข) วิธีการให้ลูกหนี้รับรู้ถึงการโอนสิทธิเรียกร้อง
แม้การโอนสิทธิเรียกร้องสมบูรณ์ด้วยการแสดงเจตนาเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนและผู้รับโอน โดยไม่
จาเป็นต้องมีการแสดงเจตนาของลูกหนี้ในสิทธิเรียกร้องนั้นมาร่วมด้วย แต่เนี่องจากลูกหนี้อาจไม่รู้ถึงการโอน
สิทธิเรียกร้องนั้น ทาให้เขาไปชาระหนี้กับเจ้าหนี้เดิมที่เขารู้จักซึ่ งทาให้ผู้รับโอนเสียหายได้ กฎหมายจึงกาหนด
วิธีการคุ้มครองลูกหนี้โดยการให้ลูกหนี้ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ผ่านวิธีการที่กฎหมายกาหนด 44 โดย
มาตรา 306 กาหนดให้การโอนระหว่างผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องที่ทาเป็นหนังสือสมบูรณ์แล้วจะยกการ
โอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อได้มีการกระทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง คือ ได้มีการบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้ได้ทาเป็นหนังสือยินยอม
ด้วยในการโอน
3.3.2 ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง
เมื่อการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นได้ทาเป็นหนังสือตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอนกับผู้รับโอนก็มีผลสมบูรณ์
และมีผลทางกฎหมาย ดังนี้
(ก) สิทธิเรียกร้องที่เจ้าหนี้ผู้โอนมีอยู่ย่อมถูกโอนไปสู่ผู้รับโอน แต่แม้การโอนนั้นจะสมบูรณ์ ก็จะยกขึ้น
เป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อได้มีการบอกกล่าวการโอนเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้
ได้ทาหนังสือยินยอมในการโอนนั้นด้วย45
(ข) ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องมีฐานะเป็นเจ้าหนี้แทนเจ้าหนี้คนเดิมและมีสิทธิบังคับให้ลูกหนี้แห่งสิทธินั้น
ชาระหนี้ได้ในนามของตนเอง ส่วนเจ้าหนี้เดิมซึ่งเป็นผู้โอนสิทธิก็หมดสิทธิที่มีอยู่ตามหนี้นับแต่นั้น46
41

มาตรา 306 บัญญัติว่า “การโอนหนี้อันจะพึงต้องชาระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดย เฉพาะเจาะจงนั้น ถ้าไม่ทาเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่ง
การ โอนหนี้นั้นท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้จะได้ยิ นยอมด้วย
ในการโอนนั้น คาบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทา เป็นหนังสือ
ถ้าลูกหนี้ทาให้พอแก่ใจผู้โอนด้วยการใช้เงิน หรือด้วยประการอื่น เสียแต่ก่อนได้รับบอกกล่าว หรือก่อนได้ตกลงให้โอนไซร้ ลูกหนี้
นั้น ก็เป็นอันหลุดพ้นจากหนี”้
42
มาตรา 152 บัญญัติว่า “การใดมิได้ทาให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ”
43
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คาอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า 156.
44
ดาราพร ถิระวัฒน์, กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป, หน้า 168-169.
45
เรื่องเดียวกัน, หน้า 168.
46
ไพโรจน์ วายุภาพ, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้, หน้า 433.

(ค) ตามมาตรา 305 ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องย่อมได้รับโอนสิทธิเหนือประกันแห่งหนี้ไปด้วย47 เพราะ
ประกันดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ของหนี้ประธานที่โอนไปโดยผลของกฎหมาย48 สิทธิเหนือประกันแห่งหนี้ที่โอนไป
พร้อมกันกับการโอนสิทธิเรียกร้องในปัจจุบัน ได้แก่49 สิทธิจานองที่เกี่ยวพันกับสิทธิเรียกร้องที่โอนไป สิทธิ
จานาที่เกี่ยวพันกับสิทธิเรียกร้องที่โอนไป สิทธิในหลักประกันทางธุรกิจ สิทธิอันเกิดแต่การค้าประกันสิทธิ
เรียกร้องที่โอนไป บุริมสิทธิที่เกี่ยวพันกับสิทธิเรียกร้องที่โอนไป
เมื่อพิจารณาระหว่างการแปลงหนี้ใหม่และการโอนสิทธิเรียกร้อง สามารถสรุปแยกแยะความแตกต่าง
ทั้งในวิธีการ คู่กรณีและผลได้ ดังต่อไปนี้
ประเด็น

วิธีการ

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

47

การแปลงหนี้ใหม่
การแปลงหนี้ ใ หม่ เ ป็ น การท า
สัญญากันระหว่างคู่กรณี (มาตรา
349 วรรคหนึ่ง) ซึ่งการทาสัญญา
ก็คือการแสดงเจตนาให้มีคาเสนอ
และคาสนองต้องตรงกัน

การโอนสิทธิเรียกร้อง
การโอนสิทธิเรียกร้องต้องทาเป็น
หนังสือระหว่างเจ้าหนี้ผู้โอนและ
ผู้ รั บ โอนจึ ง สมบู ร ณ์ แ ละเพื่ อ ให้
การโอนสิ ท ธิ นั้ น สามารถยกขึ้ น
เป็ น ข้ อ ต่ อ สู้ กั บ ทางลู ก หนี้ แ ละ
บุ ค คลภายนอกได้ จะต้ อ งมี ก าร
บอกกล่าวการโอนนั้นเป็นหนังสือ
หรือได้รับความยินยอมในการโอน
จากลู ก หนี้ เ ป็ น หนั ง สื อ (มาตรา
306)
ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญ เจ้าหนี้เดิมผู้โอนสิทธิเรียกร้องและ
แห่งหนี้ซึ่งได้เปลี่ยนไปนั้นคืออะไร เจ้าหนี้ใหม่ผู้รบั โอนสิทธิเรียกร้อง

มาตรา 305 บัญญัติว่า “เมื่อโอนสิทธิเรียกร้องไป สิทธิจานอง จานา หรือหลักประกันทางธุรกิจที่มีอยู่เกี่ยวพันกับสิทธิเรียกร้องนั้นก็ดี สิทธิ
อันเกิดขึ้นแต่การค้าประกันที่ให้ไว้เพื่อสิทธิเรียกร้องนั้นก็ดี ย่อมตกไปได้แก่ผู้รับโอนด้วย
อนึ่งผู้รับโอนจะใช้บุริมสิทธิใด ๆ ที่ตนมีอยู่เกี่ยวด้วยสิทธิเรียกร้องในกรณีบังคับยึดทรัพย์หรือล้มละลายนั้นก็ได้”
48
ไพโรจน์ วายุภาพ, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้, หน้า 436.
49
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คาอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้), หน้า 158-175.

ประเด็น

ผลทาง
กฎหมาย

ผลทาง
กฎหมาย

หนี้เดิม

การแปลงหนี้ใหม่
การโอนสิทธิเรียกร้อง
เมื่อการแปลงหนี้เกิดขึ้น หนี้เดิม เมื่อการโอนสิทธิเรียกร้องเกิดขึ้น
ระงั บ สิ้ น ไป (มาตรา 349 วรรค สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งจากเจ้ า หนี้ ผู้ โ อน
หนึ่ง)
ย่อมไปสู่ผู้รับโอนโดยที่หนี้เดิมนั้น
มิได้ระงับลง

หนี้ อุ ป กรณ์ ที่ ต กติ ด ไปกั บ หนี้
ประธานย่ อ มระงั บ ไปด้ ว ยแต่
สัญญาจานาและจานองอาจโอน
หนี้อุปกรณ์ ไปได้ด้วย หากคู่กรณีในการแปลง
ที่มีประกัน หนี้ ใ หม่ ไ ด้ ต กลงกั น แต่ ถ้ า วั ต ถุ ที่
วัตถุเป็นทรัพย์ เป็ น ประกั น แห่ ง หนี้ เ ดิ ม นั้ น เป็ น
ของบุ ค คลภายนอก ก็ ต้ อ งได้ รั บ
ความยินยอมจากบุคคลภายนอก
นั้นด้วย (มาตรา 352)
กฎหมายมิได้กาหนดไว้ ดังนั้นเมื่อ
หนี้ ป ระธานเป็ น สาระส าคั ญ ใน
หนี้อุปกรณ์ ความเป็นอยู่ของหนี้อุปกรณ์ เมื่อ
ตามสัญญาค้า หนี้ประธานระงับลง หนี้อุปกรณ์ก็
ประกัน
ระงับสิ้นไปด้วย ดังนั้นหนี้ตามสัญ
ยาค้ าประกั น ย่ อ มระงั บ และไม่
สามารถตกลงกันเองให้โอนกันได้
ต่ า งกั บ สั ญ ญาจ าน าจ านองที่
กฎหมายอนุญาตให้คู่กรณีโอนไป
ได้ด้วยการตกลงกัน (มาตรา 352)

สิ ท ธิ แ ห่ ง หนี้ อุ ป กรณ์ ต ามสั ญ ญา
จ าน าหรื อ จ านอง ติ ด ไปกั บ หนี้
ประธานที่ได้โอนไป (มาตรา 305)
แม้ทรัพย์จานองหรือจานานั้นจะ
เป็ น ของบุ ค คลอื่ น ก็ ไ ม่ ต้ อ งได้ รั บ
ความยินยอมก่อนจึงโอนได้

สัญญาค้าประกันด้วยบุคคลติดไป
กับหนี้ประธานที่ได้โอนไป โดยผล
ของกฎหมาย (มาตรา 305) โดยที่
ไม่ต้องการความยินยอมของผู้ค้า
ประกัน

จากการเปรียบเทียบการโอนสิทธิเรียกร้องและการแปลงหนี้ ทั้งสองวิธีนี้ จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่าง
กันหลายประการโดยในส่วนของวิธีการในการแปลงหนี้ใหม่นั้นไม่มีแบบของนิติกรรม เพียงทาเป็นสัญญาด้วย
การแสดงเจตนาของคู่กรณีก็เป็นอันเกิดผล แต่วิธีการในการโอนสิทธิเรียกร้องมีแบบของนิติกรรม หากไม่ทา

ตามแบบ นิติกรรมย่อมตกเป็นโมฆะ และถ้าไม่ได้ทาการบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ สิทธิเรียกร้องที่ได้รับ มาจะ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับลูกหนี้และบุคคลภายนอกมิได้
ในทางด้านคู่กรณีที่จาเป็นในการแสดงเจตนาเพื่อก่อให้เกิดการแปลงหนี้ใหม่ โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้
ได้แก่ เจ้าหนี้เดิม เจ้าหนี้ใหม่ และลูกหนี้ ในขณะที่การทาสิทธิเรียกร้องนั้น ต้องการเพียงเจ้าหนี้ผู้โอนกับผู้รับ
โอน
ในทางด้านผลจะพบว่า ผลของการแปลงหนี้ใหม่ทาให้หนี้เดิมระงับ รวมถึงหนี้อุปกรณ์อันเป็นประกัน
แห่งหนี้ด้วยเว้นแต่จะได้มีการตกลงกันไว้ให้โอนไปกับหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นมา แต่สัญญาค้าประกันไม่สามารถโอน
ไปได้ ย่อมระงับพร้อมกันกับหนี้ประธาน ส่วนผลของการโอนสิทธิเรียกร้องนั้น ตัวหนี้เดิมยังอยู่ และหนี้อุปกรณ์
ทุก ๆ อย่างไม่ว่าประกันด้วยทรัพย์หรือตัวบุคคลย่อมโอนไปหาผู้รับโอนสิทธิพร้อมกับตัวหนี้ประธานเดิม
และในมาตรา 349 วรรคสาม ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่ทาการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัว
เจ้าหนี้นั้นให้บังคับด้วยบทบัญญัติว่าด้วยโอนสิทธิเรียกร้อง จึงเป็นปัญหาว่าหากต้องการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ด้วย
วิธีแปลงหนี้ใหม่ จะต้องใช้วิธีการใดและควรให้มีผลทางกฎหมายเช่นไร ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมความคิดเห็นของ
นักกฎหมายที่มีต่อประเด็นปัญหานี้ อันได้แก่
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้อธิบายไว้โดยละเอียดพร้อมเหตุผลถึงสามประการว่า50
“…สาหรับการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ เมื่อต้องบังคับด้วยลักษณะโอนสิทธิเรียกร้องจึงเป็น
พิเศษผิดต่างกับลักษณะแปลงหนี้ใหม่โดยทั่วไปดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ อาจทาได้โดยไม่ต้องให้ลูกหนี้ยินยอม
ทาสัญญาด้วย ทั้งต้องทาตามแบบที่บังคับไว้ในมาตรา 306 ด้วย และต้องอยู่ในข้อจากัดห้ามเหมือนอย่างการ
โอนสิทธิ โดยถ้าสภาพไม่เปิดช่องหรือมีเจตนาห้ามไว้ หรือเกี่ยวด้วยสิทธิที่จะยึดไม่ได้ ก็จะมีการแปลงหนี้ใหม่
โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ไม่ได้ ประการที่ 2 การแปลงหนี้ใหม่ในมาตรา 349 วรรค 1 ระบุไว้ชัดว่าหนี้เป็นอันระงับ
ไป ฉะนั้น อุปกรณ์และประกันทั้งหลายแห่งหนี้จึงได้หลุดพ้นระงับไปด้วย เว้นแต่จะได้สงวนกันไว้ ตามความใน
มาตรา 352 ที่จะได้ศึกษากันต่อไป แต่ในการโอนสิทธิเรียกร้องและรับช่วงสิทธิประกันทั้งหลายยังมีอยู่มิได้
ระงับไป (มาตรา 305, 226) การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ เมื่อจะต้อ งบังคับตามลักษณะโอนสิทธิ
เรียกร้อง จึงต้องเป็นไปอย่างเดียวกันในข้อที่ประกันแห่งหนี้ยังคงมีอยู่ได้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้คนใหม่ หา
จาต้องมีการสงวนไว้ไม่ เพราะเมื่อบังคับตามลักษณะโอนสิทธิเรียกร้อง ประกันทั้งหลายจะไม่ระงับไปตามหนี้
แต่ประการสุดท้ายว่าด้วยลักษณะของความมุ่งหมายนั่นเองที่การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ยังคง
แตกต่างอยู่ได้ ไม่ต้องเป็นไปอย่างการโอนสิทธิ ลักษณะความมุ่งหมายของการโอนสิทธิเรียกร้องไปเพื่อหากาไร
หรือยกให้กันอย่างทรัพย์สิน ต่างกับรับช่วงสิทธิ ซึ่งเป็นการเข้าใช้หนี้เพื่อป้องกันความเสียหาย ทั้งสองอย่าง
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เหมือนกันที่มิใช่วิธีการระงับหนี้ แต่การแปลงหนี้ใหม่มีลักษณะการความมุ่งหมายที่จะระงับหนี้เก่าก่อหนี้ใหม่
ขึ้น ความในมาตรา 349 วรรค 1 บ่งชัดว่าเป็นการระงับหนี้ แม้ในเรื่องแปลงหนี้ใหม่ โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ใน
วรรค 3 ก็เป็นแต่ให้บังคับตามบทบัญญัติ ในลักษณะโอนสิทธิเรียกร้อง มิได้บัญญัติว่าลักษณะและความมุ่ง
หมายจะต้องเป็นอย่างเดียวตามกันไปด้วย ถ้าเป็นอย่างเดียวเหมือนกันแล้วจะเอามาแยกกล่าวไว้ทาไมว่าเป็น
การแปลงหนี้ใหม่ต่างหากในมาตรา 349 วรรค 1… ”
ส่วนศาสตราจารย์ ดร.เสริม วินิจฉัยกุล เห็นว่า 51 “ถ้าเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ แล้วก็หมายความว่า
ลูกหนี้ยินยอมรับคนใหม่เข้ามาเป็นเจ้าหนี้แทนคนเก่า และในการนี้กฎหมายให้ใช้บทบัญญัติอันว่าด้วยการโอน
สิทธิเรียกร้องบังคับ ดังมาตรา 349 วรรค 3 บัญญัติว่า “ถ้าแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ท่านให้บังคับ
ด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยโอนสิทธิเรียกร้อง” เพราะฉะนั้น ถ้ามีการแปลงหนี้ใหม่
โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ลูกหนี้จะยกข้อต่อสู้ซึ่งมีต่อเจ้าหนี้เดิมมาใช้ต่อเจ้าหนี้ใหม่ไม่ได้ เพราะในการแปลงหนี้ใหม่
ลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยและการยินยอมของลูกหนี้ย่อมเป็นสิ่งสาคัญในการแปลงหนี้ใหม่…”
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้อธิบายว่า52 “ข้อกฎหมายที่ควรเข้าใจให้ถูกต้อง คือโอนสิทธิเรียกร้อง
กับแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ตาม ม.306 กับ 349 ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน เป็นแต่ ม.349 ให้นา ม.306
มาใช้ในการแปลงหนี้ใหม่เท่านั้น โอนสิทธิเรียกร้องเป็นสัญญาระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอน คือเจ้าหนี้เดิมกับ
เจ้าหนี้ใหม่ ลูกหนี้เดิมไม่ต้องทาสัญญานี้ด้วย หนี้เดิมยังคงอยู่ไม่ระงับไป ไม่มีหนี้ใหม่เกิดขึ้นแทนหนี้เดิม เป็น
แต่โอนสิทธิเรียกร้องกันระหว่างเจ้าหนี้เดิมกับเจ้าหนี้ใหม่เข้ามาสวมแทนที่เท่านั้ น ส่วนแปลงหนี้ใหม่ กฎหมาย
ระบุว่าเป็นสัญญาระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้คือ เจ้าหนี้เดิม เจ้าหนี้ใหม่ และลูกหนี้เดิม สามฝ่ายนี้ต้อง
ทาสัญญากัน จึงจะแปลงหนี้ ระงับหนี้เดิม เกิดหนี้ใหม่ขึ้นระหว่างเจ้าหนี้ใหม่กับลูกหนี้เดิม ซึ่งจะมีผลออกไปได้
กว้างขวาง เช่น ค้าประกันและอายุความ เป็นต้น รวมทั้งข้อต่อสู้ของลูกหนี้เดิมด้วย”
ศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร มีความเห็นว่า53 “เหตุที่กฎหมายกาหนดให้นาบทบัญญัติเรื่องโอนสิทธิ
เรียกร้องมาใช้กับการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ก็เพราะการแปลงหนี้ใหม่กรณีนี้ทาให้เจ้าหนี้คนใหม่
เข้ามามีสิทธิเรียกร้องแทนเจ้าหนี้คนเดิม ทานองเดียวกับการโอนสิทธิเรียกร้อง ผลสาคัญในเรื่องนี้ก็คือทาให้
ต้องนาบทบัญญัติของมาตรา 306 และ 308 มาบังคับด้วย แต่เนื่องจากการแปลงหนี้ใหม่เป็ นกรณีที่ต้องทา
สัญญาระหว่างเจ้าหนี้เดิม เจ้าหนี้ใหม่ และลูกหนี้ทั้ง 3 ฝ่ายด้วยกันอยู่แล้ว ตามบทบัญญัติของมาตรา 349 จึง
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ถือได้ว่าลูกหนี้ให้ความยินยอมแล้วมีผลให้ลู กหนี้ไม่อาจยกข้อต่อสู้ที่มีอยู่ต่อเจ้าหนี้เดิมมาใช้กับเจ้าหนี้ใหม่ได้
ตามบทบัญญัติของมาตรา 308 วรรคแรก...”
ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ เห็นว่า 54 “เมื่อมาตรา 349 วรรคท้ายบัญญัติให้การแปลงหนี้
ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ต้องบังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยโอนสิ ทธิเรียกร้อง
การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้จึงต้องทาเป็นหนังสือและบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ได้
ยินยอมด้วยในการโอนนั้นโดยทาเป็นหนังสือตามมาตรา 306 ซึ่งต่างกับการแปลงหนี้ใหม่ในกรณีอื่นที่ไม่มีแบบ
สามารถทาสัญญาด้วยวาจาได้ ผลของการแปลงใหม่ในกรณีเช่นนี้ก็ต้องบังคับตามมาตรา 308 ด้วย”
ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ เห็นว่า “กรณีการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ มาตรา
349 วรรค 3 ให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง ดังนั้นการแปลงหนี้ใหม่โดยการ
เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ต้องทาตามแบบตามมาตรา 306 คือสัญญาแปลงหนี้ใหม่ต้องทาเป็นหนังสือระหว่างบุคคล
สามฝ่ายคือเจ้าหนี้เดิม ลูกหนี้ และเจ้าหนี้คนใหม่ ทั้งนี้ไม่จาเป็นต้องมีการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้
หรือมีความยินยอมเป็นหนังสือของลู กหนี้เช่นที่มาตรา 306 กาหนดไว้ เนื่องจากการแปลงหนี้ใหม่ ลูกหนี้เป็น
บุคคลที่เป็นคู่สัญญาในการแปลงหนี้ใหม่อยู่แล้ว ถือว่าลูกหนี้ได้ยินยอมแล้ว มีผลให้ลูกหนี้ยกข้อต่อสู้ที่มีอยู่กับ
เจ้าหนี้เดิมขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้คนใหม่ไม่ได้อีกด้วย ถ้าลูกหนี้ไม่ได้โต้แย้งอะไรไว้” 55 และ “ในกรณีที่มีการแปลงหนี้
ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ที่เกิดขึ้น ผลประการสาคัญคือความระงับแห่งหนี้เดิมโดยเฉพาะการระงับหนี้ใน
ส่วนของหลักประกันของหนี้เดิม ที่เจ้าหนี้คนใหม่จะไม่ได้รับโอนตามหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องมีข้อตกลงยินยอม
ของผู้ให้หลักประกันว่าจะให้โอนไปประกันหนี้รายใหม่หรือไม่...”56
ศาสตราจารย์ ดร.ศนันกรณ์ โสติถิพันธุ์ มีความเห็นว่า57 “ถ้าเช่นนั้นบทบัญญัติมาตรา 349 วรรคท้าย
บัญญัติต่อไปว่า “ถ้าการแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวล
กฎหมายนี้ ว่าด้วยโอนสิทธิเรียกร้อง” ต้องการหมายความว่าอย่างไร หากให้ข้าพเจ้าลองคิดดู ไม่แน่ว่า ผู้ร่าง
กฎหมายอาจจะมุ่งหมายให้มีความหมายในลักษณะเดียวกันกับกฎหมายอิตาเลี่ยน กล่าวคือ ในกฎหมายอิตา
เลียนนั้นมิได้มีบทบัญญัติในเรื่องการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ มีแต่บทบัญญัติในเรื่ องการโอนสิทธิ
เรียกร้อง ส่วนในบทบัญญัติเรื่องการแปลงหนี้ใหม่ก็มีเฉพาะการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้และการ
เปลี่ยนสาระสาคัญแห่งหนี้อย่างอื่น แต่ด้วยเหตุที่มาตรา 349 วรรคท้ายใช้คาว่า “การแปลงหนี้ใหม่” จึงเท่ากับ
ผูกพันว่าผลต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการแปลงหนี้ใหม่...”
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รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ศรีไชยรัตน์ ให้ความเห็น ไปในทางที่ว่า ที่กฎหมายให้นาบทบัญญัติ
เกี่ ย วกั บ การโอนสิ ท ธิเ รี ยกร้อ งมาใช้ บั ง คับ ผลของการแปลงหนี้ ใหม่ ย่อ มท าให้ห นี้ เ ดิ ม ระงั บ 58 และยั ง ให้
ความเห็นวิเคราะห์ในส่วนของการให้ความยินยอมของลูกหนี้ โดยอธิบายว่า59 “เมื่อมิได้จากัดให้นาเฉพาะ
มาตรา 308 วรรคหนึ่งมาใช้กับการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เท่านั้น การทาสัญญากันระหว่างเจ้าหนี้
เดิมกับเจ้าหนี้ใหม่ก็มีผลเป็นการแปลงหนี้ใหม่ ลูกหนี้ไม่จาต้องร่วมทาสัญญาด้วย แต่ก็น่าคิดอยู่มากว่าความ
แตกต่างที่สาคัญระหว่างการโอนสิทธิเรียกร้องกับการแปลงหนี้ใหม่คือการโอนสิทธิเรียกร้องไม่ ได้ทาให้หนี้
ระงับ ลูกหนี้ยังคงเป็นหนี้ตามหนี้เดิม แต่การแปลงหนี้ใหม่ทาให้หนี้เดิมระงับ ลูกหนี้เป็นหนี้ตามหนี้ใหม่ ดังนั้น
ถ้าลูกหนี้ไม่ได้ตกลงยินยอมด้วยในการแปลงหนี้ใหม่ เหตุใดลูกหนี้จึงต้องผูกพันตามหนี้ใหม่ อย่างไรก็ตาม ถ้า
ลูกหนี้ไม่ต้องผูกพันตามหนี้ใหม่ หนี้เดิมก็ไม่ระงับ ลูกหนี้ยังต้องรับผิดชาระหนี้อย่างเดียวกันนั้นให้เจ้าหนี้เดิม
ทั้งที่เจ้าหนี้เดิมเจตนาจะให้เจ้าหนี้ใหม่เป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องเอากับหนี้รายนี้ ดังนั้นจึงดูจะไม่มีประโยชน์นักหาก
จะตีความว่าการแปลงหนี้ใหม่โดนเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ถ้าลูกหนี้ไม่ได้ตกลงด้วย การแปลงหนี้ใหม่นั้นไม่มีผล
สมบูรณ์”
อนึ่ง กรมร่างกฎหมายได้ ยกตัวอย่างอุทาหรณ์การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ไว้เป็นตัวอย่าง
ว่า60 “ ก. เป็นหนี้ ข. 100 บาท ได้จานาขันเงินใบหนึ่งไว้กับ ข. มีข้อตกลงกันว่า ก. จะใช้เงินที่ค้างให้ ค. ทั้งนี้
เป็นการแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยโอนสิทธิเรียกร้องมา
ใช้บังคับได้ คือว่าสิทธิจานานั้นตกไปอยู่แค่ ค. ตามมาตรา 305”
นอกจากนี้ยังมีคาพิพากษาฎีกาจานวนหนึ่งที่ได้วินิจฉัยในประเด็น และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแปลง
หนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ไว้จานวนหนึ่ง คือ
คาพิพากษาฎีกาที่ 1402/2499 ได้วินิจฉัยว่า การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้นั้น กรณีตาม
มาตรา 306 เรื่องบอกกล่าวการโอนหนี้หรือความยินยอมของลูกหนี้ย่อมไม่เกิดขึ้น ถ้าลูกหนี้ได้ยินยอมเข้าทา
หนังสือสัญญากับเจ้าหนี้คนใหม่ เนื่องจากถือว่าลูกหนี้ได้ให้ความยินยอมด้วยแล้ว61
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พรรณราย ศรีไชยรัตน์, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 247.
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คาพิพากษาฎีกาที่ 1402/2499 ในการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ซึ่งกระทากันโดยลูกหนี้ทาหนังสือสัญญากู้ยืมให้เจ้าหนี้ใหม่นั้น
เพียงเท่านี้ ก็ถือได้ว่ามีการยินยอมเป็นหนังสืออยู่ในตัวแล้ว

คาพิพากษาฎีกาที่ 451/2512 วินิจฉัยว่า สัญญาแปลงหนี้ใหม่กับสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องแตกต่างกัน
มาตรา 349 หมายเพียงแค่ให้นาบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวในเรื่องโอนสิทธิเรียกร้องมาใช้บังคับกับสัญญา
แปลงหนี้ใหม่ แต่ลักษณะทางกฎหมายของการแปลงหนี้ใหม่กับโอนสิทธิเรียกร้องนั้นแตกต่างกัน62
คาพิพากษาฎีกาที่ 2331/2522 วินิจฉัยผลของการแปลงหนี้โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนตัว
ของลูกหนี้ในสัญญาเดียวกัน หากตกลงกันด้วยวาจาโดยมิได้ทาเป็นหนังสือย่อมไม่สมบูรณ์ ไม่มีผลใช้บังคับ63
คาพิพากษาฎีกาที่ 485/2524 การแปลงหนี้ใหม่ที่เจ้าหนี้ใหม่ได้กลับมาทาสัญญากับลูกหนี้ว่าตนได้
ชาระราคาแล้วครบถ้วน ถือว่าสัญญาที่ทาขึ้นระหว่างเจ้าหนี้ใหม่กับลูกหนี้เป็นการให้ความยินยอมในการแปลง
หนี้ใหม่64
คาพิพากษาฎีกาที่ 51/2540 วินิจฉัยว่าการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ตามมาตรา 349 วรรค
3 ซึ่งต้องบังคับตามมาตรา 306 เรื่องโอนสิทธิเรียกร้อง ถ้าไม่ได้ทาเป็นหนังสือย่อมไม่สมบูรณ์65
62

คาพิพากษาฎีกาที่ 451/2512 แม้ พ. จะเป็นภรรยาเจ้าหนี้ แต่หนี้ที่ลูกหนี้มีต่อ พ. กับหนี้ที่มี ต่อเจ้าหนี้เป็นหนี้ต่างรายกัน และเป็นเจ้าหนี้
คนละคน ฉะนั้น การนาเอาหนี้ที่มีต่อ พ. มาแถลงเป็นหนี้ของเจ้าหนี้จึงเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ซึ่งต้องบังคับตามบทบัญญัติทั้งหลาย แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยโอนสิทธิเรียกร้องตามมาตรา349 วรรคท้ายแต่คู่กรณีมิ ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกล่าวฉะนั้น การแปลงหนี้ตามเช็คในส่วนของพ. มาเป็นหนี้เงินกู้ของเจ้าหนี้ จึงไม่สมบูรณ์ เจ้าหนี้จะนาเอาหนี้จานวนนี้มารวมกับหนี้ ของ
เจ้าหนี้เพื่อขอรับชาระหนี้ด้วยไม่ได้
63
คาพิพากษาฎีกาที่ 2331/2522 การที่จาเลยที่ 1 ตกลงให้จาเลยที่ 2 ชาระเงินแก่ผู้เช่าและรับโอนสิทธิการเช่าแทนโดยจาเลยที่ 1 จะชาระ
เงินและโอนสิทธิการเช่าคืนจากจาเลยที่ 2 นั้น จาเลยที่ 1 เป็นทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้เมื่อจาเลยที่ 2 ตกลงกับโจทก์ให้โจทก์ชาระหนี้แทนจาเลยที่
1 แก่จาเลยที่ 2 และจาเลยที่ 2 โอนสิทธิการเช่าแก่โจทก์จึงเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนทั้งตัวเจ้าหนี้และลูกหนี้ และเมื่อสัญญาระหว่าง
โจทก์กับจาเลยที่ 2 เป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ จึงต้องบังคับตามบทบัญญัติเรื่องโอนสิทธิเรียกร้องดังนั้นเมื่อจาเลยที่ 2 กับโจทก์ตกลงกันด้วย
วาจาโดยมิได้ทาเป็นหนังสือจึงไม่สมบูรณ์ไม่มีผลใช้บังคับ
64
คาพิพากษาฎีกาที่ 485/2524 เดิม ห. ทาสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทจากจาเลย ตามเอกสารหมาย จ.3 ชาระราคาแล้ว ต่อมา ผ. ทา
สัญญาจะซื้อขายต่อจากห. ชาระราคาแล้วตามเอกสารหมายจ.2 ต่อมาโจทก์ทาสัญญาจะซื้อขายต่อจาก ผ. ได้ชาระราคาให้ ผ. แล้ว ตาม
เอกสารหมาย จ.1 ในที่สุดโจทก์กับจาเลยทาสัญญาจะซื้อขายกันอีกตามเอกสารหมายจ.4 ระบุว่าจาเลยได้รับเงินถูกต้องแล้ว ต่อมาจาเลยไม่
ยอมโอนที่ดินให้โจทก์ เช่นนี้ การที่จาเลยทาสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทให้ ห. และ ห.ทาสัญญาจะขายให้ ผ. กับ ผ. ทาสัญญาจะขายให้โจทก์
ตามเอกสารหมาย จ.3 จ.2 และ จ.1 ตามลาดับ เป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้แล้วโดยถือว่าหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินที่ ห.
ทากับ ผ. และที่ ผ. ทากับโจทก์ เป็นหนังสือที่ทาขึ้นในการแปลงหนี้ใหม่ดังกล่าว โจทก์เป็นเจ้าหนี้คนใหม่แล้ว และที่จาเลยทาหนังสือสัญญา
เอกสารหมาย จ.4 ระบุว่าโจทก์ได้ชาระราคาแล้วแต่ไม่ได้ชาระ เพราะความจริงจาเลยได้รับชาระจาก ห. แล้ว ถือว่าเอกสารหมาย จ.4 เป็น
ความยินยอมที่ทาเป็นหนังสือในการแปลงหนี้ใหม่ จึงเกิดหนี้ระหว่างโจทก์กับจาเลย โจทก์ย่อมมีอานาจฟ้องขอให้บังคับจาเลยโอนที่พิพาทให้
โจทก์ได้
65
คาพิพากษาฎีกาที่ 51/2540 ตามสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างจาเลยกับ อ. ข้อ 2 วรรคสองที่กาหนดไว้ว่า "ส่วนเงินที่เหลือจานวน
6,900,000 บาท ผู้ซื้อจะต้องชาระให้แก่ผู้ขายครบถ้วนในวันที่ผู้ขายไปจดทะเบียนขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ หรือบุคคลอื่นที่ผู้ซื้อกาหน ดเป็นผู้รับ
โอนแทน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานที่ดิน" นั้น มิได้มีข้อความใดที่แสดงว่า จาเลยกับ อ.ตกลงกันให้ อ.โอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายให้แก่บุคคลอื่นแต่อย่างใดได้เลย ข้อความดังกล่าว เป็นเพียงข้อความต่อเนื่องจากวรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการชาระราคาที่พิพาทว่าจะชาระกัน
อย่างไร เมื่อใด โดยระบุเป็นข้อตกลงไว้ว่า ผู้รับโอนที่พิพาทอาจเป็น อ.ผู้ซื้อ หรือหากไม่รับโอนด้วยตนเองก็จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับโอนแทนก็
ได้ คาว่า "บุคคลอื่น" จึงมีความหมายเพียงเป็นบุคคลผู้ที่จะมีชื่อในขณะที่รับโอนต่อเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อการซื้อขายนั้นสาเร็จสมบู รณ์แทนชื่อ
ของผู้ซื้อที่แท้จริงเท่านั้น คู่สัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทรายนี้ก็คือ จาเลยกับ อ.

4. บทวิเคราะห์
เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายเรื่องการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้และการโอนสิทธิเรียกร้อง
ประกอบกับความคิดเห็นทางกฎหมายหลายแนวทางทาให้พบว่าประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาในกฎหมายไทยมี 2
ประการดังต่อไปนี้
(1) ขอบเขตในการนาบทบัญญัติเรื่องโอนสิทธิเรียกร้องมาใช้บังคับกับการแปลงหนี้ใหม่โดยการ
เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้
มาตรา 349 วรรค 3 กาหนดว่า ถ้าแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ให้บังคับด้วยบทบัญญัติ
ทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยโอนสิทธิเรียกร้อง การที่บทบัญญัติมาตราดังกล่าวระบุให้นาบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องมาใช้บังคับ นั้น จากการรวบรวมความคิดเห็นทางกฎหมายมา จะพบว่า นัก
กฎหมายส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า สัญญาแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้จะต้องกระทาตามแบบของการ
โอนสิทธิเรียกร้องในมาตรา 306 กล่าวคือ จะต้องทาเป็นหนังสือ มิฉะนั้นไม่สมบูรณ์ ใช้บังคับไม่ได้ และ
แนวทางการวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ตัดสินในแนวทางเช่นนี้มาโดยตลอด หากแต่รายละเอียดเกี่ยวกับ ผลทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการให้ความยินยอมของลูกหนี้หรือการบอกกล่าวการโอนไปยังยังลูกหนี้ตามมาตรา 306
ประกอบมาตรา 308 นักกฎหมายกลับมีความเห็นแตกต่างออกไปเป็น 2 แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่ ห นึ่ ง โดยศาสตราจารย์ โ สภณ รั ต นากร 66 ศาสตราจารย์ เ สริ ม วิ นิ จ ฉั ย กุ ล 67 และ
ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ 68 เห็นไปในลักษณะเดียวกันว่า เนื่องจากการแปลงหนี้ใหม่โดยการ
เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ลูกหนี้เป็นบุคคลที่เป็นคู่สัญญาในการแปลงหนี้ใหม่อยู่แล้ว ถือว่าลูกหนี้ได้ยินยอมแล้วตาม
มาตรา 306 มีผลให้ลูกหนี้ยกข้อต่อสู้ที่มีอยู่กับเจ้าหนี้เดิมขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้คนใหม่ไม่ได้ ถ้าลูกหนี้ไม่ได้โต้แย้งอะไร
ไว้ในขณะทาสัญญาแปลงหนี้ใหม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเห็นที่หนึ่งสอดคล้องกับแนวความเห็นของนักกฎหมาย
ญี่ปุ่นที่เห็นว่า เนื่องจากลูกหนี้ย่อมต้องเป็นคู่กรณีเกี่ยวข้องในการแปลงหนี้ใหม่อยู่แล้ว ก็ควรจะต้องถือว่า

โจทก์กล่าวอ้างมาในฟ้องว่า จาเลยยินยอมให้ อ.โอนสิทธิการซื้อที่พิพาทให้แก่โจทก์ จึงเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 349 วรรคสาม ซึ่งจะต้องบังคับตามมาตรา 306 เรื่องโอนสิทธิเรียกร้องเมื่อไม่ปรากฏว่า การโอนหนี้ระหว่างโจทก์กับ อ.ได้
ทาเป็นหนังสือ การโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงไม่สมบูรณ์ ไม่อาจใช้ยันจาเลยได้ และมิใช่เป็นกรณีรับช่วงสิทธิตาม ป.พ.พ.มาตรา 226 ส่วน
การที่โจทก์ทาสัญญาเป็นหุ้นส่วนกับ จ.และ อ.ในการซื้อที่พิพาทเพื่อนาไปขายเอากาไร ก็เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับผู้เป็นหุ้นส่วนกันเอง
จาเลยมิได้รู้เห็นหรือรับรู้ด้วยแต่อย่างใด ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับโอนสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทจาก อ. โจทก์มิใช่คู่สัญญากับจาเลยจึง
ไม่มีอานาจฟ้องบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทและเรียกค่าเสียหายจากจาเลยได้
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ลูกหนี้ได้ตกลงยินยอมให้มีการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ จึงไม่เกิดกรณีที่ลูกหนี้จะต้องได้รับการ
บอกกล่าวการแปลงหนี้ใหม่69
แนวทางที่สอง โดยศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช70 ศาสตราจารย์พิเศษไพโรจน์ วายุภาพ71 และ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ศรีไชยรัตน์72 เห็นว่า การแปลงหนี้ใหม่ไม่จาเป็นต้องทาสัญญาระหว่างคู่กรณี
3 ฝ่าย คือ เจ้าหนี้เดิม ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ใหม่ แม้จะมีเพียงเจ้าหนี้เดิมกับเจ้าหนี้ใหม่ทาสัญญาแปลงหนี้ระหว่าง
กันเป็นหนังสือก็สมบูรณ์ สามารถเป็นสัญญาแปลงหนี้ใหม่ที่ใช้บังคับได้ ด้วยเหตุนี้เมื่อไม่มีลูกหนี้ทาสัญญาร่วม
ด้ ว ย จึ ง ต้ อ งเป็ น ไปตามส่ ว นท้ า ยของมาตรา 306 การแปลงหนี้ ใ หม่ นั้ น จะยกขึ้ น เป็ น ข้ อ ต่ อ สู้ ลู ก หนี้ ห รื อ
บุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการแปลงหนี้โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้จะได้ยินยอม
ด้วยในการแปลงหนี้นั้น โดยคาบอกกล่าวหรือความยินยอมนั้นเป็นหนังสือ จึงอาจเกิดผลต่อเนื่ องในมาตรา
308 วรรค 2 เนื่องจากลูกหนี้ได้รับเฉพาะคาบอกกล่าวการแปลงหนี้ใหม่ สืบเนื่องมาจากในการทาสัญญาแปลง
หนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ลูกหนี้มิได้ร่วมทาสัญญาด้วย ตามแนวความเห็นที่สองนี้ บทบัญญัติในเรื่องโอน
สิทธิเรียกร้องที่นามาใช้เกี่ยวกับการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้จึงมีทั้งมาตรา 306 และมาตรา 308
อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากทั้งสองแนวทางความคิดเห็นข้างต้น ยังปรากฏแนวความเห็นที่สามของ
ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช73 ที่เห็นว่า การนาบทบัญญัติโอนสิทธิเรียกร้องมาใช้บังคับกับการแปลงหนี้
ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ว่า การนาบทบัญญัติเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องมาบังคับใช้ ย่อมหมายถึง การแปลง
หนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ไม่ได้เพียงแต่เอาแบบแห่งนิติกรรมของการโอนสิทธิเรียกร้องมาใช้เท่านั้น แต่
เป็นการนาบทบัญญัติทุกมาตราที่เกี่ยวข้องกับการโอนสิทธิเรียกร้องของหนี้อันจะต้องชาระแก่เจ้าหนี้โดย
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 303-308 มาใช้บังคับ เช่น การนาบทบัญญัติเกี่ยวกับหนี้อุปกรณ์ทั้งหลายตามมาตรา
305 ซึ่งทาให้การแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้า หนี้ กรณีของหนี้อุปกรณ์ทั้งหลาย ทั้งจากสัญญาจานา
จานอง ค้าประกันย่อมตกติดไปกับหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการแปลงหนี้ด้วย หรือมาตรา 303 ที่การแปลงหนี้ใหม่
โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้จะต้องดูว่าสภาพแห่งสิทธิของหนี้นั้นสามารถโอนแก่กันได้ ซึ่งแนวทางนี้สอดคล้องกับ
อุทาหรณ์ของกรมร่างกฎหมายที่ยกตัวอย่างการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ให้นาบทบัญญัติว่าด้วย
โอนสิทธิเรียกร้องมาใช้บังคับได้ โดยยกตัวอย่างของสิทธิจานาที่ตกติดไปกับการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัว
เจ้าหนี้ โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 30574
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ความคิดเห็น
ประเด็น

ฝ่ายที่หนึ่ง

ฝ่ายที่สอง ฝ่ายที่สาม

หนี้เดิมระงับ
/
/
/
ลูกหนี้ต้องร่วมทาสัญญา
/
ต้องทาการบอกกล่าวการแปลง
/
/
หนี้
หรือ ได้รับความยินยอมจาก
ลูกหนี้
ในการแปลงหนี้เป็นหนังสือ
เพื่อให้การแปลงหนี้นั้นสามารถ
ยกขึ้นเป้นข้อต่อสู้ลูกหนี้และ
บุคคลภายนอก
ลูกหนี้สามารถนาข้อต่อสู้ที่ตนมี
/
/
ต่อเจ้าหนี้เดิมยกขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้
ใหม่
ผู้เขียนเห็นว่า การที่มาตรา 349 วรรค 3 บัญญัติว่า “การแปลงหนี้โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ให้บังคับ
ด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง” จะต้องนาบทบัญญัติทุกมาตรา
เกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่ต้องชาระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 303-308 มาใช้
บังคับทั้งหมด ด้วยเหตุผลประกอบ ดังต่อไปนี้
ถ้อยคาในบทบัญญัติมาตรา 349 วรรค 3 เอง บัญญัติว่า “ให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง” (ตัวบทภาษาอังกฤษใช้คาว่า the provisions of this Code
concerning Transfer of Claims) ด้ ว ยเหตุ นี้ ค าว่ า “บทบั ญ ญั ติ ทั้ง หลาย” ย่ อ มต้ อ งหมายถึง บทบั ญ ญั ติ
ทั้งหมดในเรื่องโอนสิทธิเรียกร้องนั้น จะต้องนามาใช้บังคับกับการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ซึ่งก็คือ
บทบัญญัติในส่วนของการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่จะต้องชาระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
หลักเกณฑ์เช่นนีค้ ล้ายคลึงกับบทบัญญัติในเรื่องอื่นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กาหนดให้
นาบทบัญญัติทั้งหมดในบางลักษณะมาใช้บังคับ เช่น มาตรา 172 วรรค 2 กาหนดให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับลาภ
มิควรได้มาใช้บังคับกับการคืนทรัพย์สินจากโมฆะกรรม ซึ่งถ้อยคาในบทบัญญัติระบุไว้ว่า “ถ้าจะต้องคืน

ทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรม ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับ ”75
หรือ มาตรา 1313 กรณีผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเงื่อนไขสร้างโรงเรือนในที่ดินแล้วต่อมาที่ดินตกเป็นของบุคคล
อื่นตามเงื่อนไข ถ้อยคาในบทบัญญัติใช้คาว่า “…ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยลาภมิควรได้มา
ใช้บังคับ”76 ซึ่งหมายถึงให้นาเอาบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ตั้งแต่มาตรา 406-419 มาใช้บังคับ77
หากกฎหมายต้องการให้ใช้เพียงบทบัญญัติแค่เพียงบางมาตราโดยไม่ยังคงรักษาหลักเกณฑ์ที่เป็น
สาระสาคัญ ในเรื่องนั้น มั กจะใช้ถ้อยคาในบทบัญ ญั ติว่า “ให้บังคับด้วยบทบัญ ญั ติทั้งหลายแห่งประมวล
กฎหมายนี้ว่าด้วย ... โดยอนุโลม หรือ ตามความควร เช่น มาตรา 427 บัญญัติให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับความ
รับผิดของนายจ้างที่ต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดมาใช้บังคับกับกรณีของตัวการต้องร่วมรับผิด
กับตัวแทนในผลแห่งละเมิดโดยอนุโลม ถ้อยคาในมาตรานี้ใช้คาว่า “บทบัญญัติในมาตราทั้งสองก่อนนั้น ท่าน
ให้ใช้บังคับแก่ตัวการและตัวแทนด้วยโดยอนุโลม” ส่วนมาตรา 549 ในเรื่องสัญญาเช่า ความรับผิดของผู้ให้เช่า
ในกรณีชารุดบกพร่องและรอนสิทธิ ถ้อยคาในกฎหมายใช้ว่า “…ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่ง
ประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการซื้อขายอนุโลมความตามควร”78 หรือบทบัญญัติมาตรา 835 ในเรื่องตัวแทนค้า
ต่าง ถ้อยคาในบทบัญญัติใช้คาว่า “บทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยตัวแทนนั้น ใช้บังคับ
ถึงตัวแทนค้าต่างด้วยเพียงที่ไม่ขัดกับทบัญญัติในหมวดนี”้ 79
หากบทบัญญัติกฎหมายเลือกใช้ถ้อยคาในลักษณะ “โดยอนุโลม” “ตามควร” “เพียงเท่าที่ไม่ขัด”
เป็นการที่กฎหมายเห็นว่ามีบางหลักเกณฑ์หรือบทบัญญัติที่เคยบัญญัติไว้แล้วซ้ากันอันจะนามาบังคับใช้ได้โดย
อนุโลม จึงไม่อยากทาการบัญญัติซ้าไว้อีก 80 ถ้อยคาต่าง ๆ เช่นนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า ให้

75

มาตรา 172 วรรค 2 บัญญัติว่า “ถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรม ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้
มาใช้บังคับ”
76
มาตรา 1313 บัญญัติว่า “ถ้าผู้เป็นเจ้าของที่ดินโดยมีเงื่อนไขสร้างโรงเรือนในที่ดินนั้น และภายหลังที่ดินตกเป็นของบุคคลอื่นตามเงื่อนไข
ไซร้ ท่านให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยลาภมิควรได้มาใช้บังคับ”
77
ประมูล สุวรรณศร, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ทรัพย์ , ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยพัฒฑ์ เนียมกุญชร (กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์นิติบรรณการ, 2545), หน้า 141-142.
78
มาตรา 549 บัญญัติว่า “การส่งมอบทรัพย์สินซึ่งเช่าก็ดี ความรับผิดของผู้ให้เช่าในกรณีชารุดบกพร่องและรอนสิทธิก็ดี ผลแห่งข้อสัญญาว่า
จะไม่ต้องรับผิดก็ดี เหล่านี้ ท่านให้บังคับด้วยบทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการซื้อขายอนุโลมความตามควร”
79
มาตรา 835 บัญญัติว่า “บทบัญญัติทั้งหลายแห่งประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยตัวแทนนั้น ท่านให้ใช้บังคับถึงตัวแทนค้าต่างด้วยเพียงที่ไม่
ขัดกับบทบัญญัติในหมวดนี”้
80
สุธีร์ ศุภนิตย์, วิจิตรา วิเชียรชม และไผทชิต เอกจริยกร, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่า
ซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทาของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ บรรพ 3 มาตรา 537-679 (กรุงเทพฯ: กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 28.

นาบทบัญญัติทั้งหลายมาใช้บังคับในลักษณะเป็นการอนุโลมใช้หลักเกณฑ์81 เท่าที่จะสามารถนามาปรับใช้ได้82
หรือใช้บังคับเพียงเท่าที่ไม่ขัด83 โดยพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ84 กล่าวคือ บทบัญญัติในเรื่องนั้นจะสามารถนามาใช้
บังคับได้มากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาการขัด85 ต่อหลักเกณฑ์และบทบัญญัติในเรื่องที่ถูกนามาใช้ เพราะ
ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 349 วรรค 3 เอง ซึ่งกาหนดให้สัญญาแปลงหนี้ใหม่โดย
การเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้นาข้อบังคับว่าด้วยบทบัญญัติทั้งหลายเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องมาใช้บังคับ ย่อมต้อง
หมายถึง ให้นาบทบัญญัติทั้งหมดในเรื่องโอนสิทธิเรียกร้องในส่วนของการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่จะต้อง
ชาระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมดตามมาตรา 303-308 มาใช้บังคับกับการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัว
เจ้าหนี้ มิใช่นามาเพียงบางมาตรา และการทาสัญญาแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ไม่จาเป็นต้องทา
สัญญาระหว่างคู่กรณี 3 ฝ่าย คือ เจ้าหนี้เดิม ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ใหม่ แม้จะมีเพียงเจ้าหนี้เดิมกับเจ้าหนี้ใหม่ทา
สัญญาแปลงหนี้ระหว่างกันเป็นหนังสือก็สมบูรณ์ สามารถเป็นสัญญาแปลงหนี้ใหม่ที่ใช้บังคับได้ ด้วยเหตุนี้เมื่อ
ไม่มีลูกหนี้ทาสัญญาร่วมด้วย จึงต้องเป็นไปตามส่วนท้ายของมาตรา 306 การแปลงหนี้ใหม่นั้นจะยกขึ้นเป็นข้อ
ต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการแปลงหนี้โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ไปยังลูกหนี้ หรือลูกหนี้
จะได้ยินยอมด้วยในการแปลงหนี้นั้น โดยคาบอกกล่าวหรือความยินยอมนั้นเป็นหนังสือ
(2) ผลของการแปลงหนี้เดิมใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ตอ่ ประกันแห่งหนี้
บทบัญญัติการโอนสิทธิเรียกร้องไม่ได้กาหนดผลเรื่องความระงับแห่งหนี้ไว้ จึงเห็นได้ว่าการโอนสิทธิ
เรียกร้องไม่ได้ทาให้หนี้ระงับไป บุคคลภายนอกผู้รับโอนสามารถเข้ามาสวมสิทธิของเจ้าหนี้ผู้โอนนั้นและใช้สิทธิ
เรียกร้องที่โอนมาจากเจ้าหนี้บังคับให้ลูกหนี้ชาระหนี้ได้ในนามของตนเองตามหนี้บนมูลหนี้เดิมที่ตนรับโอนมา
อย่างไรก็ดี บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการแปลงหนี้ใหม่กลับอยู่ในหมวดความระงับแห่งหนี้ และมีบทบัญญัติ
โดยชัดแจ้งในมาตรา 349 วรรคหนึ่งว่า “…หนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยแปลงหนี้ใหม่ ” อย่างไรก็ดี แม้ความ
คิดเห็นทางกฎหมายการโอนสิทธิเรียกร้องจะมีความแตกต่างกันว่าการนาเอาบทบัญญัติการโอนสิทธิเรียกร้อง
มาใช้บังคับด้วยในการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้า หนี้ จะใช้บังคับมากน้อยเพียงใด แต่ก็เป็นที่เข้าใจไป
81

จิตติ ติงศภัทิย์, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด , ปรับปรุง
โดยเขมภู มิ ถาวร, ชวิ น อุ่ น ภั ท ร, อ านาจ ตั้ ง คี รี พิ ม าน (กรุ ง เทพฯ: กองทุ น ศาสตราจารย์ จิ ต ติ ติ ง ศภั ทิ ย์ คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), หน้า 206.
82
ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์, คาอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ , พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
วิญญูชน, 2560), หน้า 196-197.
83
กุศล บุญยืน, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ตัวแทนและนายหน้า , พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์นิติ
บรรณการ, 2541), หน้า 170.
84
ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัวแทนค้าต่างและนายหน้า , พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
นิติธรรม, 2556), หน้า 15.
85
ไผทชิต เอกจริยกร, คาอธิบาย เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ, พิมพ์ครั้งที่ 20 (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิญญูชน, 2560), หน้า 106.

ในทางเดียวกันทั้งหมดจากความคิดเห็นทางกฎหมายและแนวทางคาพิพากษาจากศาลฎีกาว่า การโอนสิทธิ
เรียกร้องไม่ทาหนี้ประธานไม่ระงับ แต่การแปลงหนี้ใหม่หนี้ประธานเดิมที่แปลงนั้นต้องระงับสิ้นไป
ทว่า แม้หนี้ประธานจะระงับโดยผลของการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ กรณีนี้จึงก่อให้เกิด
คาถามว่า เมื่อแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้อันทาให้หนี้ประธานนั้นระงับสิ้นไปแล้ว แล้วหนี้อุปกรณ์ที่
เป็นประกันแห่งหนี้ซึ่งตกติดอยู่กับหนี้ประธานจะระงับด้วยหรือไม่ เนื่องจากว่าความเป็นอยู่ของหนี้ประธาน
เป็นสาระสาคัญในความเป็นอยู่ของหนี้อุปกรณ์ แต่เมื่อการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ กฎหมายให้ใช้
บังคับโดยบทบัญญัติต่าง ๆ ว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้อง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว หนี้อุปกรณ์ที่เป็นประกันแห่งหนี้
จะต้องระงับไปตามหนี้ประธานตามบทบัญญั ติของการแปลงหนี้ใหม่ หรือไม่ ซึ่งนักกฎหมายได้มีความเห็น
แตกต่างออกไปเป็น 2 แนวทาง ได้แก่
แนวทางที่หนึ่ง โดยศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ศนันท์กรณ์ โสตถิ
พันธุ์86 เห็นไปในทางว่า ผลของประกันหนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของการแปลงหนี้ใหม่ โดยประกันแห่งหนี้ที่
ตกติดอยู่กับหนี้ประธานเดิมที่ถูกแปลงโดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้นั้นจะต้องระงับไปด้วย
แนวทางที่สอง โดย ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช 87 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณราย ศรีไชย
รัตน์88 และ อุทธาหรณ์กรมร่างกฎหมาย89 เห็นไปในทางว่า แม้การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เกิดขึ้น
และส่งผลทาให้หนี้เดิมระงับ หากแต่ผลของหนี้อุปกรณ์ ที่เป็นประกันหนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของการโอน
สิทธิเรียกร้อง ประกันหนี้ซึ่งตกติดกับหนี้ประธานเดิมที่ถูกแปลงจะไม่ระงับ แต่จะตกติดไปกับหนี้ประธานที่ได้
ทาการแปลงขึ้นมาใหม่ด้วย โดยคู่สัญญาไม่จาเป็นจะต้องตกลงกันใหม่ให้ ประกันหนี้ตกติดไปกับหนี้ประธาน
เพราะประกันหนี้ย่อมตกติดไปกับการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ด้วยผลของบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
โอนสิทธิเรียกร้องที่กฎหมายให้นามาใช้บังคับ ซึ่งก็คือโดยผลของมาตรา 305 ประกัน หนี้ทั้งหลายจึงไม่ระงับไป
ตามหนี้เดิมที่ระงับไป
ผู้เขียนเห็นด้วยกับแนวทางความเห็นที่สอง ด้วยเหตุว่า แม้การแปลงหนี้จะทาให้หนี้เดิมระงับ เกิดเป็น
หนี้ใหม่ขึ้นมา หากแต่การแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้มิได้ส่งผลให้หนี้อุปกรณ์ ที่เป็นประกันหนี้ระงับ
สิ้นไปตามหนี้เดิม เพราะ มาตรา 349 วรรคสาม บัญญัติไว้ว่าให้นาบทบัญญัติทั้งหลายเกี่ยวกับการโอนสิทธิ
เรียกร้องมาใช้บังคับกับการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ดังที่ผู้เขีย นได้ให้เหตุผลไว้ในข้อ 1 ว่า ย่อม
ต้องหมายถึง ให้นาบทบัญญัติทั้งหมดในเรื่องโอนสิทธิเรียกร้องในส่วนของการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่จะต้อง
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ชาระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงทั้งหมดตามมาตรา 303-308 มาใช้บังคับกับการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัว
เจ้าหนี้ มิใช่นามาเพียงบางมาตรา ประกันหนี้จึงต้องตกติดไปกับการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้โดย
ผลของบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องที่กฎหมายให้นามาใช้บังคับ ซึ่งก็คือโดยผลของมาตรา 305
ประกันหนี้ทั้งหลายจึงไม่ระงับไปตามหนี้เดิมที่ระงับไป

5. บทสรุป
โดยปกติกฎหมายมิได้กาหนดแบบของการแปลงหนี้ใหม่ไว้จึงสามารถทาสัญญาได้ด้วยเพียงการแสดง
เจตนา แต่บทบัญญัติมาตรา 349 วรรค 3 กาหนดให้การแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ต้องนา
บทบัญญัติทั้งหลายว่าด้วยการโอนสิทธิเรียกร้องมาใช้บังคับ ผู้เขียนจึงเห็น ว่า การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัว
เจ้าหนี้จะต้องนาบทบัญญัติทั้งหมดในเรื่องโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่จะต้องชาระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจง
ทั้งหมดตามมาตรา 303-308 มาใช้บังคับกับการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ มิใช่นามาเพียงบางมาตรา
การแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ จึงมีผลพิเศษที่ต่างกับลักษณะการแปลงหนี้ใหม่ในกรณีเปลี่ยน
สาระสาคัญแห่งหนี้อื่น กล่ าวคือการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ต้องทาตามแบบเป็นหนังสือ
เช่นเดียวกันกับการโอนสิทธิเรียกร้อง และต้องอยู่ในข้อจากัดเกี่ยวกับมาตรา 303-304 และด้วยผลของมาตรา
305 สิทธิประกันในหนี้ทั้งหลายมิได้ระงับไปด้วยเมื่อมีการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ ดังนั้นการ
แปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เมื่อต้องนาลักษณะการโอนสิทธิเรียกร้องมาบังคับด้วยแล้ว ประกันแห่งหนี้ก็
ไม่ระงับสิ้นไป แต่ให้ตกติดไปกับหนี้ใหม่ที่ได้แปลงขึ้นมา และการทาสัญญาแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัว
เจ้าหนี้ไม่จาเป็นต้องทาสัญญาระหว่างคู่กรณี 3 ฝ่าย แม้จะมีเพียงเจ้าหนี้เดิมกับเจ้าหนี้ใหม่ทาสัญญาแปลงหนี้
ระหว่างกันเป็นหนังสือก็สมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามส่วนท้ายของมาตรา 306 คือการแปลงหนี้ใหม่นั้นจะ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการแปลงหนี้โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ไปยัง
ลูกหนี้ หรือลูกหนี้จะได้ยินยอมด้วยในการแปลงหนี้นั้น แต่สิ่งหนึ่งที่การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ไม่
จาเป็นต้องเป็นไปตามการโอนสิทธิเรียกร้องก็คือลักษณะของการโอนสิทธิเรีย กร้องซึ่งต้องการสงวนหนี้เดิมไว้
ในขณะที่การแปลงหนี้ใหม่มีลักษณะสาคัญที่จะระงับหนีเ้ ดิมและเกิดเป็นหนี้ใหม่ขึ้นมาแทน

