
เอกสารประกอบการสอนวิชา 

GEN1145 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 



 
 



ก 

 

ค ำน ำ 

 

 เอกสารประกอบการสอนในรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน รหัสวิชา GEN๑๑๔๕ 
(Law in Daily Life) เป็นรายวิชาพ้ืนฐานจัดอยู่ในหมวดการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
โดยมีเนื้อหาวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทั่วไปของกฎหมาย อันเกี่ยวกับ
ความหมาย ความส าคัญของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย รวมถึงศึกษาในส่วนของ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ในการจัดท าคณะผู้จัดท าได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้เรียนมีองค์ความรู้กฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจนเกิดทักษะ
ในการด ารงชีวิตโดยการหลีกเลี่ยงการกระท าผิดกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันให้เกิดความตระหนักใน
การปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสอนรายวิชานี้  คงจะเป็นประโยชน์กับ
ผู้เรียนในการใช้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนสร้างความตระหนักในการ
ด ารงตนในสังคมในฐานะพลเมืองของประเทศ ได้ไม่มากก็น้อย และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมคณะผู้จัดให้ได้มีโอกาสได้สร้างผลงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 
หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท าก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

         คณะผู้จัดท า 
                ส านักวิชากฎหมาย 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

 

 



ข 
 

 
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

 
 

สารบัญ 
 

หน้า   
  

ค าน า                 ก 
สารบัญ               ข 
แผนบริหารการสอน                                        
บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย        ๑ 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ ๑                                                                ๒ 
 ๑. ความหมายของกฎหมาย            ๔ 
 ๒. ลักษณะของกฎหมาย         ๖ 
 ๓. ที่มาของกฎหมาย        ๑๒ 
 ๔. ระบบกฎหมาย        ๑๖          
 ๕. ประเภทของกฎหมาย        ๑๗ 
 ๖. ความส าคัญของกฎหมาย           ๑๙ 
  สรุป                                                   ๒๑  
  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ ๑ ๒๒ 
  เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ ๑ ๒๓ 
บทที่ ๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง ๒๔  
 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ ๒   ๒๕ 
 ๑. ความหมายและลักษณะของกฎหมายแพ่ง     ๒๗ 
 ๒. กฎหมายว่าด้วยบุคคลและความสามารถ      ๒๗ 
 ๓. กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน      ๔๐                
 ๔. กฎหมายว่าด้วยการกระท าละเมิด      ๔๘ 
 ๕. กฎหมายว่าด้วยลักษณะครอบครัว      ๕๒ 
 ๖. กฎหมายว่าด้วยลักษณะมรดก       ๕๙ 
 สรุป              ๖๘                                               
 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ ๒           ๗๑ 
 เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ ๒         ๗๒  

 
 
 
 



ค 
 

 
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

หน้า 
 
บทที่ ๓ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์       ๗๔ 
 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ ๓       ๗๕ 
 ๑. ความหมายและลักษณะของกฎหมายพาณิชย์     ๗๗ 
 ๒. กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา      ๗๗ 
 ๒.๑ นิติกรรม        ๗๗ 
 ๒.๒ สัญญา         ๘๒ 
 ๓. กฎหมายว่าด้วยสัญญาในชีวิตประจ าวัน      ๘๔ 
 ๓.๑ สัญญาซื้อขาย        ๘๔ 
 ๓.๒ สัญญาให้        ๙๐ 
 ๓.๓ สัญญายืม        ๙๓ 
 ๓.๔ ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์      ๙๕ 
 ๓.๕ สัญญาเช่าทรัพย์และเช่าซื้อ ๑๐๓ 
 สรุป ๑๑๔
 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ ๓ ๑๑๗ 

เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ ๓                 ๑๑๘     
 บทที่ ๔ หลักกฎหมายอาญาและการลงโทษ ๑๑๙ 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ ๔  ๑๒๐ 
๑. ความหมายและสาระส าคัญของกฎหมายอาญา             ๑๒๒ 
๒. ประเภทของความผิดอาญา               ๑๒๓ 
๓. หลักประกันในกฎหมายอาญา               ๑๒๔ 
๔. ความรับผิดทางอาญา                ๑๒๕ 
 ๔.๑ โครงสร้างข้อ ๑ การกระท าครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ          ๑๒๖ 
 ๔.๒ โครงสร้างข้อ ๒ การกระท าไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด                        ๑๓๒ 
 ๔.๓ โครงสร้างข้อ ๓ การกระท าไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ           ๑๓๔ 
๕. เหตุลดโทษ                 ๑๓๖ 
๖. การพยายามกระท าความผิด               ๑๓๖ 
๗. ผู้กระท าความผิดหลายคน                ๑๓๗  
สรุป                  ๑๔๑ 
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ ๔                           ๑๔๒ 
เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ ๔                         ๑๔๓ 



ง 
 

 
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

 หน้า 
 

บทที่ ๕ กระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่ง              ๑๔๔  
 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ ๕   ๑๔๕ 
 ๑. กระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่ง                        ๑๔๗ 
 ๒. ประเภทของคดีแพ่ง                ๑๔๗ 
 ๓. วิธีพิจารณาคดีแพ่ง                ๑๔๘ 
 ๔. การอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษา              ๑๕๑ 
 ๕. การบังคับคดีแพ่ง                ๑๕๒                                                                                                                                            
 สรุป                  ๑๕๕
 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ ๕                ๑๕๖
 เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ ๕              ๑๕๗ 
บทที่ ๖ กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา              ๑๕๘  
          แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ ๖               ๑๕๙     
 ๑. กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา              ๑๖๑ 
 ๒. ประเภทของคดีอาญา                ๑๖๑ 
 ๓. ระบบการด าเนินคดีอาญา               ๑๖๓ 
 ๔. องค์กรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา            ๑๖๔ 
 ๕. ขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาก่อนยื่นฟ้องต่อศาล              ๑๖๕ 
 ๖. ขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาในศาลชั้นต้น             ๑๖๘ 
 ๗. การอุทธรณ์                 ๑๗๑ 
 ๘. การฎีกา                          ๑๗๑ 
 ๙. กระบวนการชั้นบังคับคดี               ๑๗๒ 
 สรุป                  ๑๗๕
 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ ๖                ๑๗๖
 เอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ ๖               ๑๗๗ 
 

 
 
 
 



จ 
 

 
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

 
 

สารบัญ (ตอ่) 
 

 หน้า 
 

บทที่ ๗ กฎหมายอ่ืนในชีวิตประจ าวัน               ๑๗๘ 
 แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ ๗                 ๑๗๙ 
 ๑. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒             ๑๘๑ 
 ๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕             ๑๘๖ 
  ๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒             ๑๙๐ 
 ๔. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒              ๒๐๑  
 สรุป                     ๒๑๔                  
 แบบฝึกหัดท้ายบทที่ ๗              ๒๑๗                      
 เอกสารอ้างอิงท้ายบทท่ี ๗                ๒๑๘    
      

บรรณานุกรม                 ๒๑๙
 ประวัติคณะผู้จัดท า                ๒๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     ส านักวิชากฎหมาย  

    
หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา                                          

GEN๑๑๔๕ กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน  (Law in Daily Life) 
๒. จ านวนหน่วยกิต                                              

๓ หน่วยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา                                          

วิชาศึกษาท่ัวไป 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน         
       (๑) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ว่าที่ ร.ต.พิทยา มณีรัตน์ อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์       
                                               อาจารย์พชรวรรณ ข าตุ้ม 

(๒) อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ส านักวิชากฎหมาย  
๕. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน                                  

ไม่มี 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน                               

ไม่มี 
๗. สถานที่เรียน                                                        

ตามตารางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
๘. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด              

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
            เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทั่วไปของกฎหมาย อันเกี่ยวกับความหมาย 
ความส าคัญของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย รวมถึงการศึกษาในส่วนของ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
 
 



ช 

 

๓. วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา 
             เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในหลักการทั่วไปของกฎหมายต่างๆอย่างถูกต้อง เพื่อน าไปปรับใช้
กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐานการเรียนในรายวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 
หมวดที่  ๓  ลักษณะและการด าเนินการ 
 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรทราบ และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้นว่า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย บุคคล นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ครอบครัว ประมวล
กฎหมายอาญาว่าด้วย เจตนา ประมาท จ าเป็นและป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย การพยายามกระท า
ความผิด ตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน  กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและอาญา  พระราชบัญญัติ
จราจรฯ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ  พระราชบัญญัติยาเสพติดฯ  พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภคฯ  เป็นต้น 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๔๕
ชั่วโมง ต่อภาค

การศึกษา 

ตามความต้องการของ
นักศึกษา 

เฉพาะราย หรือเป็นกลุ่ม 

- ๖ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
      อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
หมวดที่  ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
         (๑) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
         (๒) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
         (๓) มีวินัย ตรงต่อเวลา ในการเข้าห้องเรียน 
         (๔) มีความรู้ในการอ้างอิงงานเอกสารอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณของนักวิชาการ 
         (๕) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
 



ซ 

 

๑.๒ วิธีการสอน 
         (๑) บรรยายเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาพร้อม
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเรื่องต่างๆ 
         (๒) อภิปรายโดยแบ่งกลุ่มย่อยในชั้นเรียน 
         (๓) ให้นักศึกษาไปค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
๑.๓ วิธีการประเมิน 
        พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การส่งงาน และ ประสิทธิภาพของ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
๒. ความรู้ 
๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
         (๑) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
         (๒) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทั่วไปของกฎหมาย และกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
๒.๒ วิธีการสอน 
         บรรยาย อภิปราย การน าเสนองาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยอาศัยหลักกฎหมายที่ได้
ศึกษามา และมอบหมายให้ค้นคว้าบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษา
โดยใช้ปัญหา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง            
๒.๓ วิธีการประเมิน 
         (๑) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  
         (๒) จากความประพฤติ และความตั้งใจในห้องเรียน 
         (๓) การส่งงาน และการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
         (๑) พัฒนาให้นักศึกษารู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
         (๒) นักศึกษาสามารถวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายและเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของตัวบท
กฎหมาย 
         (๓) นักศึกษาสามารถประยุกต์น าความรู้ ไปแก้ไขปัญหาได้  
๓.๒ วิธีการสอน 
         (๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
         (๒) ผู้สอนแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ตามหลักการหรือวิธีการของกฎหมายในมุมมองของนัก
กฎหมาย 
         (๓) ยกตัวอย่างเพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหา ระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายและทฤษฏี และอภิปราย
กลุ่ม 
๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
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๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
        (๑) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาต่างๆในกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือ ในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
        (๒) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเอง และงานในกลุ่ม 
        (๓) ท างานด้วยความอุตสาหะ และให้ความร่วมมือกับกลุ่มเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย 
        (๔) พัฒนาทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
        (๕) มีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  
๔.๒ วิธีการสอน 
        (๑) มีการแสดงความคิดเห็นหรือตอบค าถามภายในห้องเรียนทุกครั้ง 
        (๒) มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม พร้อมก าหนดวัน เวลา และสถานที่ส่งงานที่ชัดเจน 
๔.๓ วิธีการประเมินผล 
        (๑) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะลงมือปฏิบัติงานในห้องเรียน 
        (๒) ประเมินจากการน าเสนอที่แสดงถึงการเตรียมตัว และการร่วมกันแสวงหาและวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นอย่างด ี
        (๓) ประเมินจากการส่งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ได้ตามวันและเวลาที่ก าหนด 
 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
       (๑) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       (๒) พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการท ารายงานและน าเสนอในชั้น
เรียน 
       (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๕.๒ วิธีการสอน 
       (๑) มอบหมายงานที่มีลักษณะเป็นกรณีศึกษา เพ่ือให้ท าการวิเคราะห์ โดยน าบทบัญญัติของ
กฎหมาย ค าพิพากษาของศาล  พร้อมทั้งค้นหาบทความจากอินเตอร์ เน็ต เพ่ือสนับสนุนการท างาน
ของตนเอง 
       (๒) ให้น าเสนองานในรูปแบบของ  power point เพ่ือสังเกตทักษะการพูด และการใช้
คอมพิวเตอร์ 
๕.๓ วิธีการประเมินผล  
       (๑) มีการประเมินผลโดยให้มีการจัดท ารายงานทั้งกลุ่ม และรายบุคคลที่มีการจัดระบบข้อมูล
และน าเสนอ 
       (๒) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย 
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หมวดที่  ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑-๒  บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
กฎหมาย 
๑. ความหมายของกฎหมาย 
๒. ลักษณะของกฎหมาย 
๓. ที่มาของกฎหมาย 
๔. ระบบกฎหมาย 
๕. ประเภทของกฎหมาย 
๖. ความส าคัญของกฎหมาย 

 

๖ - บรรยายแนวการสอน 
- บรรยายหลักการ แนวคิด 
และทฤษฎี โดยใช้สื่อ 
PowerPoint 

อาจารย์ 
ส านักวิชา
กฎหมาย 

๓-๕ บทที่ ๒ ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่ง 
๑. ความหมายของกฎหมายแพ่ง 
๒. กฎหมายว่าด้วยบุคคลและ

ความสามารถ 
๓. กฎหมายว่าด้วยทรัพย์

ทรัพย์สิน 
๔. กฎหมายว่าด้วยการกระท า

ละเมิด 
๕. กฎหมายลักษณะครอบครัว 
๖. กฎหมายลักษณะมรดก 

 

๙ - บรรยายหลักการ แนวคิด 
และทฤษฎี โดยใช้สื่อ 
PowerPoint 
- ตอบค าถามของนักศึกษาท่ี
สงสัยและไม่เข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียน 
- ท าแบบฝึกหัด 

อาจารย์ 
ส านักวิชา
กฎหมาย 

๖-๗ บทที่ ๓ ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายพาณิชย์ 
๑. ความหมายของกฎหมาย

พาณิชย์ 
๒. ลักษณะของกฎหมาย

พาณิชย์ 
๓. กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและ

สัญญา 
๔. กฎหมายว่าด้วยสัญญาใน

ชีวิตประจ าวัน 

๖ - บรรยายหลักการ แนวคิด 
และทฤษฎี โดยใช้สื่อ 
PowerPoint 
- ตอบค าถามของนักศึกษาท่ี
สงสัยและไม่เข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียน 
 

อาจารย์ 
ส านักวิชา
กฎหมาย 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
๘ 

 
สอบกลางภาค 

 
๙-๑๑ บทที่ ๔ หลักกฎหมายอาญาและ

การลงโทษ 
 ๑. ความหมายและ สาระส าคัญ
ของกฎหมายอาญา 
 ๒. ประเภทของความผิดอาญา 
 ๓.หลักประกันในกฎหมายอาญา 
 ๔.ความรับผิดทางอาญา 
     ๔.๑ โครงสร้างข้อ ๑ การ
กระท าครบ “องค์ประกอบ” ที่
กฎหมายบัญญัติ 
     ๔.๒ โครงสร้างข้อ ๒ การ
กระท าไม่มีกฎหมายยกเว้น
ความผิด 
     ๔.๓ โครงสร้างข้อ ๓ การ
กระท าไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ 
 ๕. เหตุลดโทษ 
 ๖. การพยายามกระท าความผิด 
 ๗. ผู้กระท าความผิดหลายคน   
 

๙ - บรรยายหลักการ แนวคิด 
และทฤษฎี โดยใช้สื่อ 
PowerPoint 
- ตอบค าถามของนักศึกษาท่ี
สงสัยและไม่เข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียน 
- ท าแบบฝึกหัด 
 

อาจารย์ 
ส านักวิชา
กฎหมาย 

๑๒ บทที่ ๕ กระบวนการยุติธรรมใน
คดีแพ่ง 
๑. ข้อความเบื้องต้น 
๒. ประเภทของคดีแพ่ง 
๓. เขตอ านาจศาลในคดีแพ่ง 
๔. วิธีพิจารณาคดีแพ่ง 
๕. อุทธรณ์ 
๖. ฎีกา 
๗. การบังคับคดีแพ่ง 

 
 
 

๓ - บรรยายหลักการ แนวคิด 
และทฤษฎี โดยใช้สื่อ 
PowerPoint 
- ตอบค าถามของนักศึกษาท่ี
สงสัยและไม่เข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียน 
 

  อาจารย์ 
ส านักวิชา
กฎหมาย 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

๑๓-๑๔ บทที่ ๖ กระบวนการยุติธรรมใน
คดีอาญา 
๑. ข้อความเบื้องต้น 
๒. ประเภทของคดีอาญา 
๓. ระบบการด าเนินคดีอาญา

ก่อนยื่นฟ้องต่อศาล 
๔. ขั้นตอนการด าเนินคดีอาญา

ในศาลชั้นต้น 
๕. อุทธรณ์ 
๖. ฎีกา 
๗. การบังคับคดีอาญา 

 

๖ - บรรยายหลักการ แนวคิด 
และทฤษฎี โดยใช้สื่อ 
PowerPoint 
- ตอบค าถามของนักศึกษา
ที่สงสัยและไม่เข้าใจเนื้อหา
ในบทเรียน 
- น าเสนองานเดี่ยวหรือ
กลุ่ม 

อาจารย์
ส านัก
วิชา
กฎหมาย 

๑๕ บทที่ ๗ กฎหมายอ่ืนใน
ชีวิตประจ าวัน 
๑. พระราชบัญญัติจราจรฯ 
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถฯ 
๓.  พระราชบัญญัติยาเสพติดฯ 
๔.  พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภคฯ 
 

๖ - บรรยายหลักการ แนวคิด 
และทฤษฎี โดยใช้สื่อ 
PowerPoint 
- ตอบค าถามของนักศึกษาท่ี
สงสัยและไม่เข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียน 
- ท าแบบฝึกหัด 

  อาจารย์ 
ส านักวิชา
กฎหมาย 

 
๑๖ 

 

 
สอบปลายภาค 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วน
การ

ประเมินผล 
๑ ๑-๑๕ การมีส่วนร่วมในชั้น

เรียน 
ตลอดภาคเรียน ๑๐% 

๒ ๑-๑๕ รายงานเดี่ยวหรือกลุ่ม ตลอดภาคเรียน ๑๐% 
๓ ๑-๗ การสอบกลางภาค สัปดาห์ที่ ๘ ๓๐% 
๔ ๙-๑๕ การสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ ๑๖ ๔๐% 
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หมวดที่  ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑. เอกสารและต าราหลัก                  
      เอกสารประกอบการสอนกฎหมายเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ             
          ไม่มี 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า                   
          ไม่มี 

 
หมวดที่  ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

(๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอน และผู้เรียน 
(๒) สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
(๓) แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
(๑) ผลการสอบปลายภาค 
(๒) ผลคะแนนชิ้นงานทั้งงานเดี่ยว แบบฝึกหัดและงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน  
(๓) การมีส่วนร่วมและการตอบค าถามในชั้นเรียน 

๓. การปรับปรุงการสอน 
(๑) สัมมนาก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน 
(๒) การวิจัยในชั้นเรียน 
(๓) วิเคราะห์จากแบบประเมินผู้สอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
            การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมถึงวิเคราะห์ข้อสอบที่ใช้และเทคนิคการสอน 
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน รวมถึงการสุ่มถามนักศึกษาเป็นรายบุคคลทุกคาบเรียน 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

(๑) ปรับปรุงในประเด็นกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
(๒) ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนทุกๆ ๒ ปีการศึกษา  
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บทที่ ๑ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี ๑ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 

 
เนื้อหาประจ าบท 

๑. ความหมายของกฎหมาย 
๒. ลักษณะของกฎหมาย 
๓. ที่มาของกฎหมาย 
๔. ระบบของกฎหมาย 
๕. ประเภทของกฎหมาย 
๖. ความส าคัญของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ประจ าบท 
 เมือ่นักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

๑. อธิบายความแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของกฎหมายได ้
๒. อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมายได้  
๓. อธิบายเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายได ้
๔. อธิบายเกี่ยวกับระบบของกฎหมายได ้
๕. อธิบายเกี่ยวกับประเภทของกฎหมายได ้
๖. อธิบายเกี่ยวกบัความส าคัญของกฎหมายได ้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
๑.  ท าการประเมินความรู้ก่อนเรียนด้วยวิธีการซักถาม  
๒.  มอบหมายให้ผู้เรียนท าการศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทท่ี ๑ ความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับกฎหมาย 
๓.  ฟังการบรรยายในชั้นเรียน 
๔.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์แนวคิด

เกี่ยวกับทฤษฎีกฎหมาย  
๕.  ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารกฎหมาย ต ารา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ และ 

ข่าวสาร 
๖.  สรุปหัวข้อส าคัญและอภิปราย 
๗.  การทบทวนและท าค าถามทบทวน 
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สื่อการเรียนการสอน 
๑.  เอกสารประกอบการสอน 
๒.  ต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย 
๓.  Power Point 

การวัดผลประเมินผล 
๑.  การสังเกตพฤติกรรมความสนใจของผู้เรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน 
๒.  ประเมินผลจากการท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น การ

วิเคราะห์ 
๓.  ประเมินจากการตอบค าถามทบทวน 
๔.  ประเมินจากการตอบค าถามรายบุคคล 
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บทที่ ๑ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย 

 
 กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นที่จะศึกษาหลักเกณฑ์ทั่วไปของ
กฎหมาย มีจุดประสงค์ที่จะมุ่งให้ผู้ศึกษาได้รู้ถึงกฎหมายในบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 

๑.  ความหมายของกฎหมาย 
  มนุษย์กับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในสังคมมีความเกี่ยวพันกัน หากศึกษาทางสังคมวิทยาพบว่า 
มนุษย์กับสังคมมีความสัมพันธ์กันตั้ งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน เมืองและประเทศ 
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะเกิดด้วยระบบระเบียบที่ก่อตัวขึ้นเป็นพ้ืนฐานเพ่ือให้สังคมด ารงอยู่ได้
อย่างปกติสุข ระบบระเบียบของสังคมที่มนุษย์ใช้เป็นกฎเกณฑ์สร้างความสัมพันธ์เหล่านี้ เรียกกันว่า 
“บรรทัดฐานทางสังคม” (Social Norms) หมายความถึง แนวทางหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นแบบ
แผนเพ่ือควบคุมความประพฤติสมาชิกในสังคมรวมทั้งเพ่ือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 
บรรทัดฐานทางสังคม ได้แก่ วิถีประชาหรือวิถีชาวบ้าน (Folkways) ขนบธรรมเนียมประเพณี 
(Mores) พิธีกรรม (Rites) งานพิธี (Ceremonies) สมัยนิยม (Fashion) ความนิยมชั่วครู่(Fad) ความ
คลั่งไคล้ (Craze) เป็นต้น  แต่บรรทัดฐานที่มีความส าคัญมากคือ บรรทัดฐานทางสังคมประเภท
กฎหมาย เนื่องจากเป็นกฎเกณฑ์ที่เกิดมีขึ้น นอกจากเพ่ือควบคุมความประพฤติตลอดจนแก้ไขความ
ขัดแย้ง โดยมีหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐท าหน้าที่ควบคุมให้คนปฏิบัติตามแล้ว กฎหมายยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดีกว่าบรรทัดฐานอ่ืน ๆ ในสังคม ภาษิตกฎหมายที่กล่าวว่า 
“ที่ใดมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย” (Ubi Societas, Ibi Jus) ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความ
เกี่ยวข้องกันได้เป็นอย่างด ี

    ความหมายของ “กฎหมาย” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒) อธิบายว่า 
หมายถึง “กฎที่สถาบันหรือผู้มีอ านาจสูงสุดในรัฐตราขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่
ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพ่ือใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพ่ือก าหนดระเบียบ
แห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ” 

นอกจากนี้แล้วความหมายของค าว่า “กฎหมาย” ยังจ าแนกตามแนวความคิดต่างๆ เช่น 
  ๑.๑ ความหมายตามลักษณะการเกิดขึ้นและวิวัฒนาการของมนุษย์  ในแนวทางนี้ 
“กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคมซึ่งมีกระบวนการบังคับที่
เป็นกิจจะลักษณะ” จากความหมายดังกล่าว บทบัญญัติหรือเนื้อหาของกฎหมายประกอบด้วย
แหล่งที่มาที่แบ่งเป็นสามชั้นซ้อนทับกันอยู่ที่เรียกว่า “กฎหมายสามช้ัน” แบ่งได้เป็น 

  ๑.๑.๑ กฎหมายชาวบ้าน (Volksrecht)  เป็นยุคแรกที่ปรากฏในรูปพฤติกรรมของ
การปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอติดต่อกันมาจนเป็นที่รู้และยอมรับซึ่งกันและกัน กลายเป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีง่าย ๆ สืบทอดจากบรรพบุรุษ การรู้ข้อถูกผิดได้โดยอาศัยเหตุผลธรรมดาของคนทั่วไปหรือ
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โดยสามัญส านึก (Simple Natural Reason)  มาเป็นเครื่องชี้วัดความถูกผิด หากมีการฝ่าฝืนจะถูก
โต้ตอบจากคนในชุมชนเอง ในยุคนี้กฎหมายกับศีลธรรมไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะการท าผิด
ศีลธรรมก็คือผิดกฎหมาย หากพิจารณาในแง่กฎหมายอาญา เช่น การฆ่า การท าร้ายกัน หรือการลัก
ทรัพย์ เป็นความผิดกฎหมายชาวบ้าน เพราะการกระท าเหล่านี้สามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้ผิด 
ส่วนในกฎหมายแพ่ง เช่น สัญญาต้องท าตามสัญญา การอยู่กินกันฉันสามีภริยา การเคารพกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินของผู้อื่น เป็นต้น 

 ๑.๑.๒ กฎหมายของนักกฎหมาย (Juristenrecht) เป็นยุคที่มีการใช้เหตุผลปรุงแต่ง    
ทางกฎหมาย (Artificial Juristic Reason) โดยนักนิติศาสตร์  เกิดเป็นหลักกฎหมายจากการชี้ขาด         
ข้อพิพาทในคดีเป็นเรื่อง ๆ ไป  กฎหมายยุคนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้โดยอาศัยสามัญส านึกแต่เพียง  
อย่างเดียว ต้องศึกษาเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เช่น ในกฎหมายแพ่ง เรื่องหลักเรื่องอายุความ เรื่องการ
ครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น ในกฎหมายอาญา เรื่องจ าเป็น ป้องกันโดยชอบ  เป็นต้น 

๑.๑.๓ กฎหมายเทคนิค (Technical law) กฎหมายยุคนี้ ไม่ ได้เกิดจากจารีต
ประเพณีเพราะสังคมเจริญมากขึ้น ปัญหาบางเรื่องซับซ้อน เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจึงต้องมีการ
บัญญัติกฎหมายขึ้นเป็นพิเศษด้วยเหตุผลทางเทคนิคบางประการ เช่น กฎหมายจราจรทางบก 
กฎหมายป่าไม้ เป็นต้น กฎหมายเทคนิคจึงมีพ้ืนฐานจากศีลธรรมน้อยมาก การควบคุมลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ให้ได้ผลจึงต้องมีกระบวนการบังคับอย่างเป็นกิจจะลักษณะและมีโทษค่อนข้างสูง สืบเนื่องจากการที่ไม่
มีศีลธรรมเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดความถูกผิด ในทางกฎหมายอาญา ความผิดที่มีลักษณะเป็น
กฎหมายเทคนิคนั้น ผู้กระท าผิดอาจอ้างความไม่รู้กฎหมายขึ้นเป็นข้อแก้ตัวได้ และศาลอาจจะอนุญาต
ให้น าสืบความไม่รู้นั้นได ้
 ๑.๒ ความหมายตามแนวคิดแบบ Legal Positivism ความหมายของกฎหมายลักษณะ
นี้ สืบเนื่องมาจากการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่ (Modern – State) เรื่องอ านาจอธิปไตยและความเชื่อ
แบบวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๖ ในยุโรปเรื่อยมาโดยเป็นแนวคิดที่เชื่อว่ากฎหมายเป็นสิ่ง
ที่ถูกก าหนดขึ้นโดยรัฐ ภายใต้อ านาจอธิปไตย  รัฐย่อมมีอ านาจบัญญัติกฎหมายโดยปราศจากข้อจ ากัด 
ซึ่ง John Austin ได้อธิบายว่า “กฎหมาย คือ ค าสั่ง ค าบัญชาของรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งบังคับใช้กับราษฎร
ทั้งหลาย ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามโดยปกติแล้ว ผู้นั้นต้องรับโทษ” ดังนั้นจึงพออธิบายได้ว่า “กฎหมายคือ 
ค าสั่งของรัฏฐาธิปัตย์หรือผู้มีอ านาจสูงสุดในแผ่นดิน หากไม่ปฏิบัติตามแล้วจะต้องได้รับโทษ” 
 ส าหรับประเทศไทย แนวคิดนี้เริ่มเข้ามาแพร่ขยายในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งแนวคิดทาง
กฎหมายแบบ Legal Positivism  แพร่หลายมากในยุโรป รวมทั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ทรงส าเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษจึงได้รับแนวคิด
และมาอธิบายความหมายของกฎหมาย ทรงอธิบายว่า  "กดหมายนั้นคือเปนข้อบังคับของผู้ซึ่งมีอ านาจ
ในบ้านเมือง เมื่อผู้ใดไม่กระท าตามแล้วต้องโทษ" และนักกฎหมายในยุคต่อมาก็อธิบายไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น  ศาสตราจารย์หลวงจ ารูญ เนติศาสตร์อธิบายว่า  "กฎหมายได้แก่ กฎข้อบังคับว่าด้วย
การปฏิบัติซึ่งผู้มีอ านาจของประเทศได้บัญญัติขึ้นและบังคับให้ผู้ที่อยู่ในสังกัดของประเทศนั้นถือปฏิบัติ
ตาม" และศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ก็อธิบายว่า “กฎหมาย ได้แก่ ข้อบังคับของรัฐซึ่งก าหนด
ความประพฤติของมนุษย์ ถ้าฝ่าฝืนจะได้รับผลร้ายหรือถูกลงโทษ”            
           ความหมายของกฎหมายตามลักษณะการเกิดขึ้นและวิวัฒนาการของมนุษย์  หรือ
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ความหมายตามแนวคิดแบบ Legal Positivism  แล้ว กฎหมายต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
และสภาพการณ์ของสังคม แต่ก็พอที่จะสรุปความหมายของกฎหมายได้คือ    
      "กฎหมาย  คือ  ค าสั่งหรือข้อบังคับของรัฐหรือประเทศที่ตราขึ้น เพ่ือใช้บังคับความ
ประพฤติของมนุษย์ในสังคมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน  ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องรับโทษหรือสภาพบังคับ
อย่างใดอย่างหนึ่ง"  
 

 ๒. ลักษณะของกฎหมาย 
 ลักษณะของกฎหมายสามารถที่จะแบ่งได้ตามแนวความคิดของความหมายของค าว่า 
“กฎหมาย” ดังนั้นจึงพอที่จะแยกลักษณะของกฎหมายได้ดังนี้ 
                ๒.๑ ลักษณะของกฎหมายตามการเกิดขึ้นและวิวัฒนาการของมนุษย์ 

       จากความหมาย กฎหมายคือ กฎเกณฑ์ท่ีเป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ซึ่งมี
กระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ หรือในรูปแบบกฎหมายสามยุค หรือกฎหมายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
จากเหตุผล (Reason) และมีพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม สาระส าคัญของกฎหมายในลักษณะนี้
ประกอบด้วย 

         ๒.๑.๑ กฎหมายต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผน คือ กฎหมายต้องเป็นกฎเกณฑ์ 
(Rule) ชนิดที่เกี่ยวกับความประพฤติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นและมีการปฏิบัติต่อ ๆ กันมา กฎเกณฑ์ใน
ลักษณะนี้เป็นแบบแผน (Norm)  กล่าวคือ เป็นเครื่องชี้วัดความถูกผิดของความประพฤติมนุษย์อย่างมี
มาตรฐาน จึงต่างจากกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือกฎเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ เพราะกฎเหล่านี้
ไม่ได้เป็นเครื่องชี้ความถูกผิดของความประพฤติของมนุษย์แต่อย่างใด 

          ๒.๑.๒ กฎหมายต้องมีกระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ หมายถึง เรื่องของ
ผลที่จะได้รับจากการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายในลักษณะนี้ จะมีการบังคับโดยเมื่อพิจารณาจาก
อดีต หากมีการฝ่าฝืนจารีตประเพณีที่ส าคัญ ๆ พบว่าจะมีการลงโทษตั้งแต่การตอบโต้ด้วยตนเอง 
รวมถึงการลงโทษโดยชุมชนที่มีลักษณะเป็นการตัดสินใจร่วมกัน เช่น การช่วยกันขับไล่ผู้ที่ฝ่าฝืน
ออกไปจากชุมชน และต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น แนวคิดเรื่องกระบวนการบังคับก็ได้ถูกถ่ายโอนไป
ให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบที่เป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น เช่น มีการกระท าความผิด
จะถูกต ารวจจับกุม ศาลพิพากษาลงโทษและการบังคับโทษโดยกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น 

๒.๒ ลักษณะของกฎหมายตามแนวคิดแบบ Legal Positivism 
        ดังที่กล่าวมาแล้วว่า “กฎหมาย คือ ค าสั่งหรือข้อบังคับของรัฐหรือประเทศที่ตราขึ้น

เพ่ือใช้บังคับความประพฤติของมนุษย์ในสังคมซึ่งก าหนดขึ้นโดยผู้ที่มีอ านาจในการปกครองประเทศ 
(รัฎฐาธิปัตย์) ผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับโทษหรือสภาพบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง” ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญ          
๔ ประการ ได้แก่  
      ๑. กฎหมายต้องเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับ  
      ๒. กฎหมายต้องเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับท่ีก าหนดขึ้นโดยรัฎฐาธิปัตย์  
      ๓. กฎหมายต้องเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับท่ีใช้ได้โดยทั่วไป  

 ๔. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ  
พอที่จะแยกอธิบายได้ดังนี ้
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            ๒.๒.๑ กฎหมายต้องเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับ  
         ค าสั่งหรือข้อบังคับ หมายถึง การแสดงออกโดยมีข้อความในลักษณะที่เป็นการบังคับ
หรือบงการให้กระท าหรือให้งดเว้นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง กฎหมายใช้บังคับกับมนุษย์เท่านั้นไม่
ใช้ลงโทษสัตว์ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๖๓ บัญญัติว่า "บุตรจ าต้องอุปการะ
เลี้ยงดูบิดามารดา" และมาตรา ๑๕๖๔ บัญญัติว่า "บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตร..."  จะเห็น
ว่าเป็นบทบัญญัติในลักษณะที่เป็นค าสั่งหรือข้อบังคับแก่ผู้ที่เป็นบิดามารดาหรือบุตร หากไม่ท าตาม
หน้าที่ดังกล่าวจนเกิดความเสียหายขึ้นแก่ชีวิตหรือร่างกาย ก็จะมีความผิดอาจต้องรับผิดตามกฎหมาย
ต่อไป ส่วนประกาศเชิญชวนต่างๆ มิใช่ค าสั่ง ไม่มีการบังคับจึงไม่ใช่กฎหมาย เช่น สมัยจอมพล ป.พิบูล
สงครามเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลสมัยนั้นประกาศเชิญชวนให้คนไทยสวมหมวก เลิกกินหมากและให้
นุ่งผ้าซิ่นแทนผ้าโจงกระเบนหรือประกาศเชิญชวนให้คนไทยซื้อของที่ผลิตในประเทศไทยเหล่านี้มิใช่
การบังคับจึงไม่เป็นกฎหมาย  
      ๒.๒.๒ กฎหมายต้องเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับท่ีก าหนดขึ้นโดยรัฎฐาธิปัตย์  
     ค าว่า "รัฎฐาธิปัตย์" (Sovereign) นั้น จอห์น ออสติน ได้อธิบายไว้ว่า คือ "ผู้ซึ่ง
ประชาชนส่วนมากยอมรับนับถือว่า เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในแผ่นดินหรือบ้านเมืองนั้น และผู้มีอ านาจ
นั้นไม่ต้องรับฟังอ านาจของผู้ใดอีก"  
       ในความหมายนี้จึงไม่ต้องพิจารณาที่มาหรือลักษณะการได้อ านาจมาว่าเป็นอย่างไร
โดยค านึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนหรือความเห็นชอบของประชาชนเป็นส าคัญว่าผู้ใดเป็นผู้มี
อ านาจในขณะนั้น เช่น คณะปฏิวัติที่สามารถปกครองประเทศได้แล้ว คณะปฏิวัติก็มีฐานะเป็น    
รัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งสามารถออกค าสั่งในฐานะเป็นกฎหมายของประเทศได้ ดังนั้นค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
กองทหารจึงไม่เป็นกฎหมายเพราะผู้บังคับบัญชากองทหารไม่อยู่ในฐานะรัฎฐาธิปัตย์ แต่ค าสั่งนั้นอาจ
ชอบด้วยกฎหมายหากออกโดยอาศัยอ านาจ เช่น กฎอัยการศึก ส าหรับสมัยก่อนมีรัฐธรรมนูญนั้น 
พระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจสูงสุด ดังนั้น พระบรมราชโองการ ซึ่งท าเป็นเอกสารและมอบให้แก่
บุคคลไว้โดยมิได้ประกาศให้ประชาชนทราบ ยังมีผลเป็นกฎหมายได้ เช่น ลายพระหัตถเลขา ซึ่งทรง
พระราชทานที่ดินให้แก่เอกชนๆ ผู้ได้พระราชหัตถเลขานั้นก็มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยไม่ต้องมีการโอน
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด  
           ๒.๒.๓ กฎหมายต้องเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับท่ีใช้ได้โดยท่ัวไป  
           หมายความว่า  ต้องเป็นเรื่องที่เม่ือประกาศใช้ออกมาแล้วจะมีผลบังคับเป็นการทั่วไป 
ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงว่า เพ่ือประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น  
           แม้มีกฎหมายบางฉบับมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้ประโยชน์หรือความรับผิดชอบแก่บุคคล
บางหมู่บางเหล่า แต่ก็ยังอยู่ในความหมายที่ว่าใช้บังคับทั่วไป เพราะคนทั่วไปที่เข้ามาเกี่ยวข้องใน
กฎหมายนั้นจะต้องปฏิบัติตามอยู่เสมอ  เช่น พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้มีบุตรมาก พ .ศ.๒๔๙๙ เป็น
การสงเคราะห์แก่บุคคลทั่วๆไป มิได้เฉพาะเจาะจงแก่ใครโดยเฉพาะ หรือพระราชบัญญัติสงเคราะห์
อาชีพแก่คนไทย พ.ศ.๒๔๙๙ แม้มีวัตถุประสงค์ให้ประโยชน์แก่ คนไทยโดยเฉพาะก็ตาม แต่คนต่าง
ด้าวที่เข้ามาและมีกิจการในประเทศท่ีจะต้องจ้างคนไทย  
           นอกจากนี้กฎหมายเมื่อประกาศใช้แล้วมีผลบังคับใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะถูกแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยกระบวนการที่ถูกต้องตามขั้นตอนในภายหลัง กฎหมายจึงยังคงเป็น
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กฎหมายแม้บางสมัยจะไม่ได้น า มาใช้หากไม่มีการยกเลิกไปแล้วจะหยิบยกขึ้นมาใช้เมื่อใดก็ยังคงมีผล
บังคับใช้ได้เสมอ ดังสุภาษิตกฎหมายที่กล่าวว่า "กฎหมายนอนหลับบางคราว แต่ไม่เคยตาย" ดังนั้น 
หากไม่มีกฎหมายออกมายกเลิกกฎหมายที่ใช้อยู่ แม้ว่าจะได้มีกฎหมายใหม่ในเรื่องท านองเดียวกัน
ประกาศใช้ภายหลังแต่ไม่ระบุให้ยกเลิกกฎหมายฉบับก่อน บทบัญญัติในฉบับก่อนยังมีผลบังคับใช้ได้
หากไม่เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายฉบับหลัง  
         ๒.๒.๔ กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ  
           แนวความคิดเรื่องสภาพบังคับ เกิดจากความเชื่อทางศาสนาที่ว่าผู้ใดท าผิดข้อบังคับ
ของ ชุมชนจะถูกเทพยดาฟ้าดินลงโทษโดยอาจลงโทษเองหรือมอบให้มนุษย์จัดการลงโทษกันเองได้  
ต่อมา อ านาจนี้กลายเป็นอ านาจของรัฐหรือผู้ปกครองบ้านเมืองโดยเด็ดขาด ซึ่งในภายหลังได้มอบ
หน้าที่นี้ให้ศาลหรือสถาบันตุลาการเป็นผู้มีอ านาจนี้โดยเฉพาะ แม้กระนั้นก็ตาม ทางบ้านเมืองได้มอบ
อ านาจออกกฎหมายและก าหนดสภาพบังคับส าหรับ ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเช่นนี้ ผู้ปกครองบ้านเมืองก็
สามารถออกค าสั่งตามความจ าเป็นและราษฎรต้องปฏิบัติตามโดยไม่ต้องสนใจว่ากฎหมายที่ออกมา
ตรงกับศีลข้อใดทางศาสนาหรือไม่ กล่าวคือ เมื่อผู้ใดกระท าผิดกฎหมายเรื่องนั้นก็ต้องตกอยู่ในสภาพ
บังคับอย่างนั้นเหมือนกันหมดเรียกว่า สภาพบังคับตามกฎหมาย ดังที่  จอห์น ออสตินให้ความหมาย
ของกฎหมายว่า "กฎหมาย คือ ค าสั่งค าบัญชาของรัฎฐาธิปัตย์ ที่สั่งแก่คนทั้งหลาย ผู้ใดฝ่าฝืนโดยปกติ
แล้วย่อมได้รับผลร้าย หรือตกอยู่ภายใต้สภาพบังคับ"  
       การให้ความหมายเช่นนี้ เป็นการเอากฎหมายผูกกับสภาพบังคับ ถ้าไม่มีกฎหมายก็ไม่
มีสภาพบั งคับและถ้าไม่มีสภาพบั งคับก็จะไม่มีกฎหมาย การที่ เห็น เป็น เช่นนี้  วินิ จฉัยว่า  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม มารยาทในสังคม ศาสนา ก็ดี ไม่ใช่กฎหมายและไม่มีสภาพบังคับแก่
ผู้ฝ่าฝืน  
        การที่จะมีสภาพบังคับเกิดขึ้นได้ต้องมีบรรทัดฐานความประพฤติของสังคมเกิดขึ้น
ก่อน เช่น บรรทัดฐานความประพฤติในรูปของศีลธรรม วิถีทางที่ประชาชนท าเหมือนๆ กันมาช้านาน 
หรือกฎหมาย ในบรรดาบรรทัดฐานเหล่านี้  กฎหมายเป็นสิ่งที่ขลังที่สุดเพราะมีสภาพบังคับที่เอาจริง
เอาจังที่สุด เนื่องจากรัฐเข้ามาจัดการให้เองดังค าพูดที่ว่ากฎหมายก็มีฟันเหมือนกัน คือ ถ้าใครละเมิดก็
ได้รับผลร้ายเหมือนไปแหย่สัตว์ อาจถูกกัดได้ หรือ ค าพูดที่ว่า "บ้านเมืองมีขื่อมีแป " นั่นเอง       
สภาพบังคับ ในทางกฎหมายมีหลายประเภทดังนี้ 
 ๑) สภาพบังคับทางอาญา (Criminal Sanctions) 
         ( ๑) โทษตามกฎหมายอาญา สภาพบังคับของกฎหมายอาญานั้นก าหนดไว้ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ บัญญัติว่า  

“โทษส าหรับลงแก่ผู้กระท าผิดมีดังนี้      
(๑)  ประหารชีวิต 
(๒)  จ าคุก 
(๓)  กักขัง 
(๔)  ปรับ 
(๕)  ริบทรัพย์สิน 

  โทษประหารชีวิตและโทษจ าคุกตลอดชีวิตมิให้น ามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระท า
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ความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี 
  ในกรณีผู้ซึ่งกระท าความผิดในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีได้กระท าความผิด
ที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจ าคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษ
จ าคุกห้าสิบปี” 

ดังนั้นโทษในแง่ทางอาญาจะต้องเป็นโทษตามกฎหมายโดยมีที่มาจากสุภาษิต
กฎหมายที่ว่า "ไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย"  และโทษต้องเป็นไปโดยเสมอภาคกันใน
กฎหมาย  คือ ใช้แก่ทุกคนเสมอหน้ากันโดยเฉพาะกรณีความผิดอย่างเดียวกัน  

นอกจากนี้ยังมีลักษณะเฉพาะตัว หมายถึง จะไม่มีการลงโทษกันตาม
ครอบครัว หมู่เหล่าดังแต่ก่อน การริบทรัพย์สินเสียทั้งหมดที่เรียกว่า ริบราชบาตรนั้นไม่มีแล้ว  
         (๒) วิธีการเพ่ือความปลอดภัย  สภาพบังคับลักษณะนี้เป็นเรื่องทางอาญาแต่ไม่ถือ
ว่าเป็นโทษเพราะเป็นมาตรการป้องกันสังคมจากผู้กระท าผิดในอนาคต ไม่มีความรุนแรงเหมือนโทษ   
           วิธีการเพ่ือความปลอดภัย  มาตรา ๓๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญามีดังนี้   

(๑) กักกัน 
(๒) ห้ามเข้าเขตก าหนด 
(๓) เรียกประกันทัณฑ์บน 
(๔) คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 
(๕) ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง  

      (๓) วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน   สภาพบังคับนี้ใช้กับบุคคลที่เป็นเด็ก (บุคคล
อายุเกิน ๑๐ ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่เกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์) หรือเยาวชน (บุคคลอายุเกิน ๑๕ ปีบริบูรณ์แต่ยัง
ไม่ถึง ๑๘ ปีบริบูรณ์) ในกรณีที่เป็นผู้กระท าความผิดทางอาญา กฎหมายเห็นว่าการกระท าผิดของ
บุคคลเหล่านี้ไม่ควรถือเป็นอาชญากรรม และไม่เรียกว่าอาชญากร แต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมเบี่ยงเบน
เท่านั้น อันเนื่องมาจากปัญหาครอบครัว สภาพร่างกายและจิตใจ สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ จึงไม่ควรใช้
โทษเหมือนผู้ใหญ่ ต้องก าหนดวิธีการเฉพาะขึ้น เรียกว่า "ทัณฑ์" ซึ่งปรากฏในพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา ๑๐๔ "ศาลมีอ านาจเปลี่ยนโทษจ าคุกหรือวิธีการ
เพ่ือความปลอดภัยตามมาตรา ๓๗(๑) แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นกักและอบรม"  ซึ่งการกักและ
อบรมในสถานกักและอบรมของสถานพินิจ เป็นต้น         

 ๒) สภาพบังคับทางแพ่ง (Civil Sanctions) 
      สภาพบังคับทางแพ่งเป็นเรื่องของเอกชนบังคับเพ่ือประโยชน์ส่วนตน จึงมิใช่มี
เพ่ือแก้แค้นหรือโต้ตอบให้สาสมกับความชั่วร้ายเหมือนสภาพบังคับทางอาญา หากแต่เป็นสภาพบังคับ
ที่มีเพ่ือชดเชย เยียวยา หรือเรียกว่าสภาพบังคับในเชิงชดเชยหรือทดแทนความเสียหาย  ในปัจจุบัน
สภาพบังคับทางแพ่งของไทยปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นอีกหลาย
ฉบับซึ่งมีลักษณะของการบังคับให้ชดใช้หรือชดเชยต่อผู้เสียหาย  
       ตัวอย่าง สภาพบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น  
     (๑)  ก าหนดให้การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายตกเป็นโมฆะ เช่น ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๕๖ บัญญัติว่า “การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ท าเป็น
หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไซร้ ท่านว่าเป็นโมฆะ...” 
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 (๒) ก าหนดให้การกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมายตกเป็นโมฆียะ เช่น ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๑ บัญญัติว่า “ผู้เยาว์จะท านิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทน
โดยชอบธรรมก่อน การใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้ท าลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะได้
บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” 
     (๓) การบังคับให้ช าระหนี้  บุคคลใดเป็นลูกหนี้บุคคลอ่ืนก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องช าระ
หนี้ ถ้าลูกหนี้ไม่ยอมช าระหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๔ บัญญัติว่า “ด้วยอ านาจแห่งมูลหนี้ เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้
ช าระหนี้ได้ อนึ่ง การช าระหนี้ด้วยงดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมีได้” 
 (๔) การก าหนดเกี่ยวกับการใช้สิทธิในเรื่องของครอบครัว เช่น  เมื่อคู่สมรส
ประพฤติผิดจากบรรทัดฐานที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับให้คู่สมรสปฏิบัติต่อกัน ก็บังคับให้ฟ้องหย่า
จากกันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๔ - ๑๕๑๖ ซึ่งเป็นเหตุให้ฝ่ายหนึ่งอาจ
เรียกค่าทดแทน ตามมาตรา ๑๕๒๓ หรือค่าเลี้ยงชีพตามมาตรา ๑๕๒๖ และต้องมีการแบ่งทรัพย์สิน
ของสามีภรรยากันตามมาตรา ๑๕๓๒ – ๑๕๓๔  เมื่อเชื่อว่าเด็กมิใช่บุตรของชาย ก็ฟ้องไม่รับเด็กเป็น
บุตรได้ ตามมาตรา ๑๕๓๙-๑๕๔๔ หรือเด็กจะขอให้อัยการยกคดีขึ้นว่ากล่าวปฏิเสธความเป็นบุตรของ
ชาย  ตามมาตรา ๑๕๔๕  เมื่อบิดามารดาไม่อุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือบุตรไม่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา
ก็บังคับให้อุปการะเลี้ยงดูได้ ตามมาตรา ๑๕๖๓ - ๑๕๖๔  
      (๕) ก าหนดเกี่ยวกับเรื่องมรดก เช่น  เมื่อเจ้ามรดกตายมรดกก็ตกทอดไปยัง
ทายาทถ้ามีการเบียดบังทรัพย์มรดกหรือไม่แบ่งปันทรัพย์มรดกก็บังคับให้ส่งมอบหรือแบ่งปันได้  ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๐๒, ๑๖๐๓, ๑๖๒๐, ๑๗๑๙, ๑๗๒๐  
           ส่วนสภาพบังคับทางแพ่งตามกฎหมายอ่ืน เช่น ตามกฎหมายมหาชนซึ่งมี
บทบัญญัติทางแพ่งอยู่ด้วย เช่น การบังคับให้ช าระค่าภาษีในประมวลรัษฎากร  การบังคับให้ช าระภาษี
ตามกฎหมายศุลกากร การริบประกันตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น  
 ๓) สภาพบังคับทางกฎหมายมหาชน (Public-law Sanctions) 
  สภาพบังคับทางกฎหมายมหาชน นั้น กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่ก าหนด
ความสัมพันธ์ในแง่ท่ีรัฐมีฐานะเป็นฝ่ายปกครองส่วนประชาชนเป็นฝ่ายที่ถูกปกครอง ดังนั้นการกระท า
ในทางปกครองของรัฐ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องมีกฎหมายก าหนดอ านาจให้ไว้
อย่างชัดแจ้งจึงจะสามารถท าได้  ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการบริหารและบริการสาธารณะแก่
ประชาชนและนอกจากนี้แล้วสภาพบังคับทางกฎหมายมหาชนเพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ต่อเนื่องไป ในบาง
เรื่องกฎหมายจึงให้อ านาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายมหาชนเป็นผู้ใช้อ านาจบังคับได้ทันที สภาพบังคับ
ทางกฎหมายมหาชน มีทั้งที่มีผลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง และมีผลต่อประชาชน ซึ่งปรากฏอยู่
ในกฎหมายต่อไปนี้ 
      (๑) กฎหมายปกครองคณะบุคคลพิเศษ  บุคคลบางประเภทมีสถานะและ
กฎหมายเฉพาะหมู่เฉพาะเหล่าของตน เช่น กฎหมายทหารตามพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ 
ให้อ านาจถอดยศได้หรือหากทหารกระท าผิดวินัยอาจถูกปลดออกจากประจ าการหากไม่ร้ายแรงอาจใช้
วิธีลงทัณฑ์ , ภาคทัณฑ์ , ทัณฑกรรม เช่น ให้อยู่เวรยาม  ท าความสะอาดห้องสุขา กักขัง จ าขัง  
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑  ให้อ านาจเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ลงทัณฑกรรมแก่สงฆ์ผู้ที่อยู่ใต้
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ปกครองได้ โดยอาจให้ท าความสะอาด ท างานวัด สั่งขับออกนอกวัด บังคับให้ลาสิกขาบทได้  
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.๒๔๗๗ ให้อ านาจสั่งลบชื่อทนายความที่ประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม 
ออกจากทะเบียนทนายความได้ หรือห้ามมิให้เป็นทนายความก็ได้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๔๙๗ กรณีข้าราชการท าผิดวินัย ต้องรับโทษ ๖ สถาน คือ  ไล่ออก ปลดออก ให้ออก  
ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ภาคทัณฑ์  
     (๒) กฎหมายปกครองทั่วไป บางกรณีกฎหมายให้อ านาจเจ้าพนักงานในการบังคับ
จัดการกระท าผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ได้ เนื่องจากกิจการบางประเภท อาจถูกใช้เป็นแหล่ง
มั่วสุมหรือเป็นช่องทางผู้ทุจริตในการด าเนินกิจการ และส่งผลกระทบต่อส่วนรวม เพ่ือความรวดเร็วใน
การด าเนินการและป้องกันเหตุ จึงให้เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการได้ทันที กฎหมายประเภทนี้จึง
ให้อ านาจ สั่ งปิด ยึดใบอนุญาต หรืออาจเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่ งออกให้ตามกฎหมาย เช่น 
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้น  
      (๓) กฎหมายมหาชนที่จ ากัด ตัดสิทธิ และเสรีภาพ  สภาพบังคับประเภทนี้ ได้แก่ 
การกระท าความผิดตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๒๒  เช่น หากมีการทุจริตเพ่ือซื้อเสียง
หรือขายเสียง หากมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเกินกว่าที่ก าหนด มีการขัดขวางการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ผู้กระท าจะได้รับโทษและอาจถูก เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง การเนรเทศ คนต่างด้าวออกนอก
ราชอาณาจักรตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๙๕  การ
จ ากัดตัดสิทธิดังกล่าว ต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติในเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้   
       (๔) กฎหมายรัฐธรรมนูญกับสภาพบังคับ  กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
มหาชนที่ส าคัญ เพราะถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทและมีศักดิ์สูงสุดกว่ากฎหมายอ่ืน ในรัฐธรรมนูญ
ก าหนดหลักว่า "บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีข้อความขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้
บังคับมิได้" กฎหมายอ่ืนที่มีข้อความขัดแย้งกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมิได้ ส าหรับองค์กรที่มีหน้าที่
ควบคุมตรวจสอบว่า กฎหมายใดที่ใช้อยู่ มีบทบัญญัติหรือข้อความที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ คือ  
ศาลรัฐธรรมนูญ  

๔) สภาพบังคับทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
      สภาพบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับความตกลงของประเทศที่
ก่อตั้งกฎหมายขึ้นเพราะกฎหมายระหว่างประเทศส่วนหนึ่ง อยู่ในรูปของสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศ ส่วนมากจะมีสภาพบังคับทางแพ่ง เช่น ชดใช้ค่าเสียหายให้รื้อถอน หรืออาจมีสภาพ
บังคับอย่างกฎหมายมหาชน เช่น การละเมิดความตกลงตกเป็นอันไร้ผล  
      แต่บางกรณีเป็นสภาพบังคับตามจารีตประเพณีระหว่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมาย 
ระหว่างประเทศอีก รูปแบบหนึ่ง เช่น การตัดสัมพันธ์ทางการฑูตกลับจากต่างประเทศ การโต้ตอบ  
การยึดหรือกักกันเรือของฝ่ายตรงข้ามการไม่ติดต่อค้าขายด้วย การปิดอ่าว  
 
 ๓. ที่มาของกฎหมาย 

    ที่มาของกฎหมายที่จะกล่าวถึงจะเป็นการกล่าวถึงที่มาของกฎหมายของประเทศไทย ซึ่ง
เป็นที่มาของกฎหมายในระบบ Civil Law ที่มาที่ส าคัญก็คือ 
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   ๓.๑ กฎหมายที่บัญญัติขึ้น เป็นที่มาอันส าคัญที่สุดของกฎหมายในระบอบลายลักษณ์
อักษรหรือระบอบ Civil Law บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ได้ตราไว้เป็นลายลักษณ์ อักษร ได้แก ่
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ และกฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่น   

   การบัญญัติกฎหมายย่อมอาศัยอ านาจต่างๆ กัน  ซึ่งแยกออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ 
   ๓.๑.๑ บัญญัติโดยฝ่ายนิติบัญญัติ กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ คือพระราช 
บัญญัติ การตราพระราชบัญญัตินั้นจะท าได้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา เมื่อเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็ให้น าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้ใช้บังคับเป็นกฎหมาย ผู้ที่มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราช 
อาณาจักรไทยฯ คือ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส าหรับประเทศ
ไทยในปัจจุบัน พระราชบัญญัติส่วนมากเสนอโดยคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัตินี้ หมายความรวมถึง
ประมวลกฎหมายด้วยเพราะการประกาศใช้ประมวลกฎหมายต้องมีพระราช บัญญัติก าหนดให้
ประมวลกฎหมายมีผลใช้บังคับ 
  บทกฎหมายต้องตราเป็นพระราชบัญญัตินั้นได้แก่ บทกฎหมายที่วางระเบียบ
บังคับเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั้งในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน เช่น บทกฎหมายที่ก าหนด
ลักษณะแห่งการกระท าท่ีเป็นความผิดอาญาและมีการก าหนดโทษ เป็นต้น 
   การออกกฎหมายในเรื่องเหล่านี้จะต้องสงวนไว้เป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
โดยเฉพาะ เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติเป็นองค์กรที่แสดงเจตนาของประชาชนซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของ
ประชาชน ที่จะให้ความยินยอมเห็นชอบในการที่จะออกกฎหมายจ ากัดตัดทอนสิทธิเสรีภาพ หรือ
ก าหนดภาระหน้าที่ของพลเมือง เพราะว่าการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยถือว่าประชาชน
ปกครองตนเอง การออกกฎหมายจ ากัดตัดสิทธิเสรีภาพ หรือก าหนดหน้าที่ของพลเมืองต้องได้รับความ
ยินยอมจากประชาชน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยเสียก่อนโดยทางผู้แทนของประชาชนซึ่งเป็น
สมาชิกสภานิติบัญญัติ 
 ๓.๑.๒ บัญญัติโดยฝ่ายบริหาร  ฝ่ายบริหารมีอ านาจออกบทบัญญัติแห่งกฎหมายบาง
ชนิดได้ตามที่รัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติได้ให้อ านาจไว้ แต่บทบัญญัติที่ออกโดยฝ่ายบริหารนี้
ตามปกติมีฐานะต่ ากว่าบทบัญญัติที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติและต้องอยู่ภายในขอบเขตอ านาจที่      
ฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบหมายมาอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะเป็นการนอกเหนืออ านาจบทกฎหมายที่ออก
โดยฝ่ายบริหารด้วยอาศัยอ านาจบริหารนั้น ตามธรรมดาเป็นส่วนอุปกรณ์ของบทกฎหมายที่บัญญัติ
โดยฝ่ายนิติบัญญัติ เว้นแต่ในกรณีพิเศษ เช่น พระราชก าหนดซึ่งมีผลบังคับ เท่ากับพระราชบัญญัติ 

บทกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร คือ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกาและ
ประกาศพระบรมราชโองการ 

๑) พระราชก าหนด เป็นกฎหมายที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ออกเพ่ือใช้บังคับในกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจ าเป็นรีบด่วนตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและมีฐานะเท่าพระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฯ ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นกรณีฉุกเฉินมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติ
สาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราช บัญญัติก็ได้ 
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   เมื่อประกาศใช้พระราชก าหนดแล้ว คณะรัฐมนตรีต้องเสนอพระราชก าหนดต่อ
รัฐสภาในการประชุมคราวต่อไปเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยไม่ชักช้า ถ้ารัฐสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้นมี
ผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป หากรัฐสภาไม่อนุมัติพระราชก าหนดนั้นก็ตกไป 

   การให้อ านาจแก่ฝ่ายบริหารออกพระราชก าหนด เป็นการมอบหมายให้ฝ่าย
บริหารใช้อ านาจนิติบัญญัติได้ในกรณีจ าเป็น เนื่องจากเหตุที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจท าหน้าที่ออก
กฎหมายให้ทันเหตุการณ์ได้เสมอไป 

   ลักษณะส าคัญของพระราชก าหนด  มีดังนี้ 
   (๑) พระราชก าหนดออกโดยอาศัยอ านาจบริหาร           
   (๒) พระราชก าหนดมีฐานะเท่ากับพระราชบัญญัติในระหว่างที่ใช้บังคับและเมื่อ

ได้รับอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแล้วก็มีฐานะเท่ากับพระราชบัญญัติ 
   (๓)  พระราชก าหนดนั้นจะออกได้เฉพาะกรณีพิเศษตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้

เท่านั้น 
๒) พระราชกฤษฎีกา บทกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการบริหารราชการ

แผ่นดินตามปกติเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอ านาจบริหารโดยพระมหากษัตริย์ใน
ฐานะที่ทรงเป็นประมุขของฝ่ายบริหารตามที่คณะรัฐมนตรีถวายค าแนะน า รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฯ ได้บัญญัติไว้ 

   พระราชกฤษฎีกา  มีอยู่ ๒ ชนิด คือ    
   (๑) พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเพ่ือ

ก าหนดกิจการที่ฝ่ายบริหารต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  เช่น พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา  
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร 

     (๒) พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งที่
เป็นแม่บทเพ่ือก่อตั้ง วางระเบียบหน่วยงานของฝ่ายปกครอง และด าเนินการตามหลักการที่
พระราชบัญญัติให้อ านาจไว้ในขั้นปฏิบัติการ เช่น พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น 

    พระราชกฤษฎีกาเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ประชาชนได้เป็นการ
ทั่วไปแต่มีฐานะต่ ากว่าพระราชบัญญัติและพระราชก าหนด จึงจะมีบทบัญญัติที่ขัดแย้งหรือล่วงล้ า
อ านาจนิติบัญญัติไม่ได้ 

๓) ประกาศพระบรมราชโองการ เป็นบทกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอ านาจบริหารโดย
พระมหากษัตริย์ในฐานะท่ีทรงเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร 

     ประกาศพระบรมราชโองการ   มี ๒  ชนิด คือ 
     (๑) ประกาศพระบรมราชโองการที่ก าหนดฐานะตามกฎหมายของบุคคล เป็น

ประกาศแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งราชการต่างๆ ที่มีบทกฎหมายให้ท าโดยประกาศพระบรมราช
โองการ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี  เป็นต้น 

      (๒) ประกาศพระบรมราชโองการที่ก าหนดระเบียบบังคับประชาชนทั่วไป  
ตามท่ีพระราชบัญญัติให้อ านาจไว้  

 ๓.๑.๓ บัญญัติโดยฝ่ายปกครอง  อ านาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอาจจ าแนกได้สองส่วน 
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คือ อ านาจหน้าที่ในฐานะรัฐบาลและอ านาจหน้าที่ในฐานะฝ่ายปกครอง การออกบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ใช้บังคับแก่ประชาชนก็อาจแยกพิจารณาได้เป็นสองส่วนเช่นเดียวกันกล่าวคือ มี บทบัญญัติ
บางชนิดที่ออกโดยฝ่ายบริหารในฐานะฝ่ายปกครอง ได้แก่ กฎกระทรวง กฎทบวง ประกาศกระทรวง 
ประกาศทบวง ระเบียบกระทรวง ข้อบังคับ เทศบัญญัติและข้อบัญญัติขององค์การแห่งราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นท่ีออกโดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติ 

๑) กฎกระทรวง เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้ออก
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินั้นโดยก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเป็นรายละเอียดที่จะต้อง
ปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัตินั้นได้ก าหนดไว้อย่างชัดแจ้ง ทั้งนี้เพราะฝ่ายนิติบัญญัติมอบให้ฝ่ายบริหาร
ในฐานะฝ่ายปกครองเป็นผู้ออกเพ่ือก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในรายละเอียดภายใต้หลักใหญ่ที่
พระราชบัญญัติก าหนดไว้   

 กฎกระทรวงนั้นออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่         
ฝ่ายปกครอง  กฎกระทรวงนั้นแบ่งเป็นข้อๆ ไม่ได้แบ่งออกเป็นมาตราเหมือนกับพระราชบัญญัติ และ
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติไม่ได้ทั้งต้องไม่บัญญัติในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตของฝ่ายนิติบัญญัติ
ด้วย เช่น จะมีบทลงโทษไม่ได้   

๒) ประกาศกระทรวง รวมประกาศทบวงและประกาศส านักนายกรัฐมนตรีด้วย 
ประกาศกระทรวงนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติฉบับใด
ฉบับหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินั้น และมีผลบังคับแก่ประชาชนทั่วไป      
นอกจากนี ้พระราชบัญญัติบางฉบับได้ให้อ านาจแก่คณะกรรมการซึ่งตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินั้นออก
ประกาศคณะกรรมการ ซึ่งมีผลบังคับเป็นกฎหมายได้เช่นเดียวกับประกาศกระทรวง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ออกโดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ .ศ.๒๕๒๐ 
เป็นต้น 

๓) พระราชบัญญัติบางฉบับได้ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่จะออกข้อบังคับ
ซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆ กันและมีผลใช้บังคับแก่ประชาชนเป็นกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ออก
ข้อบังคับนั้นไม่จ าเป็นต้องมีต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้   

นอกจากนี้ยังมีข้อบัญญัติขององค์การแห่งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่อ
ต่างๆ กัน คือ เทศบัญญัติซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติเทศบาล หรือข้อบัญญัติจังหวัดออก
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครออกโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

    ข้อบังคับและบัญญัติเหล่านี้ถือว่าเป็นกฎหมายทั้งสิ้น หากเป็นข้อบัญญัติ      
เทศบัญญัติ และข้อบังคับขององค์การแห่งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนี้มีลักษณะพิเศษที่ใช้บังคับใน
เขตขององค์การแห่งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ไม่ใช้บังคับทั่วไปทุกท้องที่และพระราชบัญญัติ
ที่เป็นแม่บทได้ให้อ านาจที่จะก าหนดบทลงโทษผู้กระท าการฝ่าฝืนไว้ในข้อบังคับนั้นโดยตรงไว้ด้วย 

 ๓.๒ จารีตประเพณี การกระท าที่ประชาชนนิยมชมชอบและถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็น
เวลาช้านานจนกลายเป็นกรอบความประพฤติของชุมชนนั้นๆ ในกฎหมายไทย ได้ก าหนดให้น าจารีต
ประเพณมีาใช้บังคับเสมือนเป็นกฎหมายได้ในสองกรณี คือ 
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  (๑) เมื่อใดไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะยกมาปรับกับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตาม
จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔) 

  (๒) ในการตีความตามความประสงค์ในทางสุจริตให้วิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย      
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๖)  จารีตประเพณีจึงเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษรและอาจเป็นที่มาของกฎหมายปกครองอีกทางหนึ่ง มีผลเหมือนกฎหมาย แต่ในประเทศไทย มี
บทบัญญัติอยู่แล้วจะยกเอาจารีตประเพณีมาเป็นเครื่องลบล้างหรือใช้แทนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ไม่ได้  การจะใช้จารีตประเพณีบังคับเป็นกฎหมายได้นั้นจะต้องไม่เกี่ยวกับคดีอาญาเพราะประเพณีไม่
อาจลบล้างกฎหมายอาญาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมหาชนจะอ้างเอาจารีตประเพณีมาบังคับกับ
เอกชนแทนบทบัญญัติแห่งกฎหมายไม่ได้  แต่อาจช่วยให้ความคิดริเริ่มแก่ผู้ร่างกฎหมาย คือ เมื่อผู้ร่าง
กฎหมายพิจารณาว่าเห็น สมควรว่าจารีตประเพณีใดเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสม ซึ่งประชาชนเห็นชอบ
และถือปฏิบัติติดต่อกันมาช้านาน ก็ให้น าเอาจารีตประเพณีนั้นมาบัญญัติเป็นกฎหมาย เท่ากับน าเอา
จารีตประเพณีมาบัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร กรณีนี้ย่อมถือได้ว่าจารีตประเพณีเป็นที่มาของ
กฎหมาย 

๓.๓ ค าพิพากษาของศาล ค าพิพากษาของศาลก็ถือว่าเป็นที่มาของกฎหมายเช่นเดียวกัน
แต่นับว่าเป็นที่มาที่มีความส าคัญน้อยกว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ส าหรับประเทศที่มีศาลปกครอง  
ค าพิพากษาของศาลปกครองอาจเป็นที่มาอันส าคัญอย่างหนึ่ง โดยเหตุที่กฎหมายปกครองเป็น
กฎหมายใหม่ที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ปกติ  ในระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่จัดว่าค าพิพากษาของ
ศาลเป็นที่มาโดยตรงของกฎหมาย แต่ในกฎหมายปกครองนั้น ค าพิพากษาของศาลจัดว่าเป็นที่มาที่
ส าคัญของกฎหมายปกครอง ด้วยเหตุที่กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่ใหม่ ยังไม่มีประมวลกฎหมาย
พัฒนาการของกฎหมายปกครองยาวนานเมื่อเทียบกับกฎหมายเอกชน ค าพิพากษาของศาลที่จะเป็น
ที่มาที่ส าคัญของกฎหมาย  

 ๓.๔ หลักกฎหมายทั่วไปและทฤษฎีกฎหมาย  หลักกฎหมายทั่วไปและทฤษฎีหรือ
ความเห็นของปราชญ์ที่เขียนไว้เป็นต ารากฎหมายอาจเป็นที่มาของกฎหมายปกครองได้เช่นกัน ถ้า     
ผู้ร่างกฎหมายได้น าทฤษฎีนั้นไปบัญญัติเป็นกฎหมาย หรือปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น  
เพราะนักกฎหมายย่อมพิจารณาวิพากษ์วิจารณ์ออกความคิดเห็น รวมทั้งชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของ
บทบัญญัติในกฎหมายที่ประกาศใช้ นอกจากนี้กฎหมายบางแผนกที่ยังไม่มีหลักตายตัว และก าลังอยู่
ระหว่างการวิวัฒนาการนักนิติศาสตร์อาจแนะน าทฤษฎีหลักกฎหมายของต่างประเทศที่เจริญแล้ว 
น ามาประกอบการพิจารณาอันเป็นเหตุให้ผู้ร่างกฎหมายน าไปปรับปรุงแก้ไขได้  ดังนั้นหลักกฎหมาย
ทั่วไปและทฤษฎีกฎหมายของนักนิติศาสตร์จึงเป็นที่มาของบทกฎหมายโดยทางอ้อม  

  
 ๔. ระบบกฎหมาย 

จากวิวัฒนาการและประวัติศาสตร์กฎหมายได้ก่อให้เกิดแนวคิดและหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ
เป็นระบบกฎหมายโดยได้แบ่งเป็น ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ระบบ
กฎหมายสังคมนิยม และระบบกฎหมายศาสนาและประเพณี ซึ่งจะอธิบายเฉพาะระบบกฎหมายซี
วิลลอว์ และระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ เท่านั้น 
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       ๔.๑ ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ (Civil law system) หรือ “ระบบกฎหมายลายลักษณ์
อักษร” หรือ “ระบบประมวลกฎหมาย” ระบบซีวิล ลอว์ เริ่มต้นจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  
และถูกปรุงแต่งให้เจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลของกฎหมาย ระบบซีวิล ลอว์ ได้รวบรวม
กฎหมายหรือประเพณีข้ึนมาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎหมายสิบสองโต๊ะ (Law of Twelve tables 
๔๕๐ B.C.) โดยรวบรวมกฎหมายที่ส าคัญเข้าเป็นหมวดหมู่ในรูปประมวลกฎหมายได้จารึกไว้บนโต๊ะ
ทองเหลืองใกล้กับประธานสภาโรมัน มีบทบัญญัติครอบคลุมถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมความประพฤติ
ของสังคมโดยอาศัยจารีตประเพณีและศาสนาเป็นหลัก และต่อมาในสมัยพระเจ้าจัสติเนียนได้รวบรวม
กฎหมายโรมัน ให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือประโยชน์ในการใช้ จดจ า การศึกษาโดยตัดข้อความที่ไม่เป็นสาระ
และเกี่ยวกับศาสนาออกเพ่ือให้เหลือหลักที่ส าคัญ และเรียกกฎหมายฉบับนี้ว่า “คอร์ปัส จูริส ซิวิลิส” 
(Corpus Jurist Civilize) ประมวลกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบของหลัก
กฎหมายและแนวคิดในการจัดท าประมวลกฎหมายของประเทศต่างๆ ต่อมาภายหลังโดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งในประเทศยุโรปหลังจากอาณาจักรโรมันสิ้นสุดลงระบบประมวลกฎหมายนี้ บางต าราใช้ค าว่า 
ระบบซีวิลลอร์ (Civil law) หรือระบบกฎหมายโรมาโน- เยอรมานิค (Romano-Germanic Family) 
  ลักษณะที่ส าคัญของกฎหมายระบบประมวลกฎหมาย  คือ  
       (๑) ระบบประมวลกฎหมายนี้ ค าพิพากษาของศาลไม่ใช่ที่มาของกฎหมาย แต่เป็น
เพียงบรรทัดฐานของการตีความหรือการใช้กฎหมายของศาลเท่านั้น  
      (๒) ระบบนี้ถือว่ากฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีความส าคัญกว่าอย่างอ่ืน  
      (๓) การศึกษากฎหมายในระบบนี้ ต้องเริ่มจากตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญจะถือเอา              
ค าพิพากษาศาลหรือ ความเห็นของนักกฎหมายเป็นหลักเช่นเดียวกับหลักกฎหมายไม่ได้  
      (๔) ระบบนี้ถือว่า กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนเป็นคนละส่วนกัน หลักและ
การวินิจฉัยปัญหาในทางกฎหมายทั้งสองจึงแตกต่างกัน         
 ปัจจุบันประเทศไทยใช้กฎหมายระบบประมวลกฎหมาย 
 ๔.๒ ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common law system) หรือ เรียกกันว่า “ระบบ
กฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร” หรือ “ระบบกฎหมายจารีตประเพณี” ระบบคอมมอนลอว์ เริ่มต้น
จากจารีตประเพณีเช่นเดียวกับระบบซีวิล ลอว์ แต่เนื่องจากระบบคอมมอนลอว์ ไม่ได้มีการรวบรวม
เอากฎหมายจารีตประเพณีมาบันทึกเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร กฎหมายคอมมอนลอว์ เกิดจาก
จารีตประเพณีและค าพิพากษาของศาลค าพิพากษาของศาลยุติธรรมเป็นที่มาของกฎหมาย กล่าวคือ   
เมื่อมีคดีเกิดขึ้นและศาลได้วินิจฉัยแล้ว ค าพิพากษาของศาลย่อมถือเป็นบรรทัดฐานของศาลต่อๆ มา 
ซึ่งจะพิพากษาคดีที่มีประเด็นอย่างเดียวกันเหมือน ๆ กัน เป็นกรณีท่ีพิจารณาจากเรื่องเฉพาะเรื่องมาสู่
หลักเกณฑ์ทั่วไป ระบบนี้มีแหล่งก าเนิดและวิวัฒนาการในประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรก เนื่องจากมี
ประวัติศาสตร์ในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการปกครองในระบบศักดินา ท าให้
ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นต่างพิจารณาข้อพิพากษาโดยใช้จารีตประเพณีของท้องถิ่นนั้น  โดยไม่ทราบว่า
ท้องถิ่นอ่ืนพิพากษาว่าอย่างไร สิทธิและหน้าที่ของบุคคลจะมีมากน้อยเพียงใดจึงอยู่ท่ีสถานะของบุคคล
ตามท้องถิ่น พระมหากษัตริย์ในฐานะ ผู้พิพากษาสูงสุดและเป็นที่มาของความยุติธรรม ซึ่งพยายามรวม
อ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง จึงได้จัดตั้งศาลหลวงขึ้นมาเอง และส่งผู้พิพากษาเดินทางหมุนเวียนไปพิพากษา
คดีทั่วราชอาณาจักรและผู้พิพากษาก็ได้สร้างหลักเกณฑ์ทั่วไปซึ่งเป็นสามัญ (Common) เป็นลักษณะ
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เดียวกันใช้บังคับในทุกส่วนราชอาณาจักรเป็นกฎหมายคอมมอนลอว์    
      โดยสรุปการเกิดขึ้นของคอมมอนลอว์ มี ๒ แนวทาง คือ ประการที่ ๑ หลักเกณฑ์ดังเช่น 
คอมมอนลอว์ ได้มีอยู่แล้วในแต่ละท้องถิ่น ผู้พิพากษาเป็นแต่แสดงหลักเกณฑ์นั้นๆ แล้วน ามาปรับแก่
คดีเท่านั้น ประการที่ ๒ ผู้พิพากษาได้สร้างคอมมอนลอว์  ขึ้นโดยค าพิพากษา และศาลได้ยอมรับเป็น
บรรทัดฐาน ที่เรียกว่า “Judge  Made Law” ด้วยเหตุนี้ค าพิพากษาของศาลจึงเป็นบ่อเกิดของ
กฎหมาย ส่วนกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายเฉพาะเรื่องและถือว่าเป็นข้อยกเว้นของ        
ค าพิพากษาของศาลและจารีตประเพณีซึ่งเป็นลักษณะกฎหมายทั่วไปของประเทศ 
 
 ๕. ประเภทของกฎหมาย 
  ประเภทของกฎหมายเป็นการจัดหมวดหมู่ของกฎหมายลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันมีการ
แบ่งประเภทกฎหมายที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
   ๕.๑ กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่มีลักษณะก าหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับราษฎร ในฐานะที่รัฐเป็นฝ่ายปกครองราษฎร จึงมีเอกสิทธิ์ทางปกครองที่
เหนือกว่าราษฎร เพื่อความจ าเป็นในด้านบริหารและให้บริการแก่ราษฎร 
  กฎหมายมหาชนที่ส าคัญ ได้แก่ 
  ๕.๑.๑ รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายแม่บทที่ว่าด้วยระเบียบการปกครองบ้านเมือง 
ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยเรื่องการใช้อ านาจรัฐ การจัดองค์กรที่ใช้อ านาจ เช่น รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล 
ตลอดจนความสัมพันธ์ขององค์กรเหล่านี้ และว่าด้วยที่มาของสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นต้น เป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและเป็นแม่บทของกฎหมายมหาชน 
  ๕.๑.๒ กฎหมายปกครอง คือ กฎหมายที่ว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองหรือการ
บริหารภายในรัฐ ได้แก่ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับฝ่ายปกครอง ทั้งในแง่การจัดตั้งและอ านาจหน้าที่
และการควบคุมฝ่ายปกครอง เช่น กฎหมายจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นต้น 
ในประเทศที่ใช้ระบบ Civil Law จะมีองค์กรควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจทางปกครองของ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการจัดตั้งศาลปกครอง เพ่ือพิจารณาคดีปกครองแยกต่างหากจาก
ศาลยุติธรรม 
  ๕.๑.๓ กฎหมายอาญา คือกฎหมายที่ว่าด้วยความผิดและโทษ กฎหมายอาญาที่ส าคัญ
ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา นอกจากนี้ยังบัญญัติในรูปกฎหมายเฉพาะอีกอย่างเช่น พระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พระราชบัญญัติยาเสพติด พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พระราชบัญญัติอาวุธปืน     
เป็นต้น 
  ๕.๑.๔ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  กฎหมาย
ทั้งสองประเภทนี้เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยขั้นตอนกระบวนการและวิธีการในการด าเนินคดี เช่น หากมี
ความผิดอาญาเกิดขึ้น ต้องน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษเป็น เรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  โดยขั้นตอนและอ านาจของเจ้าพนักงานได้แก่ การจับ การค้น การสอบสวน การด าเนิน
กระบวนพิจารณาในศาลและราชทัณฑ์ ส่วนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นกฎหมายว่าด้วยการ
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ฟ้องบังคับตามสิทธิทางแพ่ง วิธีฟ้อง ศาลที่จะฟ้องทางแพ่ง และการบังคับคดี ซึ่งต้องใช้อ านาจรัฐ 
  ๕.๑.๕ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง เป็นกฎหมายมหาชนที่ว่าด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ แบ่งออกเป็นสองภาค คือ ภาคสันติซึ่งจะเป็นเรื่องการเกิดขึ้นของรัฐ 
สิทธิหน้าที่ของรัฐ อาณาเขต วิธีติดต่อระหว่างประเทศ สนธิสัญญา อีกภาคคือภาคสงคราม ซึ่งเป็น
เรื่องประกาศสงคราม สิทธิหน้าที่ของคู่สงคราม การตรวจจับเรือของประเทศคู่สงคราม 
  ๕.๒ กฎหมายเอกชน หมายถึง บรรดากฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับ
เอกชน ในฐานะที่เท่าเทียมกัน กฎหมายเอกชนที่ส าคัญ ได้แก่ 
   ๕.๒.๑ กฎหมายแพ่ง เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนใน
ฐานะที่เท่าเทียมกัน กฎหมายแพ่งมีรากฐานมาจากกฎหมายโรมันที่เรียกว่า Jus Civile โดยแต่เดิมมี
อยู่คือเรื่อง บุคคล หนี้ และทรัพย์สิน ต่อมาเมื่อมีการจัดท าประมวลกฎหมายขึ้นในยุโรปจึงแบ่งเป็น 
หลักท่ัวไป หนี้ ทรัพย์ ครอบครัว และมรดก 
   ๕.๒.๒ กฎหมายพาณิชย์ เกิดขึ้นภายหลัง เนื่องมาจากความเจริญทางการติดต่อ
ค้าขายเพ่ิมขึ้นในยุโรปเมื่อศตวรรษที่ ๑๗ จึงเกิดเป็นกฎหมายพาณิชย์ (การค้าพาณิชย์) ประกอบด้วย
เรื่อง ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วนบริษัท เป็นต้น  
   ๕.๒.๓ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกบุคคล  เป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับต่อนิติสัมพันธ์
ของเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ โดยมีความสัมพันธ์ติดต่อกันทางแพ่งและพาณิชย์ เช่น เอกชน
ต่างรัฐท าสัญญาค้าขายกัน การสมรสของบุคคลที่ต่างสัญชาติกัน เป็นต้น 
  ๕.๓ กฎหมายสังคม เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๑๙ เนื่องจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมท าให้คนเข้ามาเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมมาก มีการเอารัดเอาเปรียบกันเกิดขึ้น
และผู้ที่เสียเปรียบมักจะเป็นลูกจ้าง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้แรงงานทั้งนายจ้างและลูกจ้างจึง
เกิดแนวคิดในเรื่องสิทธิหน้าที่ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง รวมถึงสิทธิและหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องออกมาเป็นกฎหมายที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พระราชบัญญัติประกันสังคม เป็นต้น 
  ๕.๔ กฎหมายเศรษฐกิจ คือ กฎหมายที่บัญญัติถึงกิจกรรมหรือกิจการทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
ควบคุม บงการ ชี้แนวทางหรือจ ากัดการกระท าหรือกิจการทางเศรษฐกิจ  ในแนวคิดเดิมถือว่า
กฎหมายจะเป็นผู้ก าหนดแนวทางเศรษฐกิจ และเกิดระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างเสรีที่รัฐจะไม่
เข้ามายุ่งเกี่ยวมากนัก ถ้ารัฐต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็จะออกกฎหมายในลักษณะส่งเสริมเศรษฐกิจ 
เช่น กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของต่างชาติ กฎหมายเกี่ยวกับ
นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น แต่ภายหลังที่โลกประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าอย่างรุนแรง แนวคิดที่รัฐ
หวังให้เศรษฐกิจด าเนินไปและแก้ปัญหาในตัวเองจึงใช้ไม่ได้ผล รัฐต้องมีการควบคุ มโดยเข้ามา
แทรกแซงเพ่ือมิให้เศรษฐกิจเกิดการผูกขาดหรือเอารัดเอาเปรียบ เช่น กฎหมายห้ามการค้าก าไรเกิน
ควร กฎหมายป้องกันการทุ่มตลาด กฎหมายป้องกันการผูกขาด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้
กฎหมายล้มละลาย ก็ถือเป็นกฎหมายเศรษฐกิจเช่นกัน 
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 ๖. ความส าคัญของกฎหมาย 
           ความส าคัญของกฎหมายพอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้  
           ๖.๑ ความส าคัญของกฎหมายในเรื่องความยุติธรรม   

นักปราชญ์ชาวกรีก คือ อริสโตเติ้ล กล่าวว่า “อยุติธรรมย่อมเกิดขึ้นเมื่อความเท่ากัน
ถูกท าให้ไม่ทัดเทียมกันและเมื่อความไม่เท่ากันถูกท าให้กลายเป็นความทัดเทียมกัน” ดังนั้นจึงถือเป็น
หลักว่า “สิ่งที่เหมือนกันควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน” อริสโตเติ้ลได้จ าแนกความยุติธรรม
ออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ  
          ๖.๑.๑ ความยุติธรรมในเชิงแบ่งสรรปันส่วน (Distributive Justics)  เป็นความ
ยุติธรรมเกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วนในทรัพย์สิน ในสิทธิหน้าที่ ในเกียรติยศหรืออ านาจในสังคม โดย
ต้องค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ประกอบกับคุณธรรม ความสามารถหรือผลงานต่าง ๆ 
ของบุคคลนั้น คนที่มีความสามารถหรือมีผลงานเสมอเหมือนกันเท่านั้นที่สมควรได้รับผลตอบแทน
เท่ากัน ความยุติธรรมในลักษณะนี้จึงปรากฏแฝงอยู่ในกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมาย
อาญา กฎหมายภาษี กฎหมายก าหนดราคาสินค้า กฎหมายก าหนดค่าจ้าง กฎหมายแรงงาน เป็นต้น 
ล้วนแต่เป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการแบ่งสรรปันส่วน ที่ต้องค านึงถึงความด้อยกว่าหรือความ
เหนือกว่าในเรื่องความสามารถของบุคคลด้วย 

      ๖.๑.๒ ความยุติธรรมในเชิงชดเชยหรือทดแทน (Corrective Justice)  เป็นความ
ยุติธรรมที่สืบเนื่องมาจากความยุติธรรมเชิงแบ่งสรรปันส่วน กล่าวคือ เมื่อมีการล่วงเกินเบียดเบียน
ส่วนของผู้อ่ืนเกิดขึ้นและเกิดเป็นความเสียหาย จึงจ าเป็นที่ต้องมีการแก้ไขกลับคืนสู่ความเป็นธรรม 
ความยุติธรรมในเชิงทดแทนจึงมีขึ้นเพ่ือสนับสนุนรักษาความยุติธรรมในการแบ่งสรรปันส่วน กฎหมาย
จึงสะท้อนความยุติธรรมในลักษณะนี้ โดยให้มีผู้ท าหน้าที่ให้ความยุติธรรมนี้ ได้แก่ ศาลยุติธรรมหรือ
หน่วยงานอื่นที่ท าหน้าที่ในการตัดสินคดีต่างๆ เช่น เมื่อมีการท าผิดสัญญา หรือกระท าละเมิดให้บุคคล
อ่ืนเสียหาย ศาลจะตัดสินให้ผู้กระท าชดใช้ให้แก่ ผู้เสียหาย เมื่อมีการกระท าผิดกฎหมายอาญาศาลก็
จะพิจารณาลงโทษตามกฎหมายและตามดุลพินิจ  
      ๖.๒ ความส าคัญของกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
                 มนุษย์ทุกคนมีความคิดและการกระท าที่เป็นอิสระ หากทุกคนกระท าการใด ๆ ตาม
อิสระจนเกินขอบเขต ก็อาจก่อให้เกิดการรบกวนและความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนได้ ดังนั้น การก าหนด
ขอบเขตของความอิสระ ในการกระท าจึงต้องมีมาตรฐานเดียวกันที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ไม่ให้ล่วงล้ า
ขอบเขตที่ก าหนดไว้ ลักษณะของกฎเกณฑ์ที่ เป็นการก าหนดขอบเขตดังกล่าวแทรกอยู่ ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ กฎหมายที่เกี่ยวพันในชีวิตประจ าวัน อาทิเช่น เริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงแก่
ความตาย เมื่อมีการเกิดให้เจ้าบ้านหรือมารดาต้องไปแจ้งเกิดเพ่ือขอสูติบัตร อายุครบสิบห้าปีบริบูรณ์
ต้องท าบัตรประจ าตัวประชาชน  การจดทะเบียนสมรสมีผลต่อการเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
และมีผลต่อการจัดการทรัพย์สินระหว่างที่ เป็นสามีภ ริยารวมทั้งต่อบุตรด้วย นอกจากนั้นใน
ชีวิตประจ าวันยังมีความเกี่ยวพันกับกฎหมายอีกมาก เช่น การขับขี่รถก็ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
จราจรทางบก ท างานเป็นลูกจ้างก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน ซื้อสินค้าก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่ง  
เมื่อถึงแก่กรรมลงทรัพย์สินที่มีอยู่ตกเป็นกองมรดกหรือพินัยกรรม เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมาย
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เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของบุคคลที่อยู่ในสังคม 
      ๖.๓ ความส าคัญของกฎหมายที่มีต่อรัฐ  
       กฎหมายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปกครองและใช้เป็นกลไกในการรักษา
ผลประโยชน์ในสังคมให้มีความสมดุลกันจากความต้องการและความขัดแย้งของผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ในสังคม การที่รัฐต้องออกกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ต่าง ๆ ของสังคมและ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด ท าให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนั้นหาก
ประชาชนพลเมืองทุกคนเรียนรู้ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมาย ก็ย่อมท าให้ประเทศมีความมั่นคง
และเจริญก้าวหน้า 

ความส าคัญของกฎหมายยังมีอีกหลายประการขึ้นอยู่กับการแบ่งในเรื่องความส าคัญของ
กฎหมาย ในทางนโยบายกฎหมายโดยทั่วไปถือว่า “บุคคลจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้” โดยเฉพาะ
ในทางอาญา กฎหมายมิให้อ้างความไม่รู้กฎหมายเป็นข้อแก้ตัวว่ามิได้กระท าผิด มิฉะนั้นหากเปิด
โอกาสให้แก้ตัวว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้แล้วมีการกระท าผิดเกิดขึ้น การบังคับใช้กฎหมายจะไม่
ได้ผล ก็อาจเกิดความไม่สงบเรียบร้อยวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้มีหลักของกฎหมายที่ส าคัญประการ
หนึ่งว่า  "ความไม่รู้กฎหมายไม่เป็นข้อแก้ตัว"  ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๔ บัญญัติว่า 
"บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพ่ือให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่าตามสภาพ
และพฤติการณ์ผู้กระท าความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระท านั้นเป็นความผิด ศาลอาจ
อนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล และถ้าศาลเชื่อว่า ผู้กระท าไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น 
ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ " มาตรา ๖๔ นี้เป็นเหตุ   
ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น คนต่างด้าวเพิ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือ ผู้ที่อยู่ห่างไกล
มากไม่สามารถทราบถึงกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่แล้วได้กระท าความผิดขึ้น ถ้าศาลเชื่อความไม่รู้
กฎหมายศาลอาจลดโทษแก่ผู้กระท าความผิดก็ได้ หรือไม่ลดโทษก็ได้ แต่ศาลจะไม่ลงโทษเลยไม่ได้ แต่
ความผิดที่อ้างว่าไม่รู้เช่นนี้ต้องไม่ใช่ความผิดในตัวเอง (mala in se) เช่น ฆ่าคนตายหรือลักทรัพย์แล้ว
อ้างว่าไม่รู้เป็นความผิดดังนี้อ้างไม่ได้ 
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 สรุป 
 ระบบระเบียบของสังคมที่มนุษย์ใช้เป็นกฎเกณฑ์สร้างความสัมพันธ์ เรียกว่า บรรทัดฐาน
ทางสังคม  แต่บรรทัดฐานที่มีความส าคัญมากคือบรรทัดฐานทางสังคมประเภทกฎหมาย 
 นิยามความหมายของค าว่ากฎหมายได้จ าแนกตามแนวความคิดต่าง ๆ เช่น ความหมาย
ตามลักษณะการเกิดขึ้นและวิวัฒนาการของมนุษย์ ให้ความหมายว่า กฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนความ
ประพฤติของมนุษย์ในสังคมซึ่งมีกระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ และความหมายตาม
แนวความคิดแบบ Legal  Positivism กฎหมาย คือ ค าสั่งหรือข้อบังคับของรัฐหรือประเทศที่ตราขึ้น
เพ่ือใช้บังคับความประพฤติของมนุษย์ในสังคมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องรับโทษ
หรือสภาพบังคับอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ส่วนลักษณะของกฎหมายแบ่งได้ตามแนวความคิด โดยที่ลักษณะของกฎหมายการเกิดขึ้น
และวิวัฒนาการของมนุษย์ ได้แบ่งออกเป็น กฎหมายต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนและกฎหมาย
ต้องมีกระบวนการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ  ส่วนลักษณะของกฎหมายตามแนวความคิดแบบ Legal 
Positivism ได้แบ่งออกเป็น กฎหมายต้องเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับ ต้องเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับที่
ก าหนดขึ้นโดยรัฎฐาธิปัตย์  ต้องเป็นค าสั่งหรือข้อบังคับท่ีใช้ได้โดยทั่วไป และต้องมีสภาพบังคับ 

  ที่มาของกฎหมายที่จะกล่าวถึงจะเป็นการกล่าวถึงที่มาของกฎหมายที่ประเทศไทย ซึ่งเป็น
ที่มาของกฎหมายในระบบ Civil Law  ที่มาทีส่ าคัญก็คือ กฎหมายที่บัญญัติขึ้น เป็นที่มาอันส าคัญท่ีสุด
ของกฎหมายในระบอบลายลักษณ์อักษรหรือระบอบ Civil Law บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ได้ตราไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ และกฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่น 
นอกจากนี้ยังมีท่ีมาจากจารีตประเพณี ค าพิพากษาของศาลและหลักกฎหมายทั่วไปที่น ามาบัญญัติเป็น
กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

   ส่วนระบบกฎหมายที่ส าคัญ พอจ าแนกได้เป็นระบบกฎหมายซีวิลล์ลอว์ หรือระบบ
กฎหมายลายลักษณ์อักษร หรือ ระบบประมวลกฎหมาย  และระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือ
ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 

 กฎหมายอาจแบ่งประเภทได้หลายๆ ประเภท ปัจจุบันมีการแบ่งประเภทของกฎหมายได้ 
หมวดหมู่ใหญ่ๆ คือ กฎหมายมหาชน ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายอาญา กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
เมือง กฎหมายเอกชน ได้แก่ กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ และกฎหมายระหว่างประเทศแผนก
บุคคล กฎหมายสังคม และกฎหมายเศรษฐกิจ 

ส่วนสุดท้ ายความส าคัญของกฎหมายมีความส าคัญ  ในเรื่องความยุติ ธรรม ใน
ชีวิตประจ าวัน และกฎหมายที่มีต่อรัฐ นอกจากนี้ความส าคัญของกฎหมายยังมีอีกหลายประการขึ้นอยู่
กับการแบ่งในเรื่องความส าคัญของกฎหมาย 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ ๑ 
 
 

๑. นักศึกษาจงอธิบายค าว่า “บรรทัดฐานทางสังคม” หมายความว่าอย่างไร 
๒. จงอธิบายความหมายของค าว่า “กฎหมาย” หมายความว่าอย่างไร 
๓. จงอธิบายลักษณะของกฎหมาย 

๒.๑ ตามการเกิดขึ้นและวิวัฒนาการของมนุษย์ มีประการใดบ้าง 
๒.๒ ตามแนวคิดแบบ Legal Positivism มีประการใดบ้าง 

๔. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ ให้นักศึกษาอธิบายสภาพบังคับของกฎหมายมีประการใดบ้าง
มาพอสังเขป 

๕. ที่มาของกฎหมายโดยการบัญญัติขึ้นมาโดยอาศัยอ านาจที่ต่างๆ กัน ที่แบ่งออกเป็น        
๓ ฝ่าย มีประการใดบ้าง จงอธิบาย 

๖. จงอธิบายระบบกฎหมายซีวิลลอว์ และระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ มาโดยสังเขป 
๗. ประเภทของกฎหมายแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
๘. จงอธิบายความหมายของค าว่า “กฎหมายมหาชน” หมายความว่าอย่างไร กฎหมาย

มหาชนที่ส าคัญมีอะไรบ้าง 
๙. จงอธิบายความหมายของค าว่า “กฎหมายเอกชน” หมายความว่าอย่างไร กฎหมาย

เอกชนที่ส าคัญมีอะไรบ้าง 
๑๐. กฎหมายมีลักษณะส าคัญประการใดบ้าง อธิบายมาพอสังเขป 
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เอกสารอ้างอิงท้ายบทท่ี ๑ 
 

 
โกเมศ  ขวัญเมือง และสิทธิกร ศักดิ์แสง. การศึกษาแนวใหม่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 

ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๙ 
ดิเรก ควรสมาคม.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน,
 ๒๕๕๐ 
ประมวลกฎหมายอาญา 
ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย.  พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙ 
มานิต จุมปา(บรรณาธิการ). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร :  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙ 
วิณัฏฐา วุ้นศิริ และฐิติพร ลิ้มแหลมทอง. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร :   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙ 
สมยศ  เชื้อไทย. ค าอธิบายกฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน,  

๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

บทที่ ๒ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี ๒ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง 

 
เนื้อหาประจ าบท 

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง 
๒. ความหมายของกฎหมายแพ่ง 
๓. กฎหมายว่าด้วยบุคคลและความสามารถ 
๔. กฎหมายว่าด้วยทรัพย์ 
๕. กฎหมายว่าด้วยการกระท าละเมิด    
๖. กฎหมายลักษณะครอบครัว       
๗. กฎหมายลักษณะมรดก       
๘. บทสรุป 

วัตถุประสงค์ประจ าบท 
 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

๑. อธิบายความแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งได้ 
๒. อธิบายถึงความหมายและลักษณะของกฎหมายแพ่งได้  
๓. อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยบุคคลและความสามารถของบุคคลได้ 
๔. อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยทรัพย์ ความหมายของทรัพย์ ประเภทของทรัพย์ 

สิทธิของบุคคลที่มีเหนือทรัพย์ และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ได้ 
๕. อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการกระท าละเมิด ทั้งการกระท าละเมิดอันเกิดจาก

การกระท าของตนเอง หรือเกิดจากการกระท าของบุคคลอื่น ตลอดจนการกระท าละเมิด
อันเกิดจากทรัพย์ การเรียกค่าสินไหมทดแทนและอายุความได้ 

๖. อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยครอบครัวตั้งแต่การหมั้น การสมรส และการ
สิ้นสุดการสมรสได้ ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในทาง
กฎหมาย 

๗. อธิบายหลักเกณฑ์ทางกฎหมายว่าด้วยมรดก ประเภทของทายาท การแบ่งปันมรดก 
ตลอดจนการจัดการมรดกได้ 

๘. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น กับการ
ด ารงชีวิตประจ าวันในสังคมได้ 

๙.  อธิบายถึงคุณธรรมของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งได้ 
 
 



๒๖ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. ท าการประเมินความรู้ก่อนเรียนด้วยวิธีการซักถาม  
๒.   มอบหมายให้ผู้เรียนท าการศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

กฎหมายแพ่งก่อนเรียน  
๓. ฟังการบรรยายในชั้นเรียน 
๔.   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์แนวคิด

เกี่ยวกับทฤษฎีกฎหมายแพ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
๕. ศึกษาค้นคว้าค าพิพากษาฎีกาจาก เอกสารกฎหมาย ต ารา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

สื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวสาร 
๖.  วิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันในฐานะที่กฎหมาย

เป็นเครื่องที่ส าคัญของสังคมและให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 
๗. สรุปหัวข้อส าคัญและอภิปราย 
๘. การทบทวนและท าค าถามทบทวน 

สื่อการเรียนการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. ต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายแพ่ง 
๓. ตัวบทกฎหมายและค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ระบบสืบค้นค าพิพากษาศาลฎีกา 
๕. Power Point 

การวัดผลประเมินผล 
๑. การสังเกตพฤติกรรมความสนใจของผู้เรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน 
๒. ประเมินผลจากการท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น การ

วิเคราะห์ 
๓. ประเมินจากการตอบค าถามทบทวน 
๔. ประเมินจากการตอบค าถามรายบุคคล 
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กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

บทที่ ๒ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง 

 
ส าหรับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง หรือสิทธิทางแพ่งของบุคคลเป็นเรื่องที่ส าคัญในเบื้องต้น 

ซึ่งตามกฎหมายมีหลักการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในบทเรียนนี้จะได้กล่าวถึง
สิทธิทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

๑. ความหมายและลักษณะของกฎหมายแพ่ง 
กฎหมายแพ่ง (civil law) หมายถึง กฎหมายว่าด้วยสิทธิ หน้าที่ของบุคคลในทางแพ่ง เช่น 

เรื่องบุคคลและสภาพบุคคล ทรัพย์ หนี้ นิติกรรม ครอบครัว มรดก เป็นต้น และเป็นรับรองคุ้มครอง
สิทธิเฉพาะบุคคล เพราะฉะนั้นการกระท าผิดทางแพ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ไม่ได้ท าให้
ประชาชนโดยทั่วไปหรือสังคมเดือนร้อนโดยตรง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายที่ก าหนด
ความสัมพันธ์ของเอกชนว่าด้วยสิทธิ หน้าที่ ของบุคคลตั้งแต่เกิดจนถึงแก่ความตาย และในส่วนของ
ลักษณะของกฎหมายแพ่งนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการรับรองคุ้มครองสิทธิของบุคคลในทางแพ่งอันมีลักษณะเป็น
การเฉพาะตัว 
 ๒) เป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับบุคคลทุกคนตั้งแต่เกิดจนถึงแก่ความตาย 
 ๓) เป็นการรับรองคุ้มครองสิทธิของบุคคลขั้นพ้ืนฐาน โดยไม่ต้องอาศัยเจตนาของผู้ที่จะ
ได้รับการคุ้มครอง 
 ๔) ค่าเสียหายอันเกิดจากการกระท าที่ละเมิดสิทธิของบุคคลในทางแพ่งที่เรียกว่าค่า
สินไหมทดแทนจะต้องอาศัยพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าละเมิดสิทธิ 
 ๕) มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิเฉพาะบุคคลในทางแพ่งเพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิ
ต่อกัน 
 

 ๒. กฎหมายว่าด้วยบุคคล และความสามารถ 
    บุคคลเป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญในทางกฎหมายเป็นอย่างมาก  เพราะไม่ว่าจะระบบกฎหมาย 

ใด กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมานั้นล้วนแต่เพ่ือประโยชน์ส าหรับบุคคลทั้งสิ้น สิทธิและหน้าที่ต่างๆในทาง
กฎหมายส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งที่มีสภาพบุคคลเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่ไม่มีสภาพบุคคลอันได้แก่ สัตว์หรือทรัพย์สิน
สิ่งของไม่อาจมีสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายได้ “บุคคล” โดยทั่วไปจึงหมายถึง “มนุษย์” ซึ่งหาก
พิจารณาความหมายตามนัยของกฎหมายแล้ว บุคคล หมายถึง  ผู้ซึ่งอาจถือสิทธิ หรืออยู่ภายใต้บังคับ
แห่งสิทธิ รวมทั้งต้องตกอยู่ภายใต้หน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติด้วย   เช่น การถือสิทธิเป็นเจ้าของ
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กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

ทรัพย์สิน สิทธิการได้รับมรดก การเป็นเจ้าหนี้ การเป็นลูกหนี้ เป็นต้น แต่การที่บุคคลจะมีสิทธิหรือ
หน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด จะต้องเริ่มจากการมีสภาพบุคคล (Legal Personality) เสียก่อน 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจในเรื่องของสภาพบุคคล เพ่ือน าไปสู่การได้มาซึ่งสิทธิ 
การใช้สิทธิ และรวมไปถึงการมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งบุคคลออกเป็น ๒ ประเภท คือบุคคลธรรมดา 
(Natural   
Person)  และนิติบุคคล (juristic person)     บุคคลธรรมดา ก็คือ มนุษย์ ส่วนนิติบุคคล เป็นบุคคลที่
กฎหมายสมมติขึ้น ไม่มีชีวิต ไม่ใช่มนุษย์ตามธรรมชาติ แต่กฎหมายรับรองให้มีสภาพบุคคล โดย
สามารถมีสิทธิ และหน้าที่บางอย่างได้เช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 

 ๒.๑ บุคคลธรรมดา (Natural  Person) 
  บุคคลธรรมดา หรือมนุษย์ เป็นผู้ที่สามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมาย จึงถือว่าเป็น 

ประธานแห่งสิทธิ (Subject of Right) และการเริ่มมีสภาพบุคคลจึงถือเป็นสิ่งส าคัญเพราะสิทธิ และ
หน้าที่ตามกฎหมายจะเกิดขึ้น และติดตามมาจากการมีสภาพบุคคลนั้นเอง  
 ๒.๑.๑ สภาพบุคคล 

  การเริ่มต้นสภาพบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา  15  วรรคแรก 
ได้บัญญัติไว้ว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอด แล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย…” ซึ่ง
จากหลักกฎหมายดังกล่าวต้องพิจารณาจาก ๒ เหตุการณ์คือ “การคลอด” และ “การอยู่รอดเป็น
ทารก”   

   การคลอด  หมายถึง  การคลอดโดยธรรมชาติในลักษณะที่ทารกซึ่งอยู่ในครรภ์มาดาได้ 
พ้นจากช่องคลอดของมารดาออกมาหมดทั้งตัวแล้ว  ส่วนจะมีการตัดสายสะดือแล้วหรือไม่นั้นไม่เป็น
สาระส าคัญ 

     การอยู่รอดเป็นทารก   หมายถึง  อาการท่ีแสดงให้รู้ว่ามีชีวิตอยู่  เช่น  การเคลื่อนไหว 
ของร่างกาย การส่งเสียงร้อง แม้เพียงชั่วขณะหนึ่ง ก็ถือได้ว่ามีสภาพบุคคลแล้ว ดังนั้นหากทารกตาย
ก่อนหรือในขณะคลอดย่อมไม่อาจถือว่ามีสภาพบุคคลตามกฎหมาย  
 ทารกในครรภ์มารดา โดยหลักท่ัวไปแล้ว ย่อมไม่มีสภาพบุคคลจึงยังไม่อาจมีสิทธิ และ 
หน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายได้อย่างเช่นบุคคลธรรมดาทั่วไป แต่กฎหมายก็ได้ขยายการรับรองสิทธิของ
ทารกในครรภ์มารดาเอาไว้ โดยย้อนหลังไปถึงเวลาที่สิทธินั้นมีหรือได้เกิดขึ้นในขณะที่ทารกยังอยู่ใน
ครรภ์  แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดไว้ว่า “ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิ
ต่าง ๆ  ได้  หากว่าภายหลังคลอดแล้ว อยู่รอดเป็นทารก”  ซึ่งสิทธิต่างๆ ของทารกในครรภ์มารดา 
ได้แก่ สิทธิการรับมรดก  สิทธิการฟ้องผู้ท าละเมิดบิดาจนท าให้ขาดไร้อุปการะ เป็นต้น 

   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๐๔  บัญญัติว่า  “บุคคลธรรมดาจะเป็น 
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ทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคล หรือสามารถมีสิทธิได้ตาม มาตรา ๑๕ แห่งประมวลกฎหมายนี้ใน
เวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 

       เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้   ให้ถือว่าเด็กท่ีเกิดมารอดอยู่ภายใน   สามร้อยสิบวันนับแต่ 
เวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนั้น เป็นทารก ในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย 

๒.๑.๒ การนับอายุของบุคคล 
การนับอายุของบุคคลก็ถือว่ามีความส าคัญ     เพราะมีความเกี่ยวพันกับสิทธิหน้าที่ตาม 

กฎหมายต่างๆ เช่น การบรรลุนิติภาวะ การท าพินัยกรรม การสมรส เป็นต้น ซึ่ งหลักเกณฑ์เรื่องการ
นับอายุของบุคคล โดยทั่วไป เป็นดังนี้ 

    

 = ทราบ   = ไม่ทราบ 
 

วัน เดือน ปี ผล 

   
ให้เริ่มนับอายุ โดยเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่บุคคลนั้นเกิด โดยไม่
ค านึงว่าจะเกิดในเวลาใด 

   
กฎหมายได้สันนิษฐานโดยให้ถือเอาวันที่ 1 แห่งเดือนนั้นเป็นวัน
เกิด 

   กฎหมายให้นับอายุตั้งแต่วันต้นปีปฏิทินซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด 
   ให้พิจารณาจากรูปพรรณสัณฐาน 

  

 ตัวอย่างเช่น นายขาวเกิดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๗ เวลา ๑๖.๒๐ น. 
          - การนับอายุของนายขาวให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นวันแรก  

นายขาวจะบรรลุนิติภาวะตั้งแต่เวลา ๑๖.๒๐ น. ของวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 ๒.๑.๓ ความสามารถของบุคคล 
 บุคคล คือ ผู้ที่สามารถมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ได้ตามกฎหมาย  สภาพบุคคลย่อมเป็น 

เครื่องก าหนดสิทธิ และหน้าที่ต่างๆ  และอ านาจในการใช้สิทธิตามกฎหมาย เรียกว่า “ความสามารถ”  
และแม้บุคคลทุกคนมีสภาพบุคคล ซึ่งมีสิทธิ และหน้าที่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลทุกคนจะมี
ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  “ความสามารถในการใช้สิทธิ”   ได้อย่างเท่าเทียมกัน  ผู้ที่ไม่อาจใช้
สิทธิได้ตามกฎหมาย ในวงจ ากัดภายใต้เงื่อนไขบางประการ เรียกว่า  “ผู้หย่อนความสามารถ” ซึ่ง
ได้แก่ “ผู้เยาว์”“คนไร้ความสามารถ”“และคนเสมือนไร้ความสามารถ” 

        ๒.๑.๓.๑ ผู้เยาว ์
        ผู้เยาว์ หมายถึง บุคคลที่อ่อนอายุ อ่อนประสบการณ์ ซึ่งอาจท าให้ขาดการควบคุม 

สภาพจิตใจ ถือว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถในการจัดกิจการงานและทรัพย์สิน  กฎหมายจึงต้องให้
ความคุ้มครองจนกว่าจะพ้นจากภาวะผู้เยาว์ คือ “การบรรลุนิติภาวะ”  



๓๐ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

        การบรรลุนิติภาวะเกิดได้ ๒ กรณี คือ โดยอายุ และโดยการสมรส   
 ๑) การบรรลุนิติภาวะโดยอายุ คือ อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (มาตรา ๑๙)  
 ๒) การบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส กล่าวคือ หากการสมรสนั้นได้ท าต่อเมื่อ 

ชาย และหญิงมีอายุครบ ๑๗ ปีบริบูรณ์ และต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมและต้อง
มีการจดทะเบียนสมรส แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ท าการสมรสก่อนนั้นได้ 
(มาตรา ๒๐ ประกอบมาตรา ๑๔๔๘) อนึ่ง หากผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสไปแล้ว แม้จะมีการ
หย่าร้างกันที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ท าให้บุคคลนั้นกลับมาเป็นผู้เยาว์อีก 

 โดยการท านิติกรรมของผู้เยาว์นั้น มาตรา ๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และ 
พาณิชย์ ได้วางหลักไว้ว่า “ผู้เยาว์จะท านิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 
ก่อน การใดๆที่ผู้เยาว์ท าลงโดยปราศจากความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมกระท าลงนั้นเป็น  
โมฆียะ”   

 นิติกรรม คือ การใดๆ อันท าลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อ 
การผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ  (มาตรา 
๑๔๙) เช่น การท าสัญญา หรือการท าพินัยกรรม 

 ผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นบุคคลที่กฎหมายก าหนดขึ้นเพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของ 
ผู้เยาว์ โดยหลักผู้เยาว์จะต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน หรือขณะท านิติกรรม โดย
ผู้แทนโดยชอบธรรมหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้ 

 ๑) ผู้ใช้อ านาจปกครอง คือ บิดามารดาของผู้เยาว์นั้นเอง โดยหลักบิดา และ 
มารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองร่วมกัน แต่หากบิดาหรือมารดาตายหรือคนใดคนหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็น
คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือศาลสั่งให้บิดาหรือมารดาใช้อ านาจปกครอง
คนเดียว อ านาจปกครองก็จะอยู่กับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง 

 ๒) ผู้ปกครอง คือ บุคคลที่ศาลตั้งข้ึนในกรณีไม่มีบิดามารดา (ตายหรือไม่ปรากฏ)  
หรือบิดามารดาถูกถอนอ านาจปกครอง ศาลก็จะตั้งผู้ที่เหมาะสมข้ึนเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ 

 ๓) ผู้รับบุตรบุญธรรม คือ ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม อ านาจปกครองจะ 
อยู่กับผู้รับบุตรบุญธรรมโดยบิดามารดาผู้ที่ให้ก าเนิดจะหมดอ านาจปกครองนับแต่วันที่เด็กเป็นบุตร
บุญธรรม 

 ผลของนิติกรรม หากผู้เยาว์ท านิติกรรมโดยปราศจากความยินยอมของผู้แทนโดย 
ชอบธรรม ผลจะตกเป็น “โมฆียะ” กล่าวคือ เป็นนิติกรรมที่ถือว่าสมบูรณ์เพียงแต่อาจถูกบอกล้างหรือ
ให้สัตยาบันได้ ซึ่งถ้ามีการบอกล้างนิติกรรมก็จะตกเป็น “โมฆะ” (เสียเปล่า) มาแต่เริ่มแรก 

 นิติกรรมที่ผู้เยาว์ท าได้เองและมีผลสมบูรณ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทน 
โดยชอบธรรม ได้แก่ 
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 (๑) นิติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เยาว์ฝ่ายเดียว 
  ก) นิติกรรมที่ผู้เยาว์มีแต่ได้ประโยชน์โดยไม่มีภาระติดพันหรือเงื่อนไข เช่น  

การรับการให้โดยเสน่หา การรับพินัยกรรมหรือมรดกโดยไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ 
  ข) นิติกรรมที่มีผลให้ผู้เยาว์หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง เช่น เจ้าหนี้ของ 

ผู้เยาว์ยอมปลดหนี้ของผู้เยาว์ให้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันใด ๆ 
 (๒) การใดๆ ก็ตามที่ผู้เยาว์ต้องกระท าเองเป็นการเฉพาะตัว การที่ผู้เยาว์ประสงค์

จะรับรองบุตร การท าพินัยกรรม  เป็นต้น  เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เยาว์ บุคคลอ่ืน
หรือแม้แต่ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ก็ไม่มีสิทธิหรืออ านาจก้าวก่ายแทนได้ 

 (๓) การอันจ าเป็นในการด ารงชีพตามสมควรของผู้เยาว์   การที่ผู้เยาว์จะท านิติ 
กรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่ อันได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า อาหาร ยารักษาโรค โดยพิจารณาจาก
ฐานะของผู้เยาว์แต่ละบุคคล 

 (๔) ท าพินัยกรรม  หากผู้เยาว์มีทรัพย์เป็นของตนเอง   ประสงค์จะยกทรัพย์สิน 
ของตนเอง   ให้แก่ผู้อ่ืน ผู้เยาว์สามารถท าพินัยกรรมยกทรัพย์สินเหล่านั้นให้ผู้อ่ืนได้  แต่ผู้เยาว์ต้องมี
อายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์แล้ว หากท าพินัยกรรมโดยอายุไม่ถึงเกณฑ์มีผลท าให้พินัยกรรมนั้นตกเป็น
โมฆะ 

 (๕) นิติกรรมเกีย่วกับธุรกิจทางการค้าที่ได้รับความยินยอมแล้ว กรณีผู้เยาว์ ประ 
กอบการค้า   หรือเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน แม้ว่าผู้เยาว์บางคนสามารถช่วย ตนเองได้และมี
ความรับผิดชอบ โดยประสงค์จะท าการค้าขายเป็นกิจการของตนเอง หรือต้องการท างานตามสัญญา
จ้างแรงงานก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อน  เมื่อได้รับความยินยอมแล้ว
กิจการที่ได้รับความยินยอมนั้นผู้เยาว์สามารถท าได้เสมือนคนที่บรรลุนิติภาวะ 

  ๒.๑.๓.๒ คนไร้ความสามารถ  
  คนไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลวิกลจริตซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

แล้ว  บุคคลวิกลจริตมีลักษณะเป็นคนป่วยทางจิตโดยจิตไม่ปกติ ไม่สามารถท างานได้เลย หรือเรียกว่า
คนบ้า และยังรวมทั้งบุคคลที่มีกิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส  นอกจากนี้ หมายความถึง บุคคลที่มี
กริยาอาการผิดปกติเพราะขาดความรู้สึก ขาดความร าลึก ขาดความรู้ผิดชอบ อีกทั้งคนป่วยโรคทาง
สมองที่นอนรักษาตัว และไม่มีอาการรับรู้หรือมีสติสัมปชัญญะใดๆ   เหตุเหล่านี้จึงเป็นผลท าให้ไม่
สามารถประกอบกิจการของตนได้  

 หลักเกณฑ์ของคนไร้ความสามรถ 
 ๑) เป็นคนวิกลจริตถึงขนาด 
 ๒) เมื่อคู่สมรส บุพการี (บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด) ผู้สืบสันดาน (ลูก  
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หลาน เหลน ลื่อ) ผู้ปกครอง หรือผู้พิทักษ์ หรือเจ้าพนักงานอัยการยื่นค าร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลมี
ค าสั่ง  

 ๓) ต้องประกาศค าสั่งของศาลที่สั่งให้ผู้ใดเป็นคนไร้ความสามารถในราชกิจจา 
นุเบกษา 

 เมื่อบุคคลดังกล่าวถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้ว   กฎหมายให้ความคุม้ 
ครองโดยให้มีบุคคลหนึ่งเรียกว่า  “ผู้อนุบาล”   ซึ่งอาจเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดานผู้ปกครอง 
แล้วแต่กรณีเป็นผู้ดูแลและท านิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถ และหากคนไร้ความสามารถท านิติ
กรรมใด ๆ มีผลในทางกฎหมาย คือ “โมฆียะ” เสมอ เนื่องจากกฎหมายประสงค์ให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ท า
แทน 

 ส่วนบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนั้น    ก็ยังมีความ 
สามารถที่จะท านิติกรรมต่าง ๆ  ได้ทุกอย่าง และมีผลสมบูรณ์  เว้นแต่นิติกรรมนั้นจะตกเป็น 
“โมฆียะ” ก็ต่อเมื่อนิติกรรมนั้นได้กระท าลงในเวลาซึ่งบุคคลวิกลจริตยังจริตวิกลอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่าย
หนึ่งได้รู้อยู่แล้วว่าผู้ที่ตนเข้าท านิติกรรมด้วยนั้นเป็นบุคคลวิกลจริต หากอีกฝ่ายไม่ทราบถึงความ
วิกลจริตเพราะเห็นว่าสติยังดีอยู่ นิติกรรมที่ท าก็จะมีผล “สมบูรณ์” ตามกฎหมาย 

 การสิ้นสุดแห่งการเป็นคนไร้ความสามารถ 
 ๑) เมื่อคนไร้ความสามารถถึงแก่ความตาย 
 ๒) เมื่อศาลไดส้ั่งเพิกถอนค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 
 ๒.๑.๓.๔ คนเสมือนไร้ความสามารถ    
  คนเสมือนไร้ความสามารถ หมายถึง   บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือ 

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอ่ืน
ใดจนไม่สามารถจัดท าการงานของตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สิน
ของตนเองหรือครอบครัว เมื่อมีบุคคลตามที่ระบุไว้ร้องขอต่อศาล ศาลจะสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถก็ได ้

 หลักเกณฑ์ของคนไร้ความสามรถ 
 ๑) มีเหตุตามกฎหมาย ได้แก่  
  - บกพร่องทางร่างกาย เช่น กายพิการ เป็นอัมพาต หูหนวกและเป็นใบ้ 
   - บกพร่องทางจิตใจ เช่น จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ แต่ไม่ถึงขนาด 

วิกลจริต  
   - บกพร่องทางความประพฤติ  เช่น  ติดสุรายาเมา ประพฤติสุรุ่ยสุร่าย 

เสเพลเป็นอาจิณ 
   - มีเหตุอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
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 ๒) เหตุผลข้างต้นท าให้ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ หรือจัดท าไปในทาง 
ที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเอง หรือครอบครัว 

 ๓) เมื่อคู่สมรส บุพการี (บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด) ผู้สืบสันดาน (ลูก  
หลาน เหลน ลื่อ) ผู้ปกครอง หรือผู้พิทักษ์ หรือเจ้าพนักงานอัยการยื่นค าร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลมี
ค าสั่ง 

 ๔) ต้องประกาศค าสั่งของศาลที่สั่งให้ผู้ใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถในราช 
กิจจานุเบกษา  

  เมื่อบุคคลดังกล่าวถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว ศาลจะแต่งตั้งให้ 
มีผู้ดูแลซึ่งเรียกว่า “ผู้พิทักษ์”  โดยหลักการท านิติกรรมของคนเสมือนไร้ความสามารถท านิติกรรมใดๆ 
ได้ตามปกติและมีผลสมบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมบางอย่างที่กฎหมายก าหนดให้คนเสมือนไร้ความสามารถ
ต้องไปขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อน เนื่องจากเป็นกิจการที่ส าคัญ ถ้าคนเสมือนไร้ความสามารถท า
โดยปราศจากความยินยอมผลจะตกเป็น “โมฆียะ” ตามมาตรา ๓๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ อันได้แก ่

๑) น าทรัพย์สินไปลงทุน 
๒) รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุน ต้นเงินหรือทุนอย่างอ่ืน 
๓) กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน ยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 
๔) รับประกันโดยประการใด ๆ อันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับช าระหนี้ 
๕) เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีก าหนดระยะเวลาเกินกว่าหกเดือน หรือ 

อสังหาริมทรัพย์มีก าหนดระยะเวลาเกินกว่าสามปี 
 ๖) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอสมควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศล  หรือการ 

สังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา 
๗) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดย 

เสน่หา 
 ๘) ท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ 

หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 
๙) ก่อสร้างดัดแปลง หรือซ่อมแซมอาคารอย่างใหญ่ 

 ๑๐) เสนอข้อหาต่อศาลหรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ เว้นแต่การร้องขอ 
ถอนผู้พิทักษ ์

๑๑) ประนีประนอมยอมความ   หรือยอมมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ 
วินิจฉัย 

 กิจการทั้ง  ๑๑  ประการดังกล่าว คนเสมือนไร้ความสามารถจะท าโดยล าพังไม่ได้ 
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หากฝ่าฝืนท าจะมีผลให้เป็นโมฆียะ   ส่วนกิจการนอกเหนือจากที่ระบุมานี้ คนเสมือนไร้ความสามารถมี
สิทธิท าได้เหมือนคนปกติทุกประการ และมีผลสมบูรณ์ 

 ๒.๑.๔ ภูมิล าเนา 
 ภูมิล าเนาของบุคคลธรรมดา  ได้แก่   ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งส าคัญ  

ภูมิล าเนาโดยทั่วไปมีลักษณะส าคัญคือ เป็นสถานที่อยู่ซึ่งเป็นที่กินอยู่หลับนอนอาจเป็นบ้านห้องเช่า 
เรือนแพ กระท่อม และจะต้องเป็นที่อยู่อันเป็นแหล่งส าคัญ คือ มีเจตนายึดถือเอาเป็นแหล่งส าคัญด้วย 

 ภูมิล าเนาของบุคคลจึงอาจไม่ใช่ที่ปรากฏในทะเบียนส ามะโนครัวก็ได้ หากบุคคลนั้นใช้
สถานที่อ่ืนอยู่อาศัยเป็นแหล่งส าคัญประจ าและถาวร เพียงแต่หลักฐานในทะเบียนส ามะโนครัวอาจ
เป็นเพียงหลักฐานประกอบข้อสันนิษฐานว่ามีที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ได้ ดังนั้ น ภูมิล าเนาเป็นสถานที่ที่มี
ความสัมพันธ์กับบุคคล และมีความสัมพันธ์กับบุคคลและมีความส าคัญต่อสิทธิ และหน้าที่หลาย
ประการ ดังนี้ 

 การฟ้องคดี : ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภูมิล าเนาของโจทก์หรือจ าเลยตาม 
ข้อเท็จจริงมีผลต่อการพิจารณาเรื่องเขตอ านาจศาลในการฟ้องคดี เช่นค าฟ้องโดยทั่วไปโจทก์ต้องเสนอ
ค าฟ้องต่อศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือเสนอค าฟ้องต่อศาลที่โจทก์มีภูมิล าเนาอยู่ในเขต
ศาล 

 ประโยชน์ในทางกฎหมายแพ่ง : เช่น เรื่องการช าระหนี้ หากไม่ได้ตกลงเป็นอย่างอ่ืน  
ต้องช าระหนี้ตามภูมิล าเนาของเจ้าหนี้ 

 ประโยชน์ในกฎหมายอ่ืน ๆ : เช่น ในกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งก าหนดให้การรับสมัคร การใช้ 
สิทธิเลือกตั้ง ณ เขตที่บุคคลนั้นมีภูมิล าเนา การขึ้นทะเบียนทหารต้องยื่นค าร้องต่ออ าเภอที่บิดาของ
บุคคลผู้นั้นมีภูมิล าเนาอยู่ เป็นต้น  

 หลักในการพิจารณาภูมิล าเนา 
  ๑) กรณีสถานท่ีอยู่อันเป็นแหล่งส าคัญ (กรณีปกติ) การพิจารณาภูมิล าเนานั้น ตาม 

กฎหมายได้ก าหนดเอาไว้ว่า “ภูมิล าเนาของบุคคลธรรมดา ได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็น
แหล่งส าคัญ”  ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลธรรมดา โดย 

 ภูมิล าเนาของบุคคลธรรมดานั้นจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ๒ ประการ  คือ 
 (๑) เป็นสถานที่อยู่ หมายถึง ที่ซึ่งบุคคลพักอาศัยหลับนอนเป็นที่อยู่อาศัย 

 (๒) เป็นสถานที่อยู่เป็นแหล่งส าคัญ   คือ   สถานที่ ๆ บุคคลนั้นตั้งใจจะอยู่อาศัย 
เป็นหลักเป็นฐานตั้งใจจะอยู่ตลอดไป 

 ๒) กรณีท่ีใดที่หนึ่งเป็นภูมิล าเนา (กรณีพิเศษ) เป็นกรณีของบุคคลหนึ่งที่มีท่ีอยู่หลาย 
แห่งสับเปลี่ยนกันไป หรือมีหลักแหล่งที่ท าการเป็นปกติต่างแห่งหลายแห่ง และถือเอาสถานที่ทุกแห่ง
ส าคัญเท่าเทียมกัน กฎหมายให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งดังกล่าวเป็นภูมิล าเนาของบุคคลนั้น   
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 ๓) กรณีภูมิล าเนาไม่ปรากฏ (กรณีพิเศษ) ถ้าภูมิล าเนาไม่ปรากฏ ให้ถือว่าถิ่นที่อยู่ 
เป็นภูมิล าเนา  เป็นกรณีปรากฏแต่เพียงว่าบุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่ที่ใด (อาจมีที่อยู่เดียวหรือหลายที่) แต่ไม่
ปรากฏแน่ชัดว่าบุคคลนั้นถือเอาที่อยู่นั้นเป็นแหล่งส าคัญ จึงเป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายว่าให้ถือว่า
ถิ่นที่อยู่เป็นภูมิล าเนา 
 ๔) กรณีบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ปกติ  กล่าวคือ ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือครองชีพ
ด้วยการเดินทางไปมาปราศจากหลักแหล่ง เช่น คนจรจัด พ่อค้าเร่ขายของอยู่ในเรือ คนเล่นละครเร่ 
เป็นต้น ถ้าพบตัวในถิ่นไหนให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิล าเนาของบุคคลนั้น  
 ๕) ภูมิล าเนาเฉพาะการ  ถ้าได้เลือกเอาถิ่นใดเป็นภูมิล าเนาแต่เฉพาะการ เพ่ือจะท า
การอันใดอันหนึ่งท่านให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิล าเนาในการนั้น 
 ๖) บุคคลบางประเภทกฎหมายก าหนดภูมิล าเนาให้เป็นการเฉพาะ ดังนี้ 
  (๑) สามีภริยา ได้แก่ ถิ่นที่อยู่ที่สามีและภริยาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา เว้นแต่
สามีหรือภริยาได้แสดงเจตนาให้ปรากฏกว่ามีภูมิล าเนาแยกต่างหากจากกัน  
  (๒) ผู้เยาว์  ได้แก่ ภูมิล าเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง
หรือผู้ปกครอง  กรณีบิดาและมารดามีภูมิล าเนาแยกต่างหากจากกัน ภูมิล าเนาของผู้เยาว์ ได้แก่
ภูมิล าเนาของบิดาหรือมารดา ซึ่งตนอยู่ด้วย 
  (๓) คนไร้ความสามารถ  ได้แก่ภูมิล าเนาของผู้อนุบาล 
  (๔) ข้าราชการ  ได้แก่ ถิ่นอันเป็นที่ท าการตามต าแหน่งหน้าที่ หากมิใช่เป็น
ต าแหน่งหน้าที่ชั่วคราวชั่วระยะ เวลาหรือเป็นเพียงแต่งตั้งไปเฉพาะการครั้งเดียวคราวเดียว  เช่น ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ต ารวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ    
  (๕) ผู้ที่ถูกจ าคุก ตามค าพิพากษาถึงที่สุดของศาล หรือ  ตามค าสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมาย ได้แก่  เรือนจ าหรือทัณฑสถาน ที่ถูกจ าคุกอยู่จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัว  ส าหรับการ
เปลี่ยนภูมิล าเนาจะต้องมีการเปลี่ยนที่อยู่   เช่น    ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ และต้องมีก ารแสดง
เจตนาโดยชัดแจ้งว่าเปลี่ยนภูมิล าเนาด้วย  เช่น นอกจากจะเก็บของย้ายหรือรื้อบ้านออกไปแล้ว 
จะต้องมีการแจ้งย้ายทางทะเบียนด้วย จึงจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนภูมิล าเนา 

 ๒.๑.๕ การสิ้นสภาพบุคคล 
 การสิ้นสภาพของบุคคลธรรมดา กฎหมายบัญญัติไว้ ๒ กรณีคือ 
  ๑) การตายตามธรรมชาติ  

การสิ้นสภาพบุคคลที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า“ตาย” นั้นไม่มีนิยามที่แน่นอนในกฎหมาย 
ไทย แต่เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า คือ การที่บุคคลสิ้นลมหายใจ อวัยวะทุกส่วนของร่างกายหยุด
ท างานโดยสิ้นเชิง ซึ่งแต่เดิมถือเอาเกณฑ์ “การหยุดเต้นของหัวใจและการหยุดท างานของปอด” เป็น
ข้อบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายแล้ว แต่ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้ามากข้ึน ในระยะหลัง
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จึงถือเกณฑ์ทางการแพทย์คือ แกนสมอง (Brain Stem) หยุดท างาน เพราะก้านสมองเป็นส่วนควบคุม
ประสาทส่วนต่าง ๆ หากก้านสมองหยุดท างาน การหายใจก็หยุดทันที 

กรณีตายพร้อมกัน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า “ใน 
กรณีบุคคลหลายคนตายในเหตุภยันตรายร่วมกัน ถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะก าหนดได้ว่าคนไหนตาย
ก่อนหลัง ให้ถือว่าตายพร้อมกัน” การตายพร้อมกันนั้นส่งผลต่อเรื่องการก าหนดวันตายเป็นอย่างมาก
และยังส่งผลต่อสิทธิบางประการ โดยเฉพาะสิทธิในการรับมรดกของทายาท 

  ๒) การตายโดยผลของกฎหมาย 
“การสาบสูญ” คือการสิ้นสุดสภาพบุคคลโดยผลแห่งกฎหมาย ซึ่งจะใช้กับบุคคลที่ได้ 

หายไปเสียจากภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่ทราบข่าวคราวจนผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคน
สาบสูญ ซึ่งได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย (บิดามารดา บุตร คู่สมรส) หรือพนักงานอัยการร้อง โดยกฎหมายได้
ก าหนดระยะเวลาเอาไว้ดังนี้  

 (๑) กรณี ๕ ปี ในกรณีธรรมดานับจากวันที่บุคคลนั้นหายไป หรือวันที่ส่งข่าวหรือ 
มีผู้พบเห็นเป็นครั้งสุดท้าย  
 (๒) กรณี ๒ ปี ในกรณีพิเศษ หายไปในการรบหรือสงคราม เดินทางไปกับ
ยานพาหนะที่อับปางถูกท าลายหรือสูญหายไป หรือตกอยู่ในเหตุอื่นที่เป็นอันตรายแก่ชีวิต  
 และเมื่อศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญให้ถือว่าบุคคลนั้นได้ตายโดยผลของ
กฎหมาย หรือได้สิ้นสภาพบุคคลแล้ว และประการส าคัญคือการเป็นคนสาบสูญ จะนับตั้งแต่เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลา ๕ ปี หรือ ๒ ปี แล้วแต่กรณี ไม่ใช่เริ่มนับตั้งแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง 

 ผลของการเป็นคนสาบสูญ 
 เมื่อศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญแล้ว การเป็นคนสาบสูญเริ่มตั้งแต่เมื่อครบก าหนดระยะ 

เวลา ๕ ปี ในกรณีธรรมดา หรือ ๒ ปี ในกรณีพิเศษ และต่อมาหากบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคน
สาบสูญกลับมาสามารถร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนค าสั่งให้เป็นคนสาบสูญได้ และหากทายาทของผู้
สาบสูญได้รับทรัพย์ไปย่อมต้องคืนทรัพย์นั้น เว้นแต่ได้โอนไปยังบุคคลอ่ืนโดยสุจริตแล้ว ก็ให้คืนฐาน
ลาภมิควรได้ 

 ๒.๒ นิติบุคคล 
 แต่ดั้งเดิมบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่มีสิทธิ และหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายได้ แต่ในบางกรณี 

การด าเนินงาน หรือจัดท ากิจกรรมบางอย่าง จ าเป็นต้องอาศัยบุคคลหลายคนรวมกลุ่มรวมตัวกัน แต่ก็
มีข้อจ ากัดบางประการเกิดขึ้น ภายใต้กลุ่มคน หรือบุคคลหลายคนเหล่านั้น จึงมีความจ าเป็นที่
กฎหมายต้องก าหนดรูปแบบพิเศษให้แก่บุคคลเหล่านั้น เพ่ือความสะดวกในการด าเนินกิจการ
ตลอดจนการบริหารและการบริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงได้บัญญัติให้มีบุคคลแยกต่างหากจาก
บุคคลธรรมดา เรียกว่า “นิติบุคคล”  
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 นิติบุคคล  คือ บุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้น และรับรองให้มีสิทธิและหน้าที่บางประการ
เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เช่น สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์ได้ ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ เป็นโจทก์
หรือจ าเลยได้ เป็นต้น   
  ๒.๒.๑ ประเภทของนิติบุคคล 
  การเกิดขึ้นของนิติบุคคล กฎหมายได้ก าหนดว่า “นิติบุคคลนั้นจะมีขึ้นได้ก็แต่โดยอาศัย
อ านาจแห่งประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น”  นิติบุคคลจึงแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

 ๑) นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 นิติบุคคลประเภทนี้อาจเรียกว่านิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน เนื่องจากเกิดขึ้นตาม 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายเอกชนที่มีการก าหนดรูปแบบและวิธีการจัดตั้งไว้เป็นการ
เฉพาะ    ตามแต่จะจัดตั้งในรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งได้แก่  สมาคม มูลนิธิ  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด  โดยเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว (Normative System)  ก็จะมีสภาพ
เป็นนิติบุคคล 
 ๒) นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ๆ 
 นิติบุคคลประเภทนี้มิได้เกิดโดยกฎหมายแพ่งพาณิชย์แต่เกิดข้ึนจากกฎหมายมหาชน 
จึงอาจเรียกว่า นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ได้แก่ 
  (๑) กระทรวง ทบวง กรม : เป็นหน่วยงานที่จัดเป็น  ราชการส่วนกลาง ปัจจุบันมี 
๒๐ กระทรวง   ได้แก่  ส านักนายกรัฐมนตรี   กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตร  และสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่า งประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงคมนาคม  กระทรวงการคลัง   กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวง
วัฒนธรรม   และการท่องเที่ยว    กระทรวงกีฬาและนันทนาการ      กระทรวงการพัฒนาสังคม      
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และพัฒนาอาชีพ     กระทรวงมหาดไทย     กระทรวง
ยุติธรรม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๒) จังหวัด : เป็นหน่วยงานปกครองท้องที่ ที่เรียกว่า ราชการส่วนภูมิภาค ตาม 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ระบุให้จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล การ
บริหารงานในจังหวัด มีองค์กรบริหาร ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการจังหวัด 
  (๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ตามหลักเรื่องการกระจายอ านาจ (Decentralization) ปัจจุบันองค์กรปกครองท้องถิ่นของไทยมี ๕ 
องค์กรได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
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  (๔) รัฐวิสาหกิจ : เป็นหน่วยงานที่เป็น “องค์การของรัฐบาล” และ “กิจการของ
รัฐตามที่กฎหมายจัดตั้งกิจการนั้น” รัฐวิสาหกิจอาจจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๐๙ ซึ่งได้แก่ องค์การสวนสัตว์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การคลังสินค้า องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ องค์การตลาด
เพ่ือการเกษตรกร องค์การแก้ว ส่วนรัฐวิสาหกิจอีกแบบนั้นจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ เพ่ือมี
อ านาจพิเศษบางอย่าง เช่น การเวนคืนที่ดิน การวางท่อ เดินสาย ปักเสา ก าหนดเขต ฯลฯ เรียกว่า
เป็นการบริการสาธารณะ (Public Service) รัฐวิสาหกิจประเภทนี้ได้แก่ องค์การโทรศัพท์ การไฟฟ้า
นครหลวง การประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย การ
รถไฟแห่งประเทศไทย 
  (๕) วัดในพุทธศาสนา : วัดในพุทธศาสนาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลมหาชนตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้แก่ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (เขตพ้ืนที่ดินที่ได้มี
ประกาศพระบรมราชโองการพระราชทานให้แก่วัดส าหรับใช้เป็นที่ตั้งพระอุโบสถหรือโบสถ์ อันเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส าหรับประกอบสังฆกรรม) กับส านักสงฆ์ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้มีฐานะ
เป็นวัด ส่วนวัดในศาสนาอ่ืน เช่น มัสยิดในศาสนาอิสลาม วัดในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ไม่
เป็นนิติบุคคลมหาชน เพราะไม่เป็นกิจการของรัฐ แต่เป็นนิติบุคคลในกฎหมายเฉพาะที่จดทะเบียนให้
เป็นนิติบุคคล 

๒.๒.๒ สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล 
แม้ว่านิติบุคคลจะเป็นเพียงบุคคลที่กฎหมายสมมุติข้ึน โดยสภาพไม่มีชีวิตจิตใจ แต่ถ้าได้ 

จัดตั้งโดยถูกต้องแล้ว ก็มีสิทธิและหน้าที่บางประการเหมือนบุคคลธรรมดา ซึ่งได้แก่ การมี ชื่อ มี
สัญชาติ มีภูมิล าเนา มีสิทธิเป็นเจ้าของ และจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน มีสิทธิฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดีได้ 
รวมทั้งมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ช่วยเหลือราชการ และเสียภาษี แต่อย่างไรก็ตาม สิทธิหน้าที่
บางอย่างนั้น นิติบุคคลไม่สามารถมีได้เหมือนกับบุคคลธรรมดาอาทิเช่น สิทธิในเรื่องการหมั้น การ
สมรส รับรองบุตร หรือหน้าที่เกณฑ์ทหาร เป็นต้น ฉะนั้นสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของนิติบุคคล กฎหมาย
จึงได้จ ากัดสิทธิและหน้าที่ไว้โดยแยกเป็นสาระส าคัญได้  ๒  ประการ  
 ๑) สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคลจะต้องอยู่ภายในขอบวัตถุท่ีประสงค์ท่ีได้บัญญัติหรือ
ก าหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง 
 ๒) สิทธิและหน้าที่ซึ่งว่าโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดา  

๒.๒.๓ การด าเนินงานของนิติบุคคล 
ถึงแม้โดยสภาพนิติบุคคลถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจจึงไม่สามารถที่จะแสดงเจตนาหรือ 

ท าการใดโดยตนเองได้  กฎหมายจึงก าหนดให้มีบุคคลธรรมดา เป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล โดย
อาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ ตราสารจัดตั้ง ก าหนดไว้ ซึ่งเรียกว่า 
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“ผู้แทนนิติบุคคล” ซึ่งอาจมีชื่อเรียกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของนิติบุคคลเอกชน หรือ
มหาชน เช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัดมีผู้จัดการเป็นผู้แทน บริษัทมีกรรมการบริษัทเป็นผู้แทน กระทรวงมี
รัฐมนตรีเป็นผู้แทนกระทรวง กรมมีอธิบดีเป็นผู้แทนกรม วัดมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัด มหาวิทยาลัยมี
อธิการบดีเป็นผู้แทน คณะกรรมการสมาคมเป็นผู้แทนสมาคม เป็นต้น การด าเนินงานจึงถือหลักว่า 
หากผู้แทนนิติบุคคลกระท าภายในอ านาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลแล้วผู้แทนนิติบุคคลไม่
ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 
 ๒.๒.๔ ความรับผิดของนิติบุคคล 
 แม้โดยสภาพนิติบุคคลจะไม่มีชีวิตจิตใจ และถือว่าเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้น แต่ก็มี
ความรับผิดตามกฎหมายเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีหลักทั่วไปอยู่ว่า “การกระท าของผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มี
อ านาจท าการแทน หากได้กระท าภายในอ านาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลแล้ว นิติบุคคล
ต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกในการที่จะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพัน ขณะเดียวกันหากเกิดความเสียหาย
แก่บุคคลภายนอก เพราะผู้แทนนิติบุคคลได้ก่อขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ นิติบุคคลก็ย่อมต้องรับผิดชอบ
ต่อบุคคลภายนอกด้วย” เช่น บริษัทต้องรับผิดในหนี้ที่บริษัทจ ากัดโดยนาย ก. กรรมการของบริษัทท า
สัญญาซื้อที่ดินเพื่อขยายกิจการบริษัท โดยท าสัญญากับนาย ข. แล้ว หากบริษัทผิดสัญญา เช่นไม่ยอม
ช าระเงินค่าที่ดินท่ีเหลือ บริษัทต้องรับผิด 
 แต่ถ้าหากผู้แทนนิติบุคคลกระท าไปนอกเหนือวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล หรือนอก
อ านาจหน้าที่ของผู้แทนนิติบุคคลแล้ว การนั้น ๆ ไม่ผูกพันนิติบุคคลเช่น บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการ
ก่อสร้าง แต่กรรมการบริษัทลงมติท าสัญญาซื้อข้าวเปลือกจากนาย ก. พ่อค้าขายข้าว หากข้าวที่ซื้อ
มาแล้วไม่ช าระราคาเนื่องจากขายข้าวออกไม่ได้ เช่นนี้ กรรมการที่ลงมติต้องร่วมกันรับผิดชอบหรือ
ชดใช้ให้แก่นาย ก. กรณีนี้ถือเป็นการกระท านอกวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล 
 ๒.๒.๕ ภูมิล าเนาของนิติบุคคล 
 เมื่อนิติบุคคล ถือว่าเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้น โดยรับรองให้มีสิทธิและหน้าที่
บางอย่างได้เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา โดยภูมิล าเนานั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมีสภาพบุคคล ซึ่ง
กฎหมายได้ก าหนดภูมิล าเนาของนิติบุคคลเอาไว้ดังนี้  

๑) ถิ่นที่ตั้งของส านักงานใหญ่หรือถิ่นท่ีตั้งที่ท าการ 
๒) ถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิล าเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง 
๓) ถิ่นที่ตั้งของส านักงานสาขาในส่วนกิจการที่ได้กระท า ณ ถิ่นนั้น 

 ๒.๒.๖ การสิ้นสภาพนิติบุคคล  
นิติบุคคลอาจสิ้นสภาพไปได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ 

๑) ตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง 
๒) โดยสมาชิกตกลงเลิก 
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๓) เลิกโดยผลแห่งกฎหมาย 
๔) โดยค าสั่งศาลให้เลิก 

 

๓. กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน 
กฎหมายลักษณะทรัพย์เป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์และเป็นเรื่องท่ี 

กฎหมายบัญญัติไว้อย่างกว้างขวางและเป็นกฎหมายพ้ืนฐานที่จะต้องศึกษาก่อนที่จะศึกษากฎหมาย
บางเรื่อง จึงจะสามารถเข้าใจได้ 
 ๓.๑ ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แยกค าเรียกวัตถุแห่งสิทธิเป็น “ทรัพย์” และ 
“ทรัพย์สิน” 
 ค าว่า “ทรัพย์” หมายความว่า วัตถุมีรูปร่าง (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์           
มาตรา ๑๓๗) 
 ค าว่า “ทรัพย์สิน” หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจ
ถือเอาได้  (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘) 
 วัตถุมีรูปร่าง   หมายถึง   สิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยตา แตะต้องสัมผัสได้  เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
ปากกา ดินสอ เหล่านี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตา และต้องสัมผัสได้หรือแม้แต่เชื้อโรคก็ถือว่ามีรูปร่าง 
 วัตถุไม่มีรูปร่าง หมายถึง สิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา  เป็นสิ่งที่ไม่มีสภาพอยู่ในธรรมชาติ
แต่มีกฎหมายรับรองหรือรับรู้ เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน 
นอกจากนี้ก็มี ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ที่กฎหมายเฉพาะรับรองไว้เช่นกัน 
 อาจมีราคาได้  หมายถึง  คุณค่าของทรัพย์นั้น มิใช่ราคาซื้อขาย ของบางอย่างอาจจะมี
คุณค่าแต่ไม่มีราคาก็ได้ เช่น ขยะที่ทิ้งแล้ว เทศบาลเอาไปท าปุ๋ยก็มีราคาได้  เป็นต้น 
 อาจถือเอาได้  หมายถึง  สามารถที่จะเข้าถือเอาเป็นของตนได้ แม้จะไม่ได้หยิบจับด้วยมือ
แต่ถ้าถือเอาสิทธิได้แล้ว  ก็เรียกว่าอาจถือเอาได้  เช่น  จับปลาในโป๊ะที่เขาท าข้ึนไว้ก็เป็นความผิด  ลัก
ทรัพย์  หรือ เอาเบ็ดราวไปตกปลาหากปลามาติดเบ็ดราวแล้วก็ถือว่า อาจถือเอาได้ หากมีใครมาเอา
ปลาที่ติดเบ็ดไปก็มีความผิดลักทรัพย์เช่นกัน  
 จากนิยามที่ได้กล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า 
 ทรัพย์  คือ วัตถุมีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาได้และอาจถือเอาได้ 
 ทรัพย์สิน  คือ  วัตถุมีรูปร่างก็ได้ วัตถุท่ีไม่มีรูปร่างก็ได้ ซึ่งอาจมีราคาได้และอาจถือเอาได้ 
 ตัวอย่างของทรัพย์  เช่น รถยนต์ บ้าน ที่ดิน เงินตรา อวัยวะมนุษย์ที่ได้แยกออกมาจาก
ร่างกาย เช่น เลือด เส้นผม ดวงตา หัวใจ ไต ก็เป็นทรัพย์เพราะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างและอาจมีราคาได้ 
 ตัวอย่างของทรัพย์สิน ในกรณีที่ไม่มีรูปร่าง  เช่น  กรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง สิทธิเก็บกิน 
ภาระจ ายอม สิทธิอาศัย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในหุ้นส่วนบริษัท  เป็นต้น 
 ๓.๒ ประเภทของทรัพย์สิน 
 การแบ่งประเภทของทรัพย์สินในปัจจุบันมี  ๕ ประเภท คือ 
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  ๓.๒.๑ อสังหาริมทรัพย์    คือ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๓๙ บัญญัติว่า “อสังหาริมทรัพย์หมายความว่า ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมี
ลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอัน
เกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพย์อันติดอยู่กับท่ีดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับท่ีดินนั้นด้วย”  อสังหาริมทรัพย์ 
ได้แก่ 
               ๑) ที่ดิน หมายถึง พ้ืนดินทั่วไป ค าว่าที่ดิน มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายที่ดินด้วย 
โดยหมายถึงพ้ืนดินทั่วไปและให้หมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ล าน้ า ทะเลสาบ 
เกาะและที่ชายตลิ่งด้วย แต่ที่ดินตามกฎหมายแพ่งฯ หมายถึงเฉพาะพ้ืนดินทั่วไปเท่านั้น ที่ดินที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ จึงได้แก่ พื้นดิน ภูเขา เกาะ ที่ชายทะเลหรือท่ีชายตลิ่ง 

๒) ทรัพย์อันติดกับที่ดินอันมีลักษณะถาวร  หมายถึง  สิ่งที่ติดมากับท่ีดินจะเป็น 
อสังหาริมทรัพย์นั้นมีลักษณะติดตรึงเป็นการถาวรหากถอนไปต้องเสียหาย เสียรูปทรงหรือบุบสลาย 
หากยกไปไม่เสียรูปทรงเสียภาวะก็ไม่ถือว่าติดลักษณะถาวร 
        ก) ทรัพย์ติดกับท่ีดินเป็นการถาวรโดยธรรมชาติ ได้แก่ ไม้ยืนต้น หมายถึง พันธุ์ไม้
ที่มีอายุกว่าสามปีข้ึนไป เช่น  ต้นสัก  ต้นทุเรียน ต้นมะม่วง เป็นต้น 
 ข)  ทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินมีลักษณะถาวรโดยคนน ามาติด เช่น บ้าน ตึก รั้ว ก าแพง 
เป็นต้น  โดยถือสภาพของตัวทรัพย์ที่ติดเป็นส าคัญ มิใช่ถือเจตนาของผู้เป็นเจ้าของ 

 ๓) ทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน  ไม่ได้หมายความรวมถึงที่ดิน แต่
หมายถึง สิ่งที่ประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่น ถนนลาดคอนกรีต แม่น้ า ล าคลอง ห้วย หนอง คลอง 
บึง แร่ธาตุต่างๆ ในที่ดิน กรวด ทราย เป็นต้น 

 ทรัพย์ซึ่ งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ ดิน หมายถึง เมื่อรวมกับที่ดินแล้วเป็น           
อันเดียวกับท่ีดินไปเลย เช่น เอาดินมาถมคูน้ าจนเต็มเป็นพื้นดิน  เป็นต้น 

 ๔) สิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  ได้แก่  กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิอาศัย 
สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพ้ืนดิน ภาระจ ายอม 

๓.๒.๒ สังหาริมทรัพย์  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๐ บัญญัติว่า 
“สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอ่ืน นอกจากอสังหาริมทรัพย์และหมายความรวมถึงสิทธิอัน
เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย”  สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 

 ๑)ทรัพย์สินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์  หมายถึง ทรัพย์ทั้งหลายที่เคลื่อนที่ได้โดย
สภาพของตัวทรัพย์เอง เช่น สัตว์ต่างๆ เป็นต้น  หรือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ด้วยก าลังภายนอก เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี  และยังหมายถึง ก าลังแรงแห่งธรรมชาติ ได้แก่ พลังไอน้ า พลังน้ าตก แก๊ส เป็นต้น 

 ๒) สิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์  เช่น สิทธิจ าน า สิทธิยึดหน่วง  ลิขสิทธิ์ 
สิทธิในเครื่องหมายการค้า 
 ๓.๒.๓ ทรัพย์แบ่งได้  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๑ บัญญัติว่า 
“ทรัพย์แบ่งได้นั้น หมายความว่า ทรัพย์อันอาจแยกออกจากกันเป็นส่วนๆ ได้จริงถนัดชัดแจ้ง  แต่ละ
ส่วนได้รูปบริบูรณ์ล าพังตัว”  ทรัพย์แบ่งได้ คือ ทรัพย์ที่สามารถแยกหรือแบ่งออกจากกันได้โดยไม่เสีย
รูปลักษณะของเดิม คือแม้จะแบ่งแล้วก็ยังเป็นทรัพย์ของเดิมอยู่เพียงแต่จ านวน ปริมาณอาจน้อยไป
เพราะการแบ่งแยกนั้น เช่น ผ้า ข้าว น้ าตาล น้ ามัน ที่ดิน กรวด ทราย เป็นต้น 
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 ๓.๒.๔ ทรัพย์แบ่งไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๒ บัญญัติว่า 
“ทรัพย์แบ่งไม่ได้ หมายความว่า ทรัพย์อันจะแยกออกจากกันไม่ได้ นอกจากเปลี่ยนแปลงภาวะของ
ทรัพย์ และหมายความรวมถึงทรัพย์ที่มีกฎหมายบัญญัติว่าแบ่งไม่ได้ด้วย”  ทรัพย์แบ่งไม่ได้ ได้แก่ 

       ๑) ทรัพย์ที่แบ่งไม่ได้โดยสภาพของตัวทรัพย์ คือ ทรัพย์ซึ่งเมื่อแบ่งแยกจากกันแล้ว
จะท าให้เปลี่ยนแปลงภาวะหรือรูปลักษณะของทรัพย์ผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมเช่น บ้าน รถยนต์ ช้าง 
โต๊ะ เสื้อ กางเกง นาฬิกา เก้าอ้ี เป็นต้น  

  ๒) ทรัพย์ซึ่งแบ่งไม่ได้โดยอ านาจของกฎหมาย คือ ทรัพย์ซึ่งแม้โดยสภาพอาจแบ่ง
แยกกันได้โดยเปลี่ยนแปลงภาวะแห่งทรัพย์นั้นก็ตาม แต่มีกฎหมายบัญญัติให้ถือว่าทรัพย์นั้นแบ่งจาก
กันไม่ได้  เช่น หุ้นของบริษัทจ ากัด  ส่วนควบของทรัพย์   ภารจ ายอม  สิทธิจ านอง เป็นต้น 

 ๓.๒.๕ ทรัพย์นอกพาณิชย์  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๓ 
บัญญัติว่า “ทรัพย์นอกพาณิชย์ หมายความว่า ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย” ทรัพย์นอกพาณิชย์จะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ได้ มี ๒ 
ประเภท 

  ๑) ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ หมายความว่า ทรัพย์ที่ไม่สามารถยึดเอาได้และ
ทรัพย์ที่โอนกันไม่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายทรัพย์ที่ไม่อาจถือเอาได้ หมายถึง ทรัพย์ที่ไม่อาจจะจ าหน่าย 
จ่าย โอน อย่างทรัพย์ธรรมดาได้ เช่น แสงแดด ก้อนเมฆ สายลม ดวงดาว น้ าทะเล เป็นต้น 

  ๒)ทรัพย์ที่ไม่สามารถโอนกันได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง ทรัพย์สินซึ่งจะ
น ามาจ าหน่าย จ่ายโอน ดังเช่นทรัพย์สินทั่วไปมิได้ เว้นแต่จะโอนโดยอาศัยอ านาจแห่งบทกฎหมาย
โดยเฉพาะ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดู ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ศาสนสมบัติ เป็นต้น 
  ๓.๓ ส่วนประกอบของทรัพย์ 
  แบ่งออกเป็น ส่วนควบ อุปกรณ์และดอกผล 

 ๓.๓.๑ ส่วนควบ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔ บัญญัติว่า  “ส่วนควบของทรัพย์ 

หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือจารีตประเพณีท้องถิ่น เป็นสาระส าคัญในความเป็นอยู่
ของทรัพย์นั้น และไม่อาจแยกจากกันได้ นอกจากท าลาย ท าให้บุบสลาย หรือท าให้ทรัพย์นั้น
เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป 

เจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้น” 
ส่วนควบ เช่น รถยนต์ มีล้อมีเครื่องยนต์เป็นส่วนควบหากแยกจากกันไปก็ไม่มีสภาพเป็น

รถยนต์  เป็นต้น  หรือ ส่วนควบโดยจารีตประเพณี เช่น บ้านปลูกลงในที่ดินเป็นส่วนควบของที่ดิน ที่
งอกริมตลิ่งเปน็ส่วนควบกับที่ดินเดิม เป็นต้น 

ทรัพย์ที่จะเป็นส่วนควบจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์  ๒ ประการ คือ 
 ๑) ต้องเป็นสาระส าคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์ใหม่นั้น 
 ๒) ส่วนควบต้องมีสภาพไม่อาจแยกออกจากกันได้ 

 ข้อยกเว้นในเรื่องส่วนควบ  ได้แก่ 
 ๑) ไม้ล้มลุกและธัญชาติ   ซึ่งเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปี ถือว่า

ไม่ใช่ส่วนควบ  เช่น พืชผักสวนครัว ข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง  เป็นต้น 
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 ๒) ทรัพย์ที่ติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราว เช่น อาคารที่ปลูกชั่วคราว  
เพ่ือแสดงในงานมหกรรมสินค้าเมื่อเสร็จงานก็รื้อออกไป เป็นต้น 

 ๓)  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อ่ืนใช้สิทธิปลูกสร้างใน
ที่ดินนั้น เช่น  เช่าที่ดินปลูกบ้าน เมื่อหมดสัญญาเช่าย่อมรื้อถอนบ้านออกไปได้ บ้านไม่ใช่เป็นส่วนควบ
ของที่ดิน ยกเว้นจะตกลงเป็นอย่างอ่ืน  เป็นต้น  

 ผลของส่วนควบ  ใครเป็นเจ้าของทรัพย์ใดย่อมมีกรรมสิทธิ์ในบรรดาส่วนควบทั้งหลาย
ของทรัพย์อันนั้น 

 ๓.๓.๒ อุปกรณ์ 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗ บัญญัติว่า “อุปกรณ์ หมายความ

ว่า  สังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยปกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน 
เป็นของใช้ประจ าอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณ เพ่ือประโยชน์แก่การจะจัดดูแลใช้สอยหรือ
รักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้น ามาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการน ามาติดต่อหรือ
ปรับเข้าไว้หรือท าโดยประการอ่ืนในฐานะเป็นของใช้ประกอบทรัพย์ท่ีเป็นประธานนั้น 

อุปกรณ์ที่แยกออกจากทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นการชั่วคราวก็ยังไม่ขาดจากการเป็น
อุปกรณ์ของทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น 

อุปกรณ์ย่อมตกติดไปกับทรัพย์ที่เป็นประธาน เว้นแต่จะมีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน” 
ทรัพย์ที่จะเป็นอุปกรณ์ได้ในกรณีดังนี้ 

๑) จะต้องมีทรัพย์ที่เป็นประธาน 
๒) จะต้องเป็นสังหาริมทรัพย์เสมอ 
๓) ต้องมิใช่ทรัพย์ที่รวมสภาพความเป็นอยู่กับทรัพย์ท่ีเป็นทรัพย์ประธานจนแยกจาก 

กันไม่ได ้
 ๔) จะต้องมิใช่ทรัพย์ที่เป็นประธานด้วยกัน 
 ๕) จะต้องเป็นทรัพย์ของเจ้าของเดียวกับทรัพย์ที่เป็นประธาน 

๖) จะต้องเป็นของใช้ประจ าอยู่กับทรัพย์ท่ีเป็นประธาน 
๗) จะต้องใช้ประจ าเป็นอาจิณกับทรัพย์ที่เป็นประธาน เพ่ือประโยชน์ในการจัดดูแล 

ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน 
 อุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องมืออะไหล่รถยนต์  ไม้พาย  กรงนก ยางอะไหล่รถ หน้าต่างบ้าน 
เกือกม้า เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ทรัพย์ประธาน หากเป็นทรัพย์ประธานด้วยกันไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์  เช่น 
ช้อนกับส้อม ตะเกียบ รองเท้าแตะ เพราะสิ่งเหล่านี้มีความส าคัญเท่าเทียมกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้วใช้ไม่ได้  

 ๓.๓.๓ ดอกผล 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๘ บัญญัติว่า “ดอกผลของทรัพย์ 

ได้แก่ ดอกผลธรรมดา และดอกผลนิตินัย 
 ดอกผลธรรมดา หมายความว่า สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทรัพย์  ซึ่งได้มาจาก  ตัว

ทรัพย์โดยการมีหรือใช้ทรัพย์นั้นตามปกตินิยมและสามารถถือเอาได้เมื่อขาดจากทรัพย์นั้น 
 



๔๔ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

 ดอกผลนิตินัย หมายความว่า ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้มาเป็นครั้งคราวแก่
เจ้าของทรัพย์จากผู้อ่ืนเพ่ือการที่ได้ใช้ทรัพย์นั้น และสามารถค านวณและถือเอาได้เป็นรายวันหรือตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้” 
  ๑) ดอกผลธรรมดา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของทรัพย์ เช่น ไข่ไก่ ผลไม้ 
ลูกของสัตว์ ขนแกะ น้ านมสัตว์  สิ่งเหล่านี้เป็นดอกผลธรรมดาจากแม่ทรัพย์โดยไม่เสียสภาพของแม่
ทรัพย์  ดังนั้นหากท าให้แม่ทรัพย์เสียหายไป สิ่งนั้นไม่ใช่ดอกผลธรรมดา 
        ๒) ดอกผลนิตินัย  เป็นเรื่องของการที่คนอ่ืนเอาตัวแม่ทรัพย์ไปใช้แล้วให้ทรัพย์แก่
เจ้าของแม่ทรัพย์ เพ่ือเป็นการตอบแทนในการที่ได้ใช้สอยแม่ทรัพย์นั้น เช่น ดอกเบี้ยเงิน กู้ยืม ก าไ ร
ของเงินลงทุน ค่าเช่า เงินปันผล  นอกจากนี้ยังรวมถึงทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอ่ืนที่ได้เป็นครั้งคราว
ด้วย 
 ผลในเรื่องดอกผล  ใครเป็นเจ้าของแม่ทรัพย์ก็ต้องเป็นผู้ได้ดอกผลไป  

 ๓.๔ บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ 
  ๓.๔.๑ ทรัพยสิทธิ  คือ  สิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์หรือที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สิน 
ทรัพยสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็แต่โดยอ านาจแห่งกฎหมายเท่านั้น เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาระจ า
ยอม สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ทรัพยสิทธิเป็นสิทธิที่ใช้ยันต่อ
บุคคลได้ทั่วไป 
 ๓.๔.๒ บุคคลสิทธิ  คือ  สิทธิที่มีอยู่เหนือตัวบุคคลหรือบังคับเอากับตัวบุคคลเพ่ือให้บุคคล
นั้นกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ  บุคคลสิทธิเป็นเรื่องของหนี้สินที่จะบังคับแก่ตัวบุคคล ได้แก่สิทธิ
ตามสัญญาต่างๆ เช่น สิทธิตามสัญญาเช่า ตามสัญญากู้เงินหรือสิทธิที่เกิดจากการถูกกระท าละเมิด    
เป็นต้น 
 การบังคับแก่ตัวบุคคลให้กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ เช่น ก.จ้าง ข. มาร้องเพลงให้
ฟัง เป็นสิทธิบังคับตัวบุคคล เป็นต้น 
 ข้อแตกต่างระหว่างบุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ 

 ๑) ทรัพยสิทธิมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สินโดยตรง  บุคคลสิทธิมีวัตถุแห่งสิทธิเป็น
การกระท าหรืองดเว้นกระท าหรือให้ส่งมอบทรัพย์ 

 ๒) ทรัพยสิทธิเกิดขึ้นได้แต่โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายเท่านั้น  บุคคลสิทธิเกิดขึ้น
โดยอาศัยนิติกรรมหรือนิติเหตุ ไม่ต้องอาศัยอ านาจของกฎหมาย 

 ๓)  ทรัพยสิทธิก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลทั่วไป  บุคคลสิทธิบังคับกันได้เฉพาะคู่กรณี
๔)  ทรัพยสิทธิมีลักษณะถาวรไม่สิ้นสภาพไปแม้มิได้ใช้  บุคคลสิทธิมีลักษณะไม่ถาวร 

และย่อมสิ้นไป ถ้ามิได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 ๓.๕ การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ  ได้มาอยู่  ๒  ทาง คือ 

 ๓.๕.๑  การได้มาโดยทางนิติกรรม  เช่น การได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการซื้อขายที่ดิน
กัน หรือยกท่ีดินให้ผู้อ่ืนหรือแลกเปลี่ยนที่ดินกัน 
      ๓.๕.๒ การได้มาโดยผลแห่งกฎหมาย  เป็นการได้มาโดยทางอ่ืนนอกจากนิติกรรมซึ่งมี
ดังนี้ 
              ๑) การได้มาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  เช่น  การได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง ตามมาตรา 
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๑๓๖๗ คือ ยึดถือทรัพย์โดยเจตนายึดถือเพื่อตน เกิดสิทธิครอบครองแล้ว หรือการได้มาซึ่งที่ดินมีโฉนด
โดยการครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา ๑๓๘๒  คือ ครอบครองโดยสงบเปิดเผย  เจตนาเป็นเจ้าของ
ติดต่อกัน  ๑๐  ปี 
 ๒) การได้มาโดยการรับมรดก  เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้น      ตกทอดแก่
ทายาท ทายาทไม่ต้องท านิติกรรมกับใครก็มีสิทธิรับมรดก  จึงถือเป็นการได้มาโดยทางอ่ืนนอกจากนิติ
กรรมตามมาตรา ๑๕๙๙ 
 ๓) การได้มาโดยค าพิพากษาของศาล   เช่น    ศาลพิพากษาว่าที่ดินเป็นของจ าเลย 
ก็มีผลให้จ าเลยได้ ทรัพยสิทธิ(กรรมสิทธิ์) ในที่ดินนั้นไป  ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา คือศาล
พิพากษาให้ได้ไป การได้มาในกรณีนี้ จะต้องเป็นการได้มาโดยค าพิพากษาซึ่งมีการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
ไม่ใช่ตามค าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งเป็นกรณีมีคดีความที่ศาล  ศาลอาจ
ตัดสินโดยคู่ความยอมความกันแล้วพิพากษาตามท่ีตกลงยอมกันนั้น 
 ๓.๖ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 

 กรรมสิทธิ์เป็นทรัพยสิทธิอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญ ในรายละเอียดของการได้มาซึ่ง
กรรมสิทธิ์นี้มีอยู่  ๒ ประการ คือ ได้มาโดยผลแห่งกฎหมายและได้มาโดยทางนิติกรรม   

ในหัวข้อนี้จะกล่าวเฉพาะการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยผลแห่งกฎหมายมี ๕ ประการ 
คือ   

 ๓.๖.๑  การได้กรรมสิทธิ์โดยหลักส่วนควบ 
 ๑)  ที่งอกริมตลิ่ง  (ตามมาตรา ๑๓๐๘)  มีหลักเกณฑ์ คือ 

 ก.  ที่ดินที่งอกนั้นต้องงอกโดยธรรมชาติไม่ใช่ด้วยการถม 
 ข.  ต้องงอกจากริมตลิ่งไปสู่กลางแม่น้ า ล าคลอง ทะเลหรือทะเลสาบ ไม่ใช่ที่ตื้น 

เขินจากกลางแม่น้ าเข้ามา 
 ค.  ต้องไม่มีอะไรคั่นระหว่างริมตลิ่งกับที่ดินท่ีงอกไป 

 ๒)  ที่งอกริมตลิ่งนี้ ใครมีที่ดอนริมแม่น้ าล าคลอง ริมทะเล  ริมทะเลสาบ  แล้ว
เกิดที่งอกออกไปที่งอกนั้นย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น   หากที่ดินแปลงนั้นผู้เป็น
เจ้าของมีกรรมสิทธิ์  เช่น  มีโฉนด โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง  ที่งอกออกไปนั้น  ผู้เป็นเจ้าของที่ดินก็มี
กรรมสิทธิ์ด้วย  ดังนั้น  หากใครมาครอบครองปรปักษ์ในที่งอกริมตลิ่งนั้นต้องครอบครอง ๑๐  ปี  จึง
จะได้กรรมสิทธิ์ในที่งอกดังกล่าว  แต่หากมีเพียงสิทธิครอบครอง เช่น มี ส.ค.๑  ในที่ดิน แล้วเกิดท่ีงอก
ออกไป หากมีผู้มาครอบครอง  เจ้าของที่ดินต้องฟ้องร้องเอาคืนภายใน  ๑  ปี  เนื่องจากทรัพย์
ประธานมีเพียงสิทธิครอบครองที่งอกนั้นก็มีเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้น 

เกาะและทางน้ าตื้นเขิน ตามมาตรา ๑๓๐๙ บัญญัติว่า “เกาะที่เกิดขึ้นในทะเลสาบ
หรือในทางน้ าหรือในเขตน่านน้ าของประเทศก็ดี  และท้องทางน้ าที่เขินขึ้นก็ดี  เป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดิน”   เกาะที่เกิดในทะเลสาบ  ในเขตทางน้ า  หนองน้ า  เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

 ๓) การสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้ อ่ืนโดยสุจริต   คือ สร้างโรงเรือนบ้านเรือน      
ทั้งหลัง ในที่ดินของผู้อ่ืนโดยไม่มีสิทธิหรือไม่มีนิติสัมพันธ์อย่างใดกับเจ้าของที่ดินโดยสุจริต  โรงเรือนที่
ปลูกนั้นเป็นของเจ้าของที่ดิน แต่เจ้าของที่ดินต้องใช้ค่าที่ดินเพ่ิมข้ึนแก่ผู้สร้างนั้นด้วย 

 ๔) การสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อ่ืนโดยไม่สุจริต  คือ รู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ดินของ
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ผู้อื่นผลที่ตามมาก็คือ เจ้าของที่ดินไม่ได้โรงเรือน เจ้าของโรงเรือนไม่มีสิทธิที่จะอยู่ในที่ดินของผู้อื่นต้อง
รื้อโรงเรือนอกมาและท าที่ดินให้เป็นดังเดิม แต่ถ้าเจ้าของที่ดินต้องการโรงเรือนนั้นต้องใช้ราคา
โรงเรือนหรือราคาท่ีดินที่เพ่ิมข้ึน 

 ๕) การสร้างโรงเรือนรุกล้ าในที่ดินของผู้อ่ืน  มี ๒ กรณี คือ  โดยสุจริต คือ เข้าใจ
ว่าสร้างในเขตที่ดินของตน  

 เจ้าของโรงเรือนยังคงเป็นเจ้าของโรงเรือนอยู่ แต่ต้องเสียเงินให้กับเจ้าของที่ดินที่ถูก
รุกล้ าเป็นค่าใช้ที่ดินแล้วจดทะเบียนสิทธิเป็นภาระจ ายอม  และถ้าโดยไม่สุจริต คือ สร้างโดยรู้ว่าส่วนที่
รุกล้ าเข้าไปไม่ใช่ที่ดินของตน ต้องรื้อส่วนที่รุกล้ าเข้าไปออก แล้วท าท่ีดินให้เป็นเช่นเดิม 

 ๖) การสร้างโรงเรือนในที่ดินที่เป็นเจ้าของโดยมีเงื่อนไข   เป็นการปลูกสร้าง
โรงเรือนในที่ดินที่ได้รับยกมาโดยมีเงื่อนไขหรือรับซื้อมาโดยมีเงื่อนไข กฎหมายบัญญัติว่า เมื่อสร้าง
โรงเรือนแล้วต่อมาที่ดินกลับตกเป็นของเจ้าของคนเดิมหรือของคนอ่ืนตามเงื่อนไข ให้น าเรื่องลาภมิ
ควรได้มาใช้บังคับการก่อสร้างสิ่งอ่ืนปลูกต้นไม้หรือ ธัญชาติในที่ดินของผู้อ่ืน  เป็นกรณีของการ
ก่อสร้างอย่างอ่ืนดินของผู้อ่ืน ถ้าสุจริตเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้น แต่ต้องใช้ค่า
ที่ดินที่เพ่ิมขึ้นให้ถ้าไม่สุจริตต้องรื้อที่มิใช่โรงเรือนกฎหมายให้น าบทบัญญัติเรื่องโรงเรือนมาใช้กับสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอ่ืน  เช่น  สร้างก าแพง สร้างหอนาฬิกา  สร้างยุ้งข้าว  เพาะปลูกต้นไม้  ในที่ถอนและ
ท าท่ีดินให้ดังเดิม 

 แต่ถ้าเป็นกรณีสร้างสิ่งอ่ืนรุกล้ าที่ดินของคนอื่น ต้องรื้อถอนออกไป ทั้งนี้เพราะเรื่องนี้
มิให้น าเรื่องการก่อสร้างโรงเรือนรุกล้ ามาใช้บังคับ       

 ส่วนกรณีปลูกข้าวหรือธัญชาติ คือ พืชจ าพวกที่มีใบเรียวแหลมเหมือนใบไผ่ อาจจะ
เป็นข้าวโพด ข้าวฟ่าง ลงไปในที่ดินของผู้อ่ืนโดยสุจริตแล้ว  เจ้าของมีสิ ทธิที่จะให้ผู้ที่มาปลูกท า           
๒ ประการ คือ 

 (๑) เจ้าของที่ดินต้องยอมให้ผู้เข้ามาปลูกข้าวหรือธัญชาติโดยสุจริตเก็บเกี่ยวไปได้
แต่ต้องให้ค่าเช่าแก่เจ้าของ ที่ดิน 

 (๒) เจ้าของที่ดินจะเข้าครอบครองที่ดินทันทีโดยใช้ค่าทดแทนให้แก่ผู้ปลูกก็ได้ 
 ๗) การสร้างโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และธัญชาติในที่ดินของตนด้วยสัมภาระ

ของผู้ อ่ืน  กรณีเป็นเรื่องของการสร้างโรงเรือนสิ่งก่อสร้างอ่ืนซึ่งมิใช่โรงเรือน  ปลูกต้นไม้หรือ
เพาะปลูกอย่างอ่ืนในที่ดินของตนเองแต่ใช้สัมภาระของผู้อ่ืน  กฎหมายบัญญัติให้ผู้ที่เอาสัมภาระของ
ผู้อ่ืนมาสร้างหรือเพาะปลูกเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งเพาะปลูกแต่ต้องใช้ค่าสัมภาระให้แก่
เจ้าของสัมภาระ 

 ๘) การรวมเอาสังหาริมทรัพย์ของผู้ อ่ืนมารวมเป็นส่วนควบ   เป็นการเอา
สังหาริมทรัพย์ของเจ้าของหลายคนมารวมเป็นทรัพย์ใหม่ขึ้นมา ถือว่าเจ้าของทุกคนที่เอาทรัพย์มา
รวมกันนั้น เป็นเจ้าของรวมในทรัพย์นั้นตามค่าแห่งทรัพย์ที่น ามารวมกัน เพราะสิ่งที่น ามารวมกัน
กลายเป็นส่วนควบ หากสามารถแยกได้ว่าทรัพย์ใดเป็นทรัพย์ประธานแล้ว ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์
ประธานย่อมเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ท าข้ึนใหม่แต่ผู้เดียว แต่ต้องใช้ค่าทรัพย์ผู้อ่ืนที่เอามารวมกัน 

 ๙) การรวมเอาสัมภาระของผู้อ่ืนมาท าเป็นสิ่งของใหม่  กฎหมายบัญญัติให้ผู้ที่เป็น
เจ้าของสัมภาระเป็นเจ้าของสิ่งของที่ท าขึ้นใหม่นั้น แต่ต้องใช้ค่าแรงงานให้แก่ผู้ท าสิ่งของขึ้นใหม่ แต่ถ้า
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ค่าแรงงานเกินกว่าค่าสัมภาระมาก  ผู้ใช้แรงงานท าสิ่งใดขึ้นใหม่ เป็นเจ้าของสิ่งนั้นแต่ต้องใช้ค่า
สัมภาระให้แก่เขา 

 ๓.๖.๒  การได้กรรมสิทธิ์มาโดยเข้าถือเอาสังหาริมทรัพย์ไม่มีเจ้าของ    
สังหาริมทรัพย์ไม่มีเจ้าของมี ๒ ประเภท 

๑)  สังหาริมทรัพย์มีเจ้าของอยู่แล้ว แต่เจ้าของได้เลิกการครอบครองโดยเจตนาสละ
กรรมสิทธิ์โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 

๒)   สังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่เคยมีใครเป็นเจ้าของมาก่อน  หมายถึงกรณี เช่น สัตว์ป่าที่
ไม่มีนิสัยเข้ากับคนได้ ไม่จ าเป็นต้องดุร้ายและอยู่ในป่าเท่านั้น  เช่น  เต่า ปู ปลา  นก หรือหมูป่า เสือ  
ช้าง ถือเป็นสังหาริมทรัพย์ไม่มีเจ้าของ สามารถเข้าถือเอาได้ในสัตว์ป่าเหล่านี้  ยกเว้นมีกฎหมายสงวน
คุ้มครองสัตว์ป่าบางประเภท 

นอกจากสัตว์ป่าแล้ว บรรดาของป่า  กรวด  ทราย  แร่ธาตุ ก็เป็นสังหาริมทรัพย์ไม่มี
เจ้าของเช่นกัน  แต่การจะเข้าถือเอาต้องดูว่ามีกฎหมายห้ามหรือไม่เช่นกัน 

 ๓.๖.๓ การได้มาซึ่งของตกหายหรือเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท าความผิด  
บุคคลใดเก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย (ตามมาตรา ๑๓๒๓)  จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  คือ 
 ๑) ส่งมอบทรัพย์นั้นแก่ผู้ที่ของหายหรือเจ้าของหรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สิน 

นั้น 
  ๒) แจ้งแก่ผู้ที่ของหายหรือเจ้าของหรือบุคคลอ่ืนผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นโดย          
มิชักช้า หรือ  
  ๓) ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืนภายในสามวัน และ     
แจ้งพฤติการณ์ตามท่ีทราบอันอาจเป็นเครื่องมือช่วยในการสืบหาตัวบุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น 

แต่ถ้าไม่ทราบตัวผู้ของหาย เจ้าของ หรือบุคคลอ่ืนผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินก็ดีหรือบุคคล
ดังระบุนั้นไม่รับมอบทรัพย์สินก็ดี  ให้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ต ารวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ทรัพย์สินหาย หมายถึง ทรัพย์สินนั้นยังคงเป็นทรัพย์สินที่มีเจ้าของแต่ทรัพย์สินนั้นหลุด
ไปจากการครอบครองของผู้เป็นเจ้าของในลักษณะซึ่งผู้เป็นเจ้าของ ไม่สามารถจะติดตามได้หรือไม่
สามารถจะหาได้ว่าอยู่ที่ไหน 

 ๓.๖.๔ การได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยสุจริตในพฤติการณ์พิเศษ  
 เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตหรือการได้เงินตรามาโดย
สุจริตเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นจากหลักทั่วไปท่ีว่า ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน  

 ๑)  การได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต (ตามมาตรา ๑๓๒๙) มี
หลักเกณฑ์  คือ 

 (๑)  ต้องมีนิติกรรมสองนิติกรรมขึ้นไป โดยนิติกรรมแรกเกิดจากโมฆียะและยังอยู่
ในระยะเวลาที่จะบอกล้างได้ภายใน  ๑  ปี 

 (๒) มีการโอนทรัพย์จากผู้รับโอนในนิติกรรมแรก มาให้แก่ผู้รับโอนในนิติกรรมที่สอง 
 (๓) มีการบอกล้างโมฆียกรรมอันแรกภายหลังมีการโอนทรัพย์สินตามนิติกรรมที่สอง 
 (๔) ผู้รับโอนภายหลังสุจริตและเสียค่าตอบแทน 

 ๒) การได้รับเงินตรามาโดยสุจริต  (ตามมาตรา ๑๓๓๑) หากบุคคลใดได้เงินตรา       
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มาโดยสุจริต การได้เงินตรามานั้นก็ไม่เสียไป แม้ภายหลังพิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นมิใช่ของบุคคลซึ่งได้โอนให้
มา 

     เงินตรานี้หมายความเฉพาะ เงินตราไทยเท่านั้น  ไม่หมายความรวมถึงเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนั้นหากใครได้เงินตราต่างประเทศมาแม้จะสุจริต แต่ถ้าปรากฏว่าเงินตราต่างประเทศ
นั้นผู้โอนมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะอ้างความคุ้มครองในเรื่องนี้ไม่ได้ 

 ๓) การซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตในการขายทอดตลาด หรือในท้องตลาดหรือจาก
พ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้น   การได้กรรมสิทธิ์จากการซื้อทรัพย์สินมาดังกล่าวแล้วหากเจ้าของแท้จริงจะ
มาเอาคืนต้องชดใช้ราคาที่ซื้อมา เจ้าของที่แท้จริงจะใช้สิทธิติดตามเอาคืน  ผู้ที่ซื้อทรัพย์นั้นไว้มีสิทธิไม่
คืนให้ได ้

ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด หมายถึง การขายทอดตลาดธรรมดาซึ่งเอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการมิใช่เป็นการขายทอดตลาดตามค าสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานรักษาทรัพย์ 

     การซื้อทรัพย์ในท้องตลาด หมายถึง การซื้อทรัพย์ในสถานที่ซึ่งมีสินค้าไว้ขายแก่คน
ทั่วไป 

     การซื้อทรัพย์สินจากพ่อค้าซึ่งขายของชนิดนั้น พ่อค้า หมายถึง ผู้ประกอบกิจการค้า
นั้นเป็นปกติธุระและต้องเป็นพ่อค้า ซึ่งขายของชนิดนั้นด้วย ต้องดูด้วยว่าในการซื้อจะต้องซื้อในเวลา
ปกติท่ีเปิดท าการซื้อขายกันด้วย มิใช่ซื้อขายในเวลาที่ผู้อื่นไม่ท าการซื้อขายกัน 

 ๓.๖.๕ การได้กรรมสิทธิ์มาโดยอายุความ  
  เป็นการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อ่ืน โดยการเข้ายึดเอาหรือครอบครองทรัพย์สิน

ของผู้อื่น โดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ต้องครอบครองติดต่อกันสิบปี 
ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ต้องครอบครองห้าปีจึงได้กรรมสิทธิ์  แต่มีทรัพย์บางอย่างบุคคลไม่สามารถได้
กรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง ปรปักษ์ได้  เช่น ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน  อาทิ ที่ชายตลิ่ง  ทาง
หลวง  ทางน้ า  ทะเลสาบ  ป้อมและโรงทหาร  ส านักราชการบ้านเมือง เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ก็ไม่อาจยกอายุความต่อสู้ครอบครองปรปักษ์ได้เพราะมี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  บัญญัติห้ามไว้ 

 
 ๔. กฎหมายว่าด้วยการกระท าละเมิด 
 ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บ่อเกิดแห่งหนี้ เกิดจากการแสดงเจตนาของบุคคลที่เรียกว่านิติ
กรรมแล้วนั้น บ่อเกิดแห่งหนี้ยังอาจเกิดจากนิติเหตุ โดยเฉพาะนิติเหตุที่เกิดจากการกระท าของบุคคล
อันเป็นการล่วงสิทธิหรือผิดหน้าที่และมีความเสียหายเกิดขึ้น ก่อให้เกิดหนี้ที่ต้องรับผิดทางแพ่งซึ่ง
เรียกว่า “ละเมิด” ผู้ที่ท าละเมิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายนั้น  
  ๔.๑ ความหมายของละเมิด 

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “ละเมิด” หมายความว่า “ล่วงเกิน ฝ่าฝืน หรือท า
โดยพลการ” ส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี 
เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิด จ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
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เพ่ือการนั้น”  หมายความว่า การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ โดยผิดกฎหมาย ท าให้บุคคล
อ่ืนเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วผู้ที่ท าละเมิด
จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหาย  

 ๔.๒ หลักเกณฑ์ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระท าของตนเอง 
 หลักเกณฑ์ของความรับผิดฐานละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ ของประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  ๔.๒.๑  ผู้ใดกระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย 
  หมายถึง การเคลื่อนไหวของร่างกายโดยผู้กระท ารู้สึกตัว อันเนื่องมาจากความคิด  ตก
ลงใจและการกระท าตามที่ตกลงใจนั้น หรือรู้ส านึก ดังนั้น หากบุคคลเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้ส านึก 
เช่น ละเมอ สะดุ้ง หรือถูกจับมือให้กระท า ถือว่าไม่มีการกระท า เพราะไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายจาก
ความคิด ตกลงใจ และการกระท าตามท่ีตกลงใจนั้น เมื่อบุคคลกระท าต่อบุคคลอื่นแล้ว การกระท านั้น
ต้องผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ผู้กระท าไม่มีอ านาจกระท าได้ตามกฎหมาย ดังนั้น 
หากบุคคลใดมีอ านาจกระท าก็ไม่ผิดกฎหมายและไม่เป็นละเมิด เช่น ครูลงโทษลูกศิษย์พอสมควร บิดา
มารดาว่ากล่าวตักเตือนบุตร ต ารวจจับผู้ต้องหาตามหมายจับ เป็นต้น 

 ๔.๒.๒  เป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
 การกระท าโดยจงใจ หมายถึง รู้ส านึกถึงผลเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง  

จงใจไม่เพียงแต่รู้ส านึกถึงความเคลื่อนไหวของตนเท่านั้น แต่ต้องรู้ถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการ
กระท าของตนด้วย เช่น นายยมใช้ไม้ตีศีรษะนายยศแตก ถือว่านายยมจงใจกระท าต่อนายยศแล้ว ส่วน
การกระท าโดยประมาทเลินเล่อ หมายถึง ไม่จงใจแต่การกระท าโดยปราศจาก ความระมัดระวังซึ่ง
บุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้น
ได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสี่) ความระมัดระวังของ
บุคคลต้องพิจารณาตามวิสัยและพฤติการณ์ วิสัยหมายความถึง สภาพเกี่ยวกับตัวผู้กระท า  เช่น เด็ก
หรือผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย พฤติการณ์หมายความถึงเหตุภายนอกตัวผู้กระท า เช่น ขณะเกิดเหตุเป็น
เวลากลางวันหรือกลางคืน เหตุเกิดในเมืองหรือนอกเมือง เป็นต้น เพราะพฤติการณ์อันเป็นเหตุ
ภายนอกตัวผู้กระท าอาจท าให้การใช้ความระมัดระวังแตกต่างกันไปได้ เช่น นายขมขับรถยนต์ออก
จากถนนที่มีป้ายจราจรให้หยุดก่อนที่จะออกรถไป ต้องดูเพ่ือความปลอดภัยเสียก่อน แต่นายขมขับ
ออกไปโดยไม่ดูป้ายและชนกับรถท่ีขับมาช้าๆ ถือว่า นายขมประมาทเลินเล่อเป็นละเมิด 

 ๔.๒.๓ การกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนเสียหาย  
 ละเมิดต้องมีความเสียหายเกิดข้ึนต่อบุคคลอื่น หากมีการกระท าโดยผิดกฎหมาย   ไม่ว่า 

โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  แต่ไม่มีความเสียหายก็ไม่เป็นละเมิด จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
ความเสียหายในเรื่องละเมิด เช่น ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน เป็นต้น 
 การกระท าที่ครบหลักเกณฑ์ ๓ ประการนี้ จึงเป็นความผิดฐานละเมิดซึ่งผู้กระท าละเมิด
มีหน้าที่หรือความรับผิดตามกฎหมายในอันที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกท าละเมิด 

 ตัวอย่าง เช่น 
   ค าพิพากษาฎีกาที่ ๒๑๘๒/๒๕๑๗ จ าเลยขับรถยนต์บรรทุกท่อน้ าโผล่พ้นท้ายรถโดย

ไม่ติดเครื่องหมายให้ปลอดภัย การงดเว้นของจ าเลยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย โจทก์ขับรถตามหลัง 
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จ าเลยเลี้ยวรถกะทันหัน โจทก์เห็นในระยะกระชั้นชิดหลบไม่ทัน เป็นเหตุให้ชนท่อน้ า โจทก์ได้รับความ
เสียหายตาพิการ จ าเลยต้องรับผิด  

 ค าพิพากษาฎีกาที่ ๕๒๖/๒๕๓๔ การขับรถยนต์จะผ่านทางรถไฟ แม้ไม่มีป้าย
สัญญาณ “หยุด” บอกไว้ แต่ก็มีป้ายบอกเครื่องหมายว่ามีทางรถไฟข้างหน้าแสดงไว้ ซึ่งควรใช้ความ
ระมัดระวังดูความปลอดภัยให้แน่เสียก่อน โดยชะลอความเร็วและหยุดรถมองซ้ายและขวา ต่อเม่ือเห็น
ว่าปลอดภัยแล้วจึงขับต่อไป แต่ไม่ปรากฏว่าได้ปฏิบัติดังกล่าว เมื่อรถยนต์ที่จ าเลยขับชนกับรถไฟ จึง
เป็นความประมาทของจ าเลย  

 ๔.๓ หลักเกณฑ์ความรับผิดเพื่อละเมิดในการกระท าของบุคคลอ่ืน 
 ความรับผิดในการท าละเมิดของบุคคลอื่น เป็นบทบัญญัติที่กฎหมายก าหนดให้บุคคลต้องรับ

ผิดในการท าละเมิดของบุคคลอื่น  มีกรณีดังนี้ 
 ๔.๓.๑ ความรับผิดของนายจ้างในการท าละเมิดของลูกจ้าง  
 เป็นกรณีที่นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระท าไปใน 

ทางการที่จ้าง (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๕)  ความรับผิดของนายจ้างในกรณี
นี้ต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างโดยมีสัญญาจ้างแรงงาน และลูกจ้างได้กระท าไป
ในทางการที่จ้าง คือต้องท าไปภายในค าสั่งของนายจ้างเกี่ยวกับวิธีการท างานและต้องอยู่ภายใต้ความ
ควบคุมดูแลของนายจ้างด้วย ซึ่งอาจเกิดละเมิดนอกเวลาที่จ้างก็ได้ หากนายจ้างชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว นายจ้างมีสิทธิไล่เบี้ยเอาค่าสินไหมทดแทนที่ได้ชดใช้ไปคืนจาก
ลูกจ้างได ้
 ๔.๓.๒ ความรับผิดฐานละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ  
 ความรับผิดในกรณีการท าละเมิดที่เกิดจากผู้เยาว์หรือบุคคลวิกลจริต ที่บิดามารดา หรือ
ผู้อนุบาลของคนวิกลจริต ย่อมต้องรับผิดร่วมกับบุคคลดังกล่าว ส่วนข้อยกเว้นที่บิดามารดา หรือผู้
อนุบาลจะอ้างไม่ต้องรับผิดร่วมคือ ต้องพิสูจน์ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลนั้น
แล้ว ผู้อนุบาลมิได้หมายถึง ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นผู้อนุบาลเท่านั้นแต่รวมผู้อนุบาลตามความเป็นจริง เช่น 
สามีภริยา บิดามารดา ปู่ย่าตายายทวด ผู้สืบสันดาน คนวิกลจริต หมายรวมถึง บุคคลวิกลจริตที่ศาล
ยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๙)  
 ส่วนในกรณีที่ เป็นครูบาอาจารย์  นายจ้าง หรือบุคคลอ่ืนซึ่ งรับดูแลบุคคลผู้ ไร้
ความสามารถอยู่เป็นนิตย์ก็ดีหรือชั่วคราวก็ดีจ าต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขา
ได้กระท าลงในระหว่างที่อยู่ในความดูแลของตน ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นๆ มิได้ใช้ความระมัดระวัง
ตามสมควร (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๐)  การรับดูแลอาจเป็นประจ าหรือ
ชั่วคราวก็ได้ ส าคัญที่ว่าขณะมีการท าละเมิดนั้น ผู้ไร้ความสามารถอยู่ในความดูแลของตนหรือไม่ การ
รับดูแลหมายถึงการดูแลความเป็นอยู่ หน้าที่ดูแลหมายถึงการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบความเป็นอยู่ของ
ผู้ไร้ความสามารถโดยตรง 
 ๔.๔ หลักเกณฑ์ความรับผิดเพื่อละเมิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์ 
 ความรับผิดเพ่ือละเมิดในความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์ที่ตนเองครอบครองหรือเป็นเจ้าของ
อยู่ ได้แก่ 
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 ๔.๔.๑ ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสัตว์   
 เป็นความเสียหายที่สัตว์ก่อขึ้นจะต้องมีการกระท าของสัตว์ แล้วต้องเป็นสัตว์ที่มีชีวิตและ 

มีเจ้าของด้วย ส่วนบุคคลที่จะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ คือ เจ้าของสัตว์ หรือบุคคลที่
รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ แต่มีข้อยกเว้น หากบุคคลดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่า ตนได้ใช้ความ
ระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยงการรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติกรรมอย่างอ่ืนก็ไม่
ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้แล้วบุคคลผู้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นแล้วจะ
ใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาคืนจากบุคคลที่มาเร้าหรือยั่วสัตว์ หรือเจ้าของสัตว์อ่ืนอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั่นๆ ก็ได้ 
(ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๓) 
 ๔.๔.๒ ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน            
 เป็นเรื่องที่บุคคลต้องมีความรับผิดในความบกพร่องในการดูแลรักษาโรงเรือน หรือสิ่ง
ปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่ก่อสร้างไว้ หากช ารุดบกพร่องหรือบ ารุงรักษาไม่เพียงพอ กฎหมายก าหนดให้        
ผู้ครอบครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้น เป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น  แต่มี
ข้อยกเว้นในกรณีของผู้ครอบครองหากได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือปัดป้องมิให้เกิดเสียหาย
เช่นนั้นแล้วไม่จ าต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของยังจ าต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้กับผู้เสียหาย (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๓๔) 
 ๔.๔.๓ ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะและทรัพย์อันตราย  
 เป็นความรับผิดที่บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆ อันเดินด้วย
ก าลังเครื่องจักรหรือครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะ
ใช้ บุคคลนั้นจะต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะหรือทรัพย์นั้น (ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๔๓๗) 
 บุคคลผู้รับผิด ได้แก่ ผู้ครอบครองหรือผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะนั้น ผู้ครอบครอง 
หมายถึง ผู้ยึดถือครอบครองยานพาหนะในขณะเกิดความเสียหาย ได้แก่ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แทนเจ้าของ เช่น ผู้ยืม ผู้เช่า เป็นต้น ส่วนผู้ควบคุมดูแล หมายถึง บุคคลผู้รับผิดชอบในการควบคุม
ยานพาหนะนั้น โดยทั่วไปคือบุคคลผู้ถือพวงมาลัย แต่อาจหมายถึงบุคคลอ่ืนก็ได้ เช่น กัปตันเรือ     
เป็นต้น  
 ในกรณีที่เกิดความเสียหายเพราะทรัพย์อันตรายโดยสภาพของตัวทรัพย์นั้นเอง ได้แก่ 
น้ ามัน  ลูกระเบิด ดินปืน กระแสไฟฟ้า แก๊สบรรจุถัง กับดักสัตว์ เป็นต้น หรือเป็นทรัพย์อันตรายโดย
ความมุ่งหมายที่จะใช้ หมายถึง เป็นทรัพย์ที่โดยสภาพไม่เกิดอันตราย แต่เกิดอันตรายเพราะความมุ่ง
หมายที่จะใช้ เช่น มีการใช้มีการพกพาอาวุธไป ก็ถือว่าเป็นทรัพย์อันตรายโดยความมุ่งหมายที่จะใช้ 
หรือเป็นทรัพย์อันตรายโดยกลไกของทรัพย์ หมายถึง ตัวทรัพย์มีเครื่องจักรกลบางอย่างเป็นอันตรายได้ 
เช่น เครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ า เครื่องจักรกลในโรงงาน เป็นต้น บุคคลที่จะต้องรับผิด คือ ผู้
ครอบครองทรัพย์อันตราย อาจจะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ   ผู้ยืมไปใช้ เป็นต้น 
 กรณีผู้ครอบครองจะหลุดพ้นจากความรับผิดได้ ต่อเมื่อได้พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายเกิด
จากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากความผิดของผู้เสียหาย เช่นเด็กเล่นว่าวใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง จึงถูก
กระแสไฟฟ้าดูดตาย หรือเช่นเอาไฟมาใกล้ดินปืนหรือน้ ามันเบนซิน โดยผู้เสียหายรู้ว่าเป็นดินปืนหรือ
น้ ามันเบนซิน เท่ากับเป็นความยินยอมของผู้เสียหาย ผู้ครอบครองดินปืน หรือน้ ามันเบนซินไม่ต้อง
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รับผิดชอบ หรือเด็กเล็กๆ ไม่มีสติปัญญาจะระมัดระวัง วิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดถูกรถชนเป็น
เหตุสุดวิสัย 
  ๔.๕ ค่าสินไหมทดแทน 
  ความรับผิดฐานละเมิดมีหลักส าคัญอย่างหนึ่งคือ ต้องมีความเสียหาย เพราะถ้าไม่มีความ
เสียหายก็ไม่เป็นละเมิด ดังนั้น เมื่อเป็นละเมิดและมีความเสียหายเกิดขึ้น ต้องมีการเยียวยาชดใช้ใน
ความเสียหายที่เกิดข้ึน เรียกว่า ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด 
  ค่าสินไหมทดแทนที่เป็นหลักทั่วไป ได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะ
ละเมิดหรือการใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพ่ือความเสียหาย      
อย่างใด ๆ  อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย หากไปละเมิดทรัพย์สินผู้อื่น ต้องคืนทรัพย์สินนั้นในสภาพเดิม แต่หาก
คืนไม่ได้ก็ต้องใช้เป็นราคาทรัพย์สินนั้น และกฎหมายยังให้เรียกค่าเสียหายอันพึงจะบังคับได้ เช่น ค่า
ขาดประโยชน์ ขาดก าไรที่ควรจะได้ เช่น รถถูกชนท าให้ขาดรายได้จากการใช้รถในการบรรทุกขนส่ง  
เป็นต้น  ส่วนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีท าให้ตาย ได้แก่ ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายที่จ า เป็นอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการปลงศพ เช่น ค่าพาหนะในการที่บิดามารดาผู้ตายเดินทางไปจัดงานศพ ค่าพิมพ์
หนังสืองานศพ ค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ก่อนตาย ค่าขาดไร้อุปการะ
ตามกฎหมาย เป็นต้น 
  ๔.๖ อายุความ 
  สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลละเมิดจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการ
ละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายใน ๑๐ ปีนับแต่วันท าละเมิด 
 

๕. กฎหมายลักษณะครอบครัว 
กฎหมายลักษณะครอบครัวบัญญัติไว้ในบรรพ ๕ ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประกอบด้วยเรื่องส าคัญ ๆ อยู่หลายเรื่อง แต่ในบทนี้จะศึกษาเฉพาะเรื่องการสมรส อาทิเช่น        
การหมั้น เงื่อนไขแห่งการหมั้นและการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา และการสิ้นสุดของการ
สมรส เป็นต้น 
  ๕.๑ การหม้ัน 
 การหมั้น หมายถึง การที่ชายและหญิงท าสัญญาว่าจะท าการสมรสอยู่กินกันฉันท์สามีภริยา 
  ๕.๑.๑ เงื่อนไขของการหม้ัน 
 เงื่อนไขของการหมั้นกฎหมายได้ก าหนดไว้ ๒ ประการคือ 

 ๑) อายุของคู่หม้ัน  การที่ชายจะหมั้นหญิงได้บุคคลทั้งสองต้องมีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ 
การหมั้นโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขเรื่องอายุการหมั้นจะมีผลเป็นโมฆะ ถึงแม้บิดามารดาของทั้งสองฝ่ายจะ
ยินยอมก็ตาม (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๓๕) 

๒) ความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง  กรณีที่ยังเป็นผู้เยาว์และอายุ      
๑๗ ปีบริบูรณ์แล้ว จะท าการหมั้นกันต้องได้ความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อน มิเช่นนั้น
การหมั้นจะท าให้ตกเป็นโมฆียะได้ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๓๖) 
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 ๕.๑.๒ แบบของการหม้ัน 
 การหมั้นกฎหมายได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องมีของหมั้นและฝ่ายชายจะต้องส่งมอบของหมั้น
ให้กับหญิง 
 ของหม้ัน  หมายความถึง ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนให้แก่หญิง เพ่ือเป็น
หลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น       ของหมั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่หญิงทันที เมื่อมีการส่งมอบหรือ
โอนให้ในวันหมั้น    
 ถ้าหากมีการส่งมอบเพียงบางส่วนในวันหมั้นส่วนที่ยังมิได้ส่งมอบให้โดยสัญญาว่าจะ
น ามามอบให้ในวันข้างหน้าถือว่าไม่เป็นของหมั้น  หากมีการส่งมอบให้ถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หา 
   ๕.๑.๓ การผิดสัญญาหม้ัน 
  การผิดสัญญาหมั้น หมายถึง การที่คู่หมั้นฝ่ายหนึ่งปฏิเสธไม่ยอมท าการสมรสกับคู่หมั้น
อีกฝ่ายหนึ่ง  
  ผลของการผิดสัญญาหม้ัน  หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาหมั้น คู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งมี
สิทธิดังนี้ 

 ๑)  สิทธิเรียกค่าทดแทนจากการผิดสัญญาหม้ัน   ค่าทดแทนจากการผิดสัญญา
หมั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๐ ก าหนดไว้ ๓ กรณี  คือ 

 (๑)  ค่าทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงแห่งชายหรือหญิง 
 (๒)  ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้น   บิดามารดาได้ใช้จ่าย   หรือ    

ต้องตกเป็นลูกหนี้เนื่องในการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควร 
   (๓) ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่คู่หมั้นได้จัดการทรัพย์สินหรือการอื่น
อันเกี่ยวแก่อาชีพหรือทางท ามาหาได้ของตนไปด้วยคาดหมายว่าจะได้มีการสมรส 

 ๒) สิทธิเกี่ยวกับของหม้ัน  ของหมั้นเมื่อมอบให้หญิงแล้ว กรรมสิทธิ์ก็ตกเป็นของ
ฝ่ายหญิงคู่หมั้น ๆ ไม่ต้องคืนให้ชาย แต่หญิงผิดสัญญาหมั้นหรือชายบอกเลิกสัญญาหมั้นเพราะมีเหตุ
ส าคัญเกิดแก่หญิง หญิงก็ต้องคืนของหมั้นให้แก่ชาย 
 ๕.๑.๔ การระงับของการหม้ัน 
  การหมั้นสามารถระงับได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

          ๑) ด้วยความยินยอมของคู่หม้ันทั้งสองฝ่าย  ทั้งนี้เป็นไปตามหลักทั่วไปของสัญญา
เลิกกันโดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย อาจตกลงเลิกกันด้วยเพียงวาจาก็ได้ ดังนั้นหากตกลงยินยอมเลิก
สัญญาหมั้นแล้ว ต้องคืนของหมั้นและสินสอดให้แก่ชาย ตามหลักเรื่องการเลิกสัญญา และคู่หมั้นไม่
สามารถเรียกค่าทดแทนได ้

 ๒) ชายหรือหญิงคู่หม้ันถึงแก่ความตาย  หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก่อน
จะได้ท าการสมรส ถือว่าสัญญาหมั้นระงับลงโดยปริยาย อีกฝ่ายหนึ่งจะเรียกเอาค่าทดแทนไม่ได้      
ไม่ต้องค านึงว่าความตายเกิดขึ้นจากความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งและของหมั้นหรือสินสอดก็ไม่ต้องคืน
เพราะไม่ใช่เป็นการผิดสัญญาหมั้น 

 ๓) การระงับเพราะมีเหตุส าคัญ  เป็นกรณีที่คู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งประพฤติตนไม่
เหมาะสมหรือเกิดความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ ท าให้ไม่สมควรที่จะสมรสด้วย คู่หมั้นอีก  ฝ่าย
หนึ่งมีสิทธิบอกเลิกการหมั้นได้ ได้แก่ 
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 (๑) เหตุส าคัญอันเกิดแก่หญิง  เช่น หญิงคู่หมั้นยอมให้ชายอ่ืนร่วมประเวณี
ระหว่างการหมั้น หรือวิกลจริต หรือได้รับอันตรายสาหัสจนพิการ หรือเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง 
เป็นต้น ชายคู่หมั้นบอกเลิกสัญญาหมั้นและเรียกของหมั้นคืนได้ 

 (๒) เหตุส าคัญอันเกิดแก่ชาย เช่น ชายตกเป็นคนไร้สมรรถภาพทางเพศ หรือตก
เป็นคนวิกลจริต หรือเป็นคนพิการ หรือต้องโทษจ าคุก หรือชายคู่หมั้นเป็นชู้กับภริยาคนอ่ืน หรือไป
ข่มขืนกระท าช าเราหญิงอ่ืน เป็นต้น หญิงคู่หมั้นบอกเลิกสัญญาหมั้นได้และไม่ต้องคืนของหมั้นให้แก่
ชาย 
   กรณีที่มีผู้อ่ืนได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้นโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้น ชายหรือหญิง
คู่หมั้นเมื่อได้บอกเลิกสัญญาหมั้นแล้ว ยังมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากผู้อ่ืนซึ่งได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้น
ของตนได้อีกแต่จะต้องมีการบอกเลิกสัญญาหมั้นก่อน  หากเป็นกรณีที่ผู้อ่ืนข่มขืนหรือพยายามข่มขืน
กระท าช าเราคู่หมั้นโดยรู้หรือควรรู้ถึงการหมั้น ชายหรือหญิงคู่หมั้นอาจเรียก          ค่าทดแทนจากผู้
ที่ข่มขืนนั้นได้ โดยไม่จ าต้องบอกเลิกสัญญาหมั้น 
 ๕.๑.๕ สินสอด  
  เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครอง      
ฝ่ายหญิงแล้วแต่กรณี เพ่ือตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส   สินสอดเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้แก่
บิดามารดาฝ่ายหญิง ดังนั้นต้องมีการตกลงให้สินสอดก่อนสมรส  
  แม้ว่าสินสอดเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้บิดามารดาฝ่ายหญิงเพ่ือตอบแทนการสมรส
ด้วย แต่ฝ่ายชายมีสิทธิเรียกสินสอดคืนจากฝ่ายหญิงได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๑) ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีเหตุส าคัญอันเกิดแก่หญิง  เหตุส าคัญนี้จะกระทบ 
กระเทือนถึงการสมรสที่จะมีขึ้น เช่น หญิงคู่หมั้นร่วมประเวณีกับชายอ่ืน หรือเป็นโรคติดต่ออย่าง
ร้ายแรง หรือถูกจ าคุก เป็นต้น  
 ๒) ถ้าไม่มีการสมรสโดยมีพฤติการณ์ที่ฝ่ายหญิงต้องรับผิดชอบ  พฤติการณ์นี้     
หมายรวมทั้งพฤติการณ์ที่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้ปกครองของหญิงคู่หมั้นได้ก่อให้เกิดข้ึน เช่น 
ไม่ยอมให้หญิงสมรสกับชาย หรือหญิงคู่หมั้นละทิ้งชายคู่หมั้นกลับไปอยู่บ้านไม่ยอมติดต่อกับฝ่ายชาย
อีกต่อไป เป็นต้น เหล่านี้เป็นพฤติการณ์ที่ฝ่ายหญิงต้องรับผิด ท าให้ชายไม่อาจสมรสกับหญิงได้  
   ๕.๑.๖ การคืนของหม้ันหรือสินสอด 
  เป็นกรณีที่ฝ่ายหญิงและบิดามารดาหญิงจะต้องคืนของหมั้นหรือสินสอดวิธีการคืน    มี
หลักดังนี้ 

  ๑) ถ้าของหม้ันหรือสินสอดเป็นเงินตรา  มีหลักคือ ฝ่ายหญิงมีหน้าที่ต้องคืนเพียง
ส่วนที่มีอยู่ในขณะเรียกคืน  

  ๒) ถ้าของหม้ันหรือสินสอดเป็นทรัพย์สินที่ไม่ใช่เงินตรา  หลักคือ ฝ่ายหญิงต้องคืน
ทรัพย์สินในสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาเรียกคืนโดยไม่ต้องรับผิดในการที่ทรัพย์สูญหายหรือ         บุบ
สลายแต่อย่างใด  
  ๕.๑.๗ อายุความ 
 อายุความเกี่ยวกับการใช้สิทธิบางเรื่องเก่ียวกับการหมั้น เป็นกรณีดังนี้ 

  ๑) การใช้สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนจากคู่หม้ัน  ในกรณีมีการผิดสัญญาหมั้น มี
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ก าหนดเวลาภายในหกเดือนนับแต่วันผิดสัญญาหมั้น 
  นอกจากนี้การเรียกค่าทดแทนจากผู้อ่ืน  กรณีคู่หมั้น (ชายหรือหญิง) เสียตัวให้แก่

ผู้อื่นหรือถูกข่มขืน พยายามข่มขืนจากผู้อ่ืน มีอายุความหกเดือนนับแต่วันที่ชายหรือหญิงคู่หมั้นรู้หรือ
ควรรู้ถึงการกระท าของผู้อ่ืนอันจะเป็นเหตุให้เรียกค่าทดแทนและรู้ตัวผู้ซึ่งจะพึงใช้      ค่าทดแทนนั้น
แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ผู้อื่นได้กระท าการดังกล่าว 

  ๒) การเรียกของหม้ันคืน  ในกรณีเพราะมีเหตุส าคัญเกิดแก่หญิงมีก าหนดเวลา หก
เดือนนับแต่วันที่ได้บอกเลิกสัญญาหมั้น ส าหรับสินสอดมีอายุความสิบปี 

  ๕.๒ การสมรส 
  การสมรส หมายถึง การที่ชายและหญิงสมัครใจเข้ามาอยู่กินกันฉันสามีภริยา ซึ่งกฎหมาย

ก าหนดเงื่อนไขควบคุมไว้หลายประการ 
  ๕.๒.๑  เงื่อนไขการสมรส 

 กฎหมายได้ก าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการสมรส ไว้มีดังนี้ 
        ๑) ชายและหญิงต้องมีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์  ชายและหญิงอายุต้องครบตามเงื่อนไข
หากสมรสโดยฝ่าฝืนมีผลให้การสมรสเป็นโมฆียะ เว้นแต่เป็นกรณีที่ศาลอนุญาตให้ท าการสมรสกันได้
การสมรสจึงจะสมบูรณ์ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘) 
 ๒) ชายหรือหญิงต้องไม่เป็นคนวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถ ข้อห้ามการสมรสของคนวิกลจริตกฎหมายถือว่าไม่สามารถที่จะสร้างครอบครัวหรือท า
นิติกรรมใดๆ ได้ อาจสร้างความเสียหายต่อสังคมจึงก าหนดข้อห้ามนี้ไว้ หากฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้     ท าให้
การสมรสเป็นโมฆะ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๙) 
 ๓) ชายและหญิงไม่เป็นญาติสืบสายโลหิตหรือมิได้เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา
เดียวกัน  เหตุผลของข้อห้ามนี้เพราะในทางการแพทย์ บุตรที่เกิดมาอาจจะเป็นโรคปัญญาอ่อนหรือ
สุขภาพไม่แข็งแรง และยังเป็นข้อห้ามทางด้านศีลธรรม การสมรสฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้มีผลเป็นโมฆะ(ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๐) 
 ๔) ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม   ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะ
สมรสกันไม่ได้  เป็นความเก่ียวพันกันทางกฎหมาย  ท าให้ผลของการรับบุตรบุญธรรมต้องถูกยกเลิกไป 
(ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๑) 
 ๕) ชายหรือหญิงมิได้เป็นคู่สมรสของบุคคลอ่ืนอยู่   เป็นการห้ามท าการสมรสซ้อน 
หากฝ่าฝืนแล้วท าให้การสมรสเป็นโมฆะ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๒) 
 ๖) ชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากัน  การสมรสแม้ว่าจะเป็นเสรีภาพของแต่ละ
บุคคล แต่ต้องอยู่ภายใต้ความสมัครใจด้วยจึงต้องได้รับความยินยอม ดังนั้นกฎหมายจึงต้องให้ชายและ
หญิงแสดงความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนและบันทึกไว้  การสมรสที่ฝ่าฝืนความยินยอมนี้มีผลท าให้
การสมรสนั้นเป็นโมฆะ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๘) 
 ๗) หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ได้ต่อเม่ือเวลาไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วันนับแต่วันที่ขาด
จากการสมรสเดิม  กรณีหญิงหม้ายมีเหตุผลเนื่องจากเกรงว่าหญิงหม้ายที่สมรสใหม่เกิดมีบุตร อาจไม่
ทราบว่าเป็นบุตรของสามีเก่าหรือสามีใหม่ แต่มีข้อยกเว้น กรณีหญิงนั้นได้คลอดบุตรแล้ว หรือหญิง
สมรสกับสามีเดิม หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าหญิงนั้นมิได้ตั้งครรภ์ หรือมีค าสั่งศาลให้หญิงท าการสมรส
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ได้ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๓) 
 ๘) ความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมกรณีผู้เยาว์จะสมรส  
การสมรสถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลก็ตาม แต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมก่อน 
การยินยอมกฎหมายก าหนดวิธีการเฉพาะโดยลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส ท าเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อให้ความยินยอม หรือถ้ามีเหตุจ าเป็นก็สามารถให้ความยินยอมด้วยวาจาต่อหน้า
พยานอย่างน้อยสองคนก็ได้ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๔) 
   ๕.๒.๒  แบบการสมรส 
  ชายและหญิงจะถือว่าเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายต้องสมรสกันโดยมีการจด
ทะเบียนสมรส ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ ๕ ที่ใช้บังคับจนถึงปัจจุบันนี้  (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๗) 
 ๕.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา 

 ความสัมพันธ์ของสามีภริยากฎหมายได้ก าหนดไว้สองลักษณะได้แก่ ความสัมพันธ์ในทาง
ส่วนตัวและความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สิน 

   ๕.๓.๑  ความสัมพันธ์ในทางส่วนตัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
๑๔๖๑ ได้ก าหนดไว้ ได้แก่ 
 ๑)  อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา  หมายถึง  การอยู่ร่วมชีวิตในการครองเรือน อยู่
ร่วมบ้านเดียวกันและทั้งร่วมประเวณีต่อกันด้วย  หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้อยู่กินกันฉันสามีภริยาแล้ว
อาจน าไปสู่เหตุแห่งการฟ้องหย่าได้  
 ๒) ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน  สามีภริยามีหน้าที่ให้การช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
ซึ่งกันและกัน เช่น ดูแลบ้าน บุตร ให้สิ่งของจ าเป็นในการด ารงชีพ 
   ๕.๓.๒  ความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สิน  ระบบทรัพย์สินของสามีภริยามี ๒ ประเภท คือ 
 ๑) สินส่วนตัว  คือ ทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๑ ได้แบ่งเป็น ๔ ประเภท  ได้แก่ 
              (๑) ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส  ทรัพย์สินประเภทนี้พิจารณาจาก
การสมรสเป็นส าคัญ หากได้ความว่าเป็นของฝ่ายใดที่ได้มาก่อนสมรส ก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวของฝ่าย
นั้น 
    (๒) ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกาย 
ตามควรแก่ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง  ทรัพย์สินประเภทนี้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่ไม่ปะปนกัน 
    (๓) ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา 
เป็นกรณีท่ีสามีหรือภริยาได้ทรัพย์มาโดยการรับมรดก 
    (๔)  ทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น  เป็นทรัพย์สินเฉพาะหญิงเท่านั้น 
  หากระหว่างสมรสอาจมีการจ าหน่าย จ่าย โอน สินส่วนตัวแล้วได้เงินหรือทรัพย์สิน
อ่ืนมา ถือว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มานั้นยังเป็นสินส่วนตัวอยู่ตามเดิม 
  การจัดการสินส่วนตัว   มีหลักอยู่ว่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของคู่สมรสฝ่ายนั้นโดยเฉพาะ 
สินส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายนั้นก็มีสิทธิจัดการโดยล าพัง ไม่ต้องขอความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง 
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  ๒) สินสมรส  หมายถึง ทรัพย์สินที่สามีภริยาท ามาหาได้ร่วมกัน แต่ละฝ่ายจึงมีส่วน
เป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของสามีและภริยา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๑๔๗๔ ได้แบ่ง สินสมรสแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 

   (๑) ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส  เป็นการพิจารณาเรื่องการได้มาใน
ระหว่างสมรสที่ไม่ใช่สินส่วนตัว ซึ่งไม่ต้องค านึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีส่วนในการท าให้ได้มาหรือไม่ หาก
ได้มาระหว่างสมรส เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ านาญ บ าเหน็จ เบี้ยหวัด เงินชดเชยการ
เลิกจ้าง เงินค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ ค่าสินไหมทดแทนจากการถูกกระท าละเมิด เงินหรือทรัพย์สิน
ที่ได้มาจากการเสี่ยงโชค เหล่านี้เป็นสินสมรสทั้งสิ้น 

   (๒) ทรัพย์สินที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดย
การให้เป็นหนังสือระบุว่าเป็นสินสมรส   กรณีที่เจ้ามรดกหรือผู้ยกให้โดยเสน่หาระบุในหนังสือยกให้
หรือระบุในพินัยกรรมว่าเป็นสินสมรสแล้ว ก็ท าให้ทรัพย์สินนั้นก็ตกเป็นสินสมรสที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน 
ดังนั้นต้องพิจารณาเจตนาของผู้ให้เป็นส าคัญ 

   (๓) ทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว   แม้หลักท่ัวไปเรื่องดอกผลของทรัพย์
ของ ดอกผลที่เกิดจากทรัพย์ใดย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของแม่ทรัพย์นั้น แต่กรณีนี้กฎหมาย
บัญญัติให้เป็นพิเศษให้เป็นสินสมรส ไม่ว่าจะเป็นดอกผลธรรมดาหรือดอกผลนิตินัย 

 การจัดการเกี่ยวกับสินสมรส  หลักทั่วไปในเรื่องการจัดการสินสมรส ถ้ามิใช่นิติ
กรรมที่ส าคัญมากตามที่กฎหมายระบุไว้โดยเฉพาะ สามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิจัดการ
สินสมรสโดยล าพัง  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ ก าหนดว่าสามีและภริยา
ต้องจัดการสินสมรสร่วมกัน ได้แก่ 
 (๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จ านอง ปลดจ านอง หรือโอนสิทธิ
จ านองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ 
 (๒) ก่อตั้งหรือกระท าให้สิ้นสุดลงทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งภาระจ ายอม สิทธิอาศัย 
สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกินหรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ 
 (๓) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี 

  (๔) ให้กู้ยืมเงิน 
 (๕) การให้โดยเสน่หาเว้นแต่การให้ที่พอสมควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัว เพื่อ 

การกุศล เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา 
 (๖) ประนีประนอมยอมความ 
 (๗) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ 
 (๘) น าทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล 
 หากคู่สมรสต้องการจัดการเกี่ยวกับสินสมรสโดยล าพังหรือจะขอยกเว้น ๘ กรณี 
สามารถท าได้โดยท าเป็นสัญญาก่อนสมรส คือ ต้องระบุไว้ว่าสามารถจัดการได้ทั้ ง ๘ กรณีหรือเฉพาะ
กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้นก็ท าได้   หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปจัดการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่
สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายมีสิทธิร้องขอต่อศาลเพ่ือเพิกถอนการจัดการสินสมรสนั้นได้ โดยต้องฟ้อง
ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รู้ถึงเหตุหรือไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันที่ได้ท านิติกรรม หากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
ได้ให้สัตยาบันหรือรับรอง หรือขณะท านิติกรรมบุคคลภายนอกได้กระท าโดยสุจริตและเสีย
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ค่าตอบแทน คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิขอเพิกถอน 
 ๕.๔ หนี้สินของสามีภริยา 

 กฎหมายแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

   ๕.๔.๑ หนี้ที่มีมาก่อนสมรส  หนี้ที่สามีหรือภริยามีมาก่อนสมรส ถือเป็นหนี้ที่ฝ่ายนั้น
ต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้เป็นส่วนตัว  เจ้าหนี้จะต้องบังคับเอาจากสินส่วนตัวของคู่สมรสที่เป็นลูกหนี้ก่อน 
เมื่อไม่พอจึงขอช าระเอาจากสินสมรสส่วนที่เป็นของฝ่ายนั้น 

  ๕.๔.๒ หนี้ที่ก่อขึ้นในระหว่างสมรส  เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมรสมีลักษณะเป็นหนี้
ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ ได้ก าหนดไว้กล่าวคือ  

          ๑) หนี้ที่เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจ าเป็นส าหรับครอบครัว  การ
อุปการะเลี้ยงดู ตลอดจนการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่
อัตภาพ หมายความว่า แม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อหนี้ขึ้นมาตามล าพัง ซึ่งเป็นการก่อหนี้ที่เป็นประโยชน์แก่
ครอบครัวที่จะด ารงอยู่ได้ กฎหมายจึงก าหนดให้เป็นหนี้ร่วมกัน อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดด้วย 

 ๒) หนี้เกี่ยวข้องกับสินสมรส  หมายความถึง หนี้เกี่ยวข้องกับสินสมรสโดยตรง 
 ๓) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งคู่สมรสท าร่วมกัน  หนี้ประเภทนี้ต้องเกิดขึ้น

หรือมีมาเนื่องจากงานที่ท้ังคู่ท าด้วยกันและเก่ียวเนื่องกับกิจการงานที่ท าร่วมกัน  
 ๔) หนี้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้

สัตยาบัน  เช่น สามีไปกู้ยืมเงินโดยล าพัง แต่สามีได้ให้ความยินยอมโดยลงลายมือชื่อในสัญญากู้หรือ
เป็นพยานในสัญญากู้ หนี้ดังกล่าวกลายเป็นหนี้ร่วมกัน 

๕.๕ การสิ้นสุดของการสมรส 
ตามกฎหมายก าหนดให้การสิ้นสุดแห่งการสมรสไว้ ๓ ประการ คือ 

  ๕.๕.๑ คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย   
 หมายถึง เป็นการตายตามธรรมชาติโดยอาจถูกท าให้ตายหรือตายเอง 
 ๕.๕.๒  ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆียะ   
  ได้แก่ ชายและหญิงอายุยังไม่ครบ สิบเจ็ดปีบริบูรณ์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดา

มารดาหรือผู้ปกครอง การสมรสโดยส าคัญผิดตัว การสมรสโดยถูกกลฉ้อฉล การสมรสโดยถูกข่มขู่ 
 ๕.๕.๓  คู่สมรสหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยา 

การหย่าอาจท าได้ ๒ กรณี คือ การหย่าโดยความยินยอมกับการหย่าโดยค าพิพากษา
ของศาล 
  ๑) การหย่าโดยความยินยอม   การหย่าในกรณีนี้ต้องท าเป็นหนังสือและมีพยาน  
ลงลายมือชื่ออย่างน้อยสองคน จากนั้นต้องน าไป     จดทะเบียนการหย่าจึงสมบูรณ์  (ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๔) 
  ๒) การหย่าโดยค าพิพากษาของศาล  หากคู่สมรสไม่สามารถตกลงหย่าโดยความ
ยินยอมได้ หากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะหย่าต้องมีเหตุเกิดแก่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖  ก าหนดเหตุไว้ ๑๒ เหตุ  กล่าวคือ 

(๑) กรณีสามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามีเป็นชู้ 
หรือมีชู้ หรือได้ร่วมประเวณีกับผู้อ่ืนเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ 



๕๙ 
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 (๒) กรณีสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว  แต่จะต้องเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง 
 ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง 
 ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของอีกฝ่ายที่   

ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป 
  ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร เมื่อเอาสภาพฐานะและความ 
เป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาพิจารณาประกอบ 

 (๓) กรณีสามีหรือภริยาท าร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาท
หรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างร้ายแรง 

 (๔) กรณีสามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี 
 (๕) กรณีสามีหรือภริยาต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกและได้ถูกจ าคุกเกิน หนึ่ง

ปี เป็นกรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถูกจ าคุกในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระท าความผิด
หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุ
ให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร 

 (๖) กรณีสามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตาม
สมควรหรือท าการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง 

 (๗) กรณีสามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ท าเป็นหนังสือในเรื่องความประพฤต ิ
 (๘) กรณีสามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เกินสามปี 
 (๙) กรณีสามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญหรือไปจากภูมิล าเนาหรือถิ่น

ที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปี 
 (๑๐) กรณีสามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี 
 (๑๑) กรณีสามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงและเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่ง 
 (๑๒) กรณีสามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายท าให้ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล 

 หมายเหตุ   เหตุฟ้องหย่ากรณีอุปการะยกย่องหญิงอ่ืนหรือภริยามีชู้และกรณีเหตุเรื่อง
ประพฤติชั่ว ถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจด้วย จะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้ 
    ระยะเวลาการใช้สิทธิฟ้องหย่า 

   ระยะเวลาที่จะต้องฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุหย่านั้น โดยทั่วไปไม่มีอายุความ เว้นแต่เหตุ
ดังต่อไปนี้ มีอายุความฟ้องหย่า ๑ ปีนับแต่วันที่ผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริง ซึ่งตนอาจยกขึ้นเป็น
ข้อกล่าวอ้างได้  ได้แก่ กรณีสามีอุปการะเลี้ยงดูหญิงอ่ืนหรือภริยามีชู้  สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว สามี
หรือภริยาท าร้ายร่างกายหรือหมิ่นประมาทอีกฝ่ายหนึ่ง สามีหรือภริยาไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่าย
หนึ่งหรือท าการเป็นปฏิปักษ์  ส่วนเหตุหย่าอื่น ๆ ไม่มีอายุความ ตราบใดที่เหตุนั้นมีอยู่ก็ฟ้องหย่าได้ 
 

๖. กฎหมายลักษณะมรดก 
  ๖.๑ ความหมายและการตกทอดแห่งทรัพย์มรดก 

 ๖.๑.๑ ความหมาย 
 ค าว่า “มรดก” นั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๐๐  บัญญัติว่า  



๖๐ 
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“ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตาย ได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของ
ผู้ตาย  ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ  เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็น
การเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้” 

 ตามมาตรา ๑๖๐๐  มรดกของผู้ตาย  หมายความว่า 
  ๑) มรดกหรือกองมรดก  ได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดผู้ตาย  ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์

หรือสังหาริมทรัพย์  ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า ค่าแห่งความนิยมที่ถือว่าเป็นทรัพย์สิน   หุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  สิทธิเรียกร้องอันมีค่าหรือราคาเป็นเงินได้  หน้าที่และความรับผิด ในกรณีที่
เจ้ามรดกเป็นหนี้เกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่นนี้  เมื่อเจ้ามรดกตายเจ้าหนี้ก็ฟ้องทายาทได้ 

  ๒)  กรณีไม่เป็นมรดก  ได้แก่  สิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ซึ่งตามกฎหมาย
หรือว่าโดยสภาพแล้ว  เป็นการเฉพาะตัวผู้ตายโดยแท้  สิทธิตามกฎหมายที่เป็นการเฉพาะตัวผู้ตาย     
โดยแท้  เช่น สิทธิอาศัย  ตามมาตรา ๑๔๐๔  ซึ่งจะโอนกันไม่ได้แม้ทางมรดก  สิทธิเก็บกิน ตาม            
มาตรา ๑๔๑๘   ซึ่งสิ้นไป  เมื่อผู้ทรงสิทธิถึงแก่ความตาย  ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์  ตาม 
มาตรา ๑๔๓๑   ซึ่งบัญญัติว่า  โอนกันไม่ได้แม้โดยทางมรดก  รวมทั้งสิทธิการเช่าด้วย  ส าหรับสิทธิ
เหนือพ้ืนดิน  ตามมาตรา  ๑๔๐๐ ซึ่งอาจโอนและรับมรดกกันได้  สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ  สิทธิตาม
สัญญาซื้อขาย  ขายฝาก ไม่เป็นสิทธิเฉพาะตัวจึงเป็นมรดก  ส่วนเรื่องใดโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัว
ผู้ตายหรือไม่ต้องพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไป 

  ๖.๑.๒  การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก 
    การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๕๙๙ วรรคแรก  บัญญัติว่า  “เมื่อ

บุคคลใดตาย  มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท” 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๖๐๒  บัญญัติว่า  “เมื่อบุคคลใดต้อง

ถือว่าถึงแก่ความตายตามความในมาตรา  ๖๒ แห่งประมวลกฎหมายนี้  มรดกของบุคคลนั้นตกทอด
แก่ทายาท 

 ถ้าพิสูจน์ได้ว่า บุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่ หรือตายในเวลาอ่ืนผิดไปจากเวลาดังระบุไว้ในค าสั่ง
ที่สั่งให้เป็นคนสาบสูญ  ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๖๓   แห่งประมวลกฎหมายนี้บังคับแก่ทายาทของ
บุคคลนั้น” 

 บุคคลธรรมดาตายโดยธรรมชาติก็ดี และบุคคลซึ่งตายโดยกฎหมายสมมติ  ซึ่งเรียกว่า
สาบสูญ  ตามมาตรา ๖๒   ก็ดี มรดกของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาท  ซึ่งการตกทอดเป็นไปโดย
ผลทางกฎหมาย  เป็นการสืบต่อตั้งแต่เจ้ามรดกตาย  สิทธิหน้าที่และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหลายย่อ
มตกทอดแก่ทายาททันที  แม้จะยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อโอนกรรมสิทธิ์ก็ตาม 
  ๖.๒ ผู้มีสิทธิรับมรดก 
  ผู้มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดกตามกฎหมาย แบ่งได้  ๓  ประเภท 
  ๑) ทายาท 
  ๒) วัด 
  ๓) แผ่นดิน 
 



๖๑ 
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 ๖.๒.๑  ทายาท 
 ทายาท  หมายถึง  ผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายตามที่กฎหมายมรดกบัญญัติไว้และ 

มรดกนั้นจะตกทอดแก่ทายาทนั้น  ซึ่งตาม มาตรา ๑๖๐๓ บัญญัติว่า “กองมรดกย่อมตกทอดแก่
ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม 
 ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย  เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” 
 ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรม  เรียกว่า  “ผู้รับพินัยกรรม” 
 บุคคลที่จะรับมรดกได้ในฐานะทายาทโดยธรรมมิได้แต่บุคคลธรรมดาแต่ผู้รับพินัยกรรม
อาจมีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
 บุคคลธรรมดาจะเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม  จะต้องมีสภาพบุคคลหรือ
สามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา  ๑๖๐๔  วรรค ๑ ถ้ามีฐานะเช่นนั้น ภายหลังเวลาที่เจ้ามรดกตายแล้ว
ย่อมไม่มีสิทธิรับมรดก 
 ส าหรับทารกในครรภ์มารดานั้น  มีสิทธิรับมรดกได้  หากว่าภายหลังเกิดมารอดอยู่  ตาม
มาตรา  ๑๖๐๔ วรรค ๒  ที่บัญญัติว่า  “เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้  ให้ถือว่าเด็กที่เกิดมารอดอยู่
ภายใน ๓๑๐ วัน นับแต่เวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายนั้น เป็นทารกในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาที่    
เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย” เพราะฉะนั้นในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายหากว่าทารกที่อยู่ในครรภ์
นั้นอาจเป็นทายาทได้  ถ้าคลอดออกมารอดอยู่ทารกนั้นก็มีสิทธิได้รับมรดก 

ทายาท ได้แก่ 
 ๑) ทายาทโดยธรรม 
 ทายาทโดยธรรม  หมายถึงบุคคลที่มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามกฎหมายในเวลาที่

เจ้ามรดกตาย  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๙ ทายาทโดยธรรมจะต้องเป็น 
 (๑) ผู้สืบสันดาน หมายถึง ผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมาของเจ้ามรดก  ได้แก่ บุตร 
หลาน เหลนและสืบต่อกันมาเรื่อยไปจนขาดสายโดยมีข้อจ ากัดเพียงแต่ว่า  ในระหว่างผู้สืบสันดานต่าง
ชั้นกันนั้น  บุตรของเจ้ามรดกอันอยู่ในชั้นที่สนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิรับมรดก ผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้น
ถัดไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที่ตาม       มาตรา ๑๖๓๑ , ๑๖๓๙  
นอกจากนี้  ผู้สืบสันดานดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายอย่างไรก็ดี ตามมาตรา ๑๖๒๗  ได้
วางหลักไว้ว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น  ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน
เหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (๒) บิดามารดา หมายถึง บิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดก ถ้าเป็น
บิดาเจ้ามรดก บิดาต้องไปจดทะเบียนสมรสกับมารดาของเจ้ามรดก แต่ถ้าเป็นมารดาของ        เจ้า
มรดกแม้มารดากับบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดาก็ย่อมเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้า
มรดกเสมอ 
 (๓) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  หมายถึงพ่ีน้องตามความเป็นจริงซึ่งต่างเป็น
บุตรของบิดามารดาเดียวกัน โดยบิดามารดาจะเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ไม่ใช่
สาระส าคัญ 
 (๔) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หมายถึง พ่ีน้องรวมแต่บิดาหรือมารดา
เดียวกัน เช่น พ่ีน้องต่างบิดาหรือมารดา แต่มีมารดาหรือบิดาเดียวกัน 
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 (๕) ปู่ ย่า ตา ยาย หมายถึง บุพการีโดยตรงขึ้นไป ได้แก่ บิดามารดาของบิดาหรือ
มารดา 
 (๖) ลุง ป้า น้า อา หมายถึง ลุง ป้า น้า อา โดยไม่จ ากัดว่าเป็นพ่ีน้องร่วมแต่บิดา 
หรือร่วมแต่มารดาของบิดามารดาเจ้ามรดก  ก็มีสิทธิเท่าเทียบกันกับพ่ีน้องร่วมบิดามารดาของ       
เจ้ามรดก  ถือว่าเป็นทายาทในล าดับเดียวกันหมด  ต่างกับทายาทในล าดับที่ ๓ และ ๔ ทายาท    
ล าดับ ๖ นี้ รับมรดกแทนที่กันได้ตามมาตรา  ๑๖๓๙ 

 คู่สมรส 
 คู่สมรสเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายตามมาตรา ๑๖๒๙  วรรคท้าย เมื่อคู่สมรส     

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย ตามมาตรา ๑๖๒๕ ให้แบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาเสียก่อน  
ทรัพย์ของผู้ตายจึงเป็นทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม  ซึ่งคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ของผู้ตายเป็น
ทายาทโดยธรรม มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายด้วย ไม่ว่าผู้ตายจะมีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ ล าดับใด  
แต่ส่วนแบ่งที่ตกแก่คู่สมรสแตกต่างตามชั้นสนิทและห่างของทายาทตามท่ีบัญญัติในมาตรา ๑๖๓๕ 

 คู่สมรสที่มีสิทธิได้รับมรดกต้องเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๔๕๗   
ซึ่งบัญญัติว่า “การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น” ดังนั้น    
คู่สมรสที่ร้างกันหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่าขาดจากกันตามกฎหมาย มิสิ้นไปซึ่งมีสิทธิโดยธรรมในการ
สืบมรดกซ่ึงกันและกันตามมาตรา  ๑๖๒๘ 

 ๒) ผู้รับพินัยกรรม 
 ผู้รับพินัยกรรม ย่อมมีได้ทั้งบุคคลธรรมดาซึ่งอาจเป็นทายาทโดยธรรม หรือบุคคลอื่น

ที่ผู้ตายได้ระบุไว้ให้รับมรดกตามพินัยกรรมก็ได้และนิติบุคคลก็เป็นผู้รับพินัยกรรมเช่นกัน  ถ้าผู้ตายได้
ท าพินัยกรรมไว้ว่าจะยกทรัพย์สินมรดกให้ผู้ใด ในเมื่อตนถึงแก่ความตายก็ย่อมเป็นไปตามพินัยกรรม
นั้นที่จะก าหนดไว้ 

 ผู้รับพินัยกรรมมีอยู่ ๒ ประเภท คือ 
 (๑) ผู้รับพินัยกรรมลักษณะทั่วไป  มีสิทธิและความรับผิดเช่นเดียวกับทายาท      

โดยธรรม 
 (๒) ผู้รับพินัยกรรมลักษณะเฉพาะ  มีสิทธิและความรับผิดที่เกี่ยวกับตัวทรัพย์สิน

ที่ได้รับตามพินัยกรรมเท่านั้น 
 ๖.๒.๒ วัด 
 วัดมีสิทธิรับมรดกของภิกษุท่ีมรณภาพได้  แม้พระภิกษุมิได้ท าพินัยกรรมยกทรัพย์มรดก 

ของตนให้แก่วัดก็ตาม  แต่จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไข  ๓  ประการ ดังนี้ 
 ๑) มรดกดังกล่าวต้องเป็นทรัพย์สินที่ภิกษุได้มาระหว่างเวลาที่บวชเป็นพระภิกษุอยู่  
ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนบวชก็ไม่เป็นมรดกแก่วัด 
 ๒) มรดกดังกล่าวพระภิกษุจะต้องมิได้ท าพินัยกรรมยกให้แก่ผู้ใด  และมิได้จ าหน่าย
ไประหว่างที่พระภิกษุยังมีชีวิตอยู่ 
 ๓) พระภิกษุดังกล่าวจะต้องมีภูมิล าเนาอยู่ที่วัดนั้น 

 ๖.๒.๓ แผ่นดิน 
 ในกรณีที่บุคคลใดถึงแก่ความตายลงโดยบุคคลนั้นไม่มีทายาทโดยธรรม     และมิได้ท า         
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พินัยกรรมยกมรดกของตนให้แก่ผู้ใด  หรือมิได้ท าพินัยกรรมให้จัดตั้งมูลนิธิโดยใช้มรดกของตนเป็น
ทรัพย์ในการด าเนินการของมูลนิธิแล้วมรดกของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่แผ่นดิน 

   ๖.๓ การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรม 
 การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรม 
 เป็นการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมและคู่สมรสของเจ้ามรดก โดยกฎหมายได้

จัดล าดับของผู้ที่มีสิทธิจะได้รับมรดกดังนี้ 
 ๖.๓.๑ ญาติ 
 ทายาทโดยธรรมมีหลั กหกล าดับ   ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์            
มาตรา ๑๖๒๙  และภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๖๓๐ วรรค ๒  แต่ละล าดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลัง
คือ 

    ๑)  ผู้สืบสันดาน 
 ๒)  บิดามารดา 
 ๓)  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
 ๔)  พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
 ๕)  ปู่ ย่า ตา ยาย 
 ๖)  ลุง ป้า น้า อา 
 คู่ สมรสที่ ยั งมีชี วิตอยู่นั้ นก็ เป็ นทายาทโดยธรรมภายใต้บั งคับของบทบัญญั ติ            

มาตรา ๑๖๓๕ 
 ตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีใน

ล าดับหนึ่ง ๆ ดังกล่าว  ทายาทในล าดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย เว้นแต่ในกรณีที่
บิดามารดายังมีชีวิตอยู่ ในกรณีเช่นนี้ให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนว่าเป็นทายาทชั้นบุตร ตาม
มาตรา ๑๖๓๐  ซึ่งหมายความว่าทายาทล าดับที่ (๑) ผู้สืบสันดานมีสิทธิได้รับมรดกหรือรับมรดก
แทนที่ก่อนทายาทล าดับอ่ืน ๆ เรียงถัดลงไป แต่ทั้งนี้แม้จะมีทายาทล าดับ (๑) แล้ว  หากยังมีบิดา
มารดาอยู่ ตามล าดับ (๒) ก็ไม่ตัดมิให้บิดามารดาได้รับมรดก  โดยถือเสมือนว่าบิดามารดาเป็นทายาท
ชั้นบุตร (ผู้สืบสันดาน) 

 ในระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกัน  บุตรของเจ้ามรดกอันอยู่ในชั้นที่สุดเท่านั้นที่มีสิทธิรับ
มรดก ผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นถัดไป จะรับมรดกได้ก็โดยอาศัยสิทธิในการรับมรดกแทนที่เท่านั้น ตาม
มาตรา ๑๖๓๑ 

 ทายาทโดยธรรมในล าดับเดียวกัน ชอบที่จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากันถ้าในล าดับหนึ่งมี
ทายาทโดยธรรมคนเดียว ทายาทโดยธรรมนั้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทั้งหมดตามมาตรา ๑๖๓๓  ฉะนั้น  
การที่มาตรา ๑๖๓๐ วรรค ๒  ก าหนดให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนว่าเป็นทายาท       ชั้นบุตรจึง
ต้องถือว่าบิดาและมารดาได้ส่วนแบ่งคนละส่วนด้วย 

 ๖.๓.๒ คู่สมรส 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๖๒๙  วรรคท้าย บัญญัติว่า “คู่สมรส

ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่ง มาตรา ๑๖๓๕” 
 คู่สมรสนั้น กฎหมายบัญญัติให้เป็นทายาท มีสิทธิได้รับมรดกเสมอไม่ว่าผู้ตายจะมีทายาท



๖๔ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

ล าดับใด และทายาทซึ่งเป็นคู่สมรสไม่ตัดทายาทซึ่งเป็นญาติผู้รับมรดกแทนที่ทายาท เป็นแต่แตกต่าง
กันในเรื่องส่วนแบ่งที่คู่สมรสจะได้รับ 

 การเป็นคู่สมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย แต่ตายจากกันเมื่อใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ ๕ แล้ว การแบ่งมรดกต้องเป็นไปตาม บรรพ ๖ 

 ล าดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖๓๙ มีดังนี้ 
 ๑) ถ้ามีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑)  คือผู้สืบสันดานยังมีชีวิตอยู่หรือผู้รับมรดก
แทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรสมีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร กล่าวคือคู่สมรสมี
สิทธิได้ส่วนแบ่งเท่าผู้สืบสันดาน 
 ๒) ถ้าไม่มีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) คือผู้สืบสันดาน แต่มีทายาท (๒) คือบิดา
มารดา หรือไม่มีทายาท (๑) และ (๒) แต่มีทายาท (๓) คือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือมีผู้รับมรดก
แทนที่ คู่สมรสได้รับมรดกก่ึงหนึ่งกล่าวคือคู่สมรสได้ก่ึงหนึ่ง อีกก่ึงหนึ่งน าไปแบ่งระหว่างผู้มีสิทธิได้รับ 

๓) ถ้าไม่มีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙(๑)(๒)(๓) หรือผู้รับมรดกแทนที่ แต่มีทายาท  
(๔) คือพ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดา หรือไม่มีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙(๑)(๒)(๓)(๔) หรือผู้รับมรดก
แทนที่ แต่มีทายาท (๕) คือปู่ ย่า ตา ยาย หรือไม่มีทายาท (๖) คือ ลุง ป้า น้า อา หรือผู้รับมรดก
แทนที่ คู่สมรสมีสิทธิได้รับมรดก  ๒ ใน ๓ ส่วน 

  ผู้รับมรดกแทนที่จะมีได้เฉพาะทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙(๑)(๓)(๔)(๖) เท่านั้น ส่วน
ทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙(๒) ซึ่งได้แก่บิดามารดาและ (๕) ซึ่งได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย รับมรดกแทนที่
ไม่ได้ ตามมาตรา ๑๖๔๑ 

  ๔) ถ้าไม่มีทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ มีสิทธิได้รับมรดกท้ังหมด 
  ๖.๔ การรับมรดกแทนที่ 
 การรับมรดกแทนที่มีหลักเกณฑ์คือ 

   ๖.๔.๑ การรับมรดกแทนที่กันนั้น  ให้ใช้บังคับแต่ในระหว่างทายาทโดยธรรม ตาม            
มาตรา ๑๖๔๒  ส่วนทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรมหรือผู้รับพินัยกรรมนั้นก็รับมรดกแทนที่กันไม่ได้ 

 ๖.๔.๒ ถ้าบุคคลใดซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙(๑)(๓)(๔)หรือ(๖) ถึงแก่ความ
ตาย หรือ ถูกก าจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายถ้าบุคคลนั้นมีผู้สืบสันดาน ก็ให้ผู้สืบสันดานรับ
มรดกแทนที่สืบต่อกันไปจนหมดสายตามมาตรา ๑๖๓๙ 

 ดังนั้น ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกแทนที่กัน จึงได้แก่ทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ คือ  
 ๑)  ผู้สืบสันดาน 
 ๓)  พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 
 ๔)  พ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
 ๕)  ลุง ป้า น้า อา 

   ๖.๕ พินัยกรรม 
 พินัยกรรม  คือ การแสดงเจตนาของเจ้ามรดกในเรื่องเก่ียวกับทรัพย์มรดก และกิจการของ

ตนก่อนตาย  เพื่อให้การแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายนั้นมีผลต่อเมื่อตนถึงแก่ความตายแล้ว       
ซึ่งการแสดงเจตนาดังกล่าวต้องได้ท าตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้ 
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 ๖.๕.๑ แบบของพินัยกรรม 
 การท าพินัยกรรมนั้นกฎหมายก าหนดว่าจะท าได้ก็แต่ตามแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ 

๑) พินัยกรรมแบบธรรมดา 
๒) พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ 
๓) พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง 
๔) พินัยกรรมแบบเอกสารลับ 
๕) พินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา 

 ๖.๕.๒  ผู้ท าพินัยกรรม 
 บุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไป สามารถท าพินัยกรรมได้   กฎหมายได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
    ๑) ผู้เยาว์    ท าพินัยกรรมได้เมื่ออายุสิบห้าปีบริบูรณ์หากฝ่าฝืนพินัยกรรมนั้นเป็น

โมฆะ  กฎหมายก าหนดให้ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปท าได้โดยไม่ต้องได้รับ ความยินยอม 
 ๒) คนวิกลจริต  พินัยกรรมซึ่งบุคคลผู้ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคนวิกลจริต  แต่ศาลยัง

ไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถท าขึ้นนั้น จะเสียเปล่าตกเป็นโมฆะก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าใน เวลาท า
พินัยกรรมนั้นผู้ท าวิกลจริตอยู่ หากคนวิกลจริตท าพินัยกรรมในขณะที่ไม่มีอาการวิกลจริต พินัยกรรม
นั้นมีผลสมบูรณ์ 

 ๓) คนไร้ความสามารถ   คนวิกลจริตซึ่งศาลมีค าสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ซึ่ง
จะต้องมีผู้อนุบาลซึ่งศาลเป็นผู้ตั้ง  แต่ผู้อนุบาลไม่สามารถท าพินัยกรรมแทนคนไร้ความสามารถได้  
เพราะการท าพินัยกรรมเป็นสิทธิเฉพาะตัว  พินัยกรรมซึ่งคนไร้ความสามารถท าขึ้นเป็นโมฆะ    

 ๔) คนเสมือนไร้ความสามารถ   คือบุคคลที่ไม่สามารถจัดท าการงานของตนเองได้  
เนื่องจากกายพิการหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเพราะประพฤติตนสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ
หรือเพราะติดสุรายาเมา  และสามารถท าการงานของตนได้  แต่ในการจัดท ากิจการส าคัญๆ   
จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ซึ่งศาลเป็นผู้ตั้งเสียก่อน  แต่การท าพินัยกรรมของ         
คนเสมือนไร้ความสามารถนั้น  ไม่มีกฎหมายห้ามหรือวางเงื่อนไขไว้แต่ประการใด  พินัยกรรมที่   คน
เสมือนไร้ความสามารถท าขึ้นโดยล าพังตนจึงมีผลสมบูรณ์ 

 ๕) สามีหรือภรรยา   สามีหรือภรรยาไม่มีอ านาจท าพินัยกรรมยกสินสมรสที่เกินกว่า
ส่วนของตนให้แก่บุคคลอื่นได้  หากฝ่าฝืนพินัยกรรมส่วนที่ยกสินสมรสเกินกว่าส่วนของตนนั้นไม่มีผล 
 ๖.๕.๓ ผู้เขียนและพยานในพินัยกรรม 
 ผู้เขียนพินัยกรรมและพยานในพินัยกรรมจ าเป็นต้องมีในพินัยกรรมแบบธรรมดา            
พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง พินัยกรรมแบบเอกสารลับและพินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา  ส่วน
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับผู้ท าพินัยกรรมเป็นผู้เขียนเองโดยไม่ต้องมีพยาน  ผู้เขียนพินัยกรรม 
และพยานในพินัยกรรม รวมทั้งคู่สมรสของบุคคลนั้นๆ จะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้  
นอกจากนั้นแล้วนายอ าเภอผู้ท าหน้าที่จดข้อความในพินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา กฎหมายให้ถือว่า
เป็นผู้เขียนพินัยกรรมด้วย 
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   ๖.๖ การสูญเสียสิทธิรับมรดก 
 การสูญเสียสิทธิรับมรดก 

 ทายาทโดยธรรมและทายาทโดยพินัยกรรมอาจสูญเสียสิทธิในการรับมรดกได้ด้วยเหตุ   
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑) ถูกตัดมิให้รับมรดก 
  ๒) ถูกก าจัดมิให้รับมรดก 
  ๓) สละมรดก 

 ๖.๖.๑ การตัดมิให้รับมรดก  เป็นกรณีที่เจ้ามรดกมีความประสงค์จะไม่ให้ทายาทของ
ตนได้รับมรดกโดยการแสดงเจตนาชัดแจ้งในพินัยกรรมหรือโดยท าเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่  เช่นนายอ าเภอ  แต่อาจมีกรณีที่มิได้เกิดจากการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งดังกล่าว  หากแต่
กฎหมายไม่ให้สิทธิทายาทโดยธรรมที่จะรับมรดกโดยก าหนดไว้ว่า “...เมื่อบุคคลใดท าพินัยกรรม
จ าหน่ายมรดกเสียทั้งหมด...”  ก็เป็นอันแสดงว่าทายาทอ่ืนที่มิได้รับประโยชน์จากพินัยกรรมย่อมหมด
สิทธิรับมรดก  ซึ่งทายาทที่จะถูกตัดมิให้รับมรดกนี้จะมีได้เฉพาะทายาทโดยธรรมเท่านั้น 

 ๖.๖.๒ การถูกก าจัดมิให้รับมรดก   เป็นกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให้ทายาทโดยธรรมหรือ
โดยพินัยกรรมหมดความเป็นทายาทซึ่งมีสิทธิในการรับมรดก  ทั้งนี้เพราะทายาทดังกล่าวได้ยักย้าย
ปิดบังทรัพย์มรดกหรือเป็นผู้ประพฤติไม่ควร  

 ๖.๖.๓ การสละมรดก   คือ  การที่ทายาทโดยธรรม หรือทายาทโดยพินัยกรรมได้แสดง
เจตนาที่จะไม่รับทรัพย์มรดกส่วนที่ตกได้แก่ตน  โดยการสละมรดกนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อเจ้ามรดก
ตายแล้วและการสละมรดกนั้นต้องแสดงเจตนาชัดแจ้งเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น
นายอ าเภอหรือท าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความก็ได้  อีกทั้งเมื่อทายาทผู้รับมรดกได้แสดง
เจตนาสละมรดกโดยสมบูรณ์แล้วย่อมจะถอนไม่ได้ 
 ๖.๗  การจัดการมรดกและการแบ่งปันมรดก 
  ๖.๗.๑  การจัดการมรดกและการแบ่งปันมรดก 
 ปัญหาในการรวบรวมทรัพย์มรดกตลอดจนการติดตามทวงหนี้และการช าระหนี้กอง
มรดกก็เกิดขึ้นจ าเป็นต้องมีบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับทรัพย์มรดกโดยรวบรวม
ทรัพย์มรดกเรียกร้องหนี้สินจากลูกหนี้เข้ามารวมไว้ในกองมรดก และช าระหนี้แก่เจ้าหนี้กองมรดก 
แล้วจึงแบ่งทรัพย์มรดกแก่ทายาทตามสิทธิของแต่ละคน บุคคลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวเรียกว่า “ผู้จัดการ
มรดก” และหากทรัพย์มรดกในกองมรดกดังกล่าวเป็นเงินฝากในธนาคารหรือทรัพย์ที่จดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ได้ คือ อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจดทะเบียนได้ (เรือก าปั่นมีระวางตั้งแต่หก
ตันขึ้นไป  เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป  แพ  และสัตว์พาหนะ)   หากทายาทไป
ขอรับมรดกโดยขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารหรือจดเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์ที่อาจจดทะเบียนได้นั้นไม่สามารถท าได้  จะต้องไปร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาล  
เพ่ือน าค าสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกไปด าเนินการจัดการทรัพย์มรดกดังกล่าว 
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 ๖.๗.๒ การตั้งผู้จัดการมรดก 
   ๑) การตั้งผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม  เป็นกรณีที่ผู้ท าพินัยกรรมหรือเจ้า
มรดกอาจระบุชื่อแต่งตั้งไว้ในพินัยกรรมหรือจะระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งไว้ในพินัยกรรมให้เป็น
ผู้จัดการมรดกได ้
   ๒) การตั้งผู้จัดการมรดกโดยค าสั่งศาล 

       (๑)  ศาลจะมีค าสั่งตั้งผู้จัดการมรดกได้ต่อเมื่อมีผู้ยื่นค าร้องต่อศาลขอให้
แต่งตั้ง 

  (๒)  ผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกได้แก่  ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ในกองมรดกนั้น หรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลในกรณีที่มรดกนั้นตกทอดได้แก่ ผู้เยาว์ที่ไม่มีญาติ
และผู้ปกครอง 

  เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกแก่ทายาท เป็นหลักการทางกฎหมาย 
แพ่งที่บัญญัติเพ่ือคุ้มครองสิทธิเมื่อบุคคลใดตาย 
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 สรุป 
 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 
 บุคคล หมายถึง ผู้ซึ่งสามารถมีสิทธิในทางกฎหมายและมีหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้
ด้วย กฎหมายลักษณะบุคคลรับรองผู้ทรงสิทธิออกเป็น ๒ ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 

บุคคลธรรมดา   
การเริ่มมีสภาพของบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก  ทารกในครรภ์มารดา 

ก็สามารถมีสิทธิต่างๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก  
วันเกิดของบุคคลเป็นเรื่องเก่ียวพันกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ กฎหมายยังได้ก าหนด 

เกี่ยวกับภูมิล าเนาของบุคคล เพ่ือเป็นส่วนประกอบใช้ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  ส่วนสถานะของบุคคล 
คือ ฐานะทางกฎหมายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือบ่งบอกให้ทราบว่าผู้นั้นมีฐานะในทางสังคมหรือทาง
ครอบครัวอย่างไร 

 ความสามารถของบุคคลธรรมดานั้นมีผู้ที่ไม่อาจใช้สิทธิได้ในวงจ ากัดภายใต้เงื่อนไขบาง
ประการกฎหมายเรียกว่า ผู้หย่อนความสามารถ ซึ่งมี ผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้
ความสามารถ 

 การสิ้นสภาพบุคคลของบุคคลธรรมดา กฎหมายได้ก าหนดไว้ คือ การตายและการสาบสูญ 
 นิติบุคคล 
 นิติบุคคล คือ บุคคลตามกฎหมายที่สมมติขึ้นและรับรองให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับ

บุคคลธรรมดา 
 นิติบุคคลแบ่งออกเป็นส่วน ๆ คือ  ประเภทของนิติบุคคลมีได้ตามประมวลกฎหมาย

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีได้ตามกฎหมายอ่ืน  สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล กฎหมายจ ากัด
สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล   

 นิติบุคคลจะแสดงเจตนาได้โดยอาศัยบุคคลธรรมดา กิจการของนิติบุคคลจ าเป็นต้องมีบุคคล
ธรรมดาเป็นผู้แทนในการด าเนินงาน 

 นิติบุคคลต้องมีภูมิล าเนา  ตามกฎหมายได้ก าหนดภูมิล าเนาของนิติบุคคลคือ ส านักงาน
ใหญ่ ภูมิล าเนาเฉพาะการและส านักงานสาขา 

 การสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล อาจสิ้นสภาพโดย ที่ระบุไว้ในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง สมาชิก
ตกลงเลิก เลิกโดยผลแห่งกฎหมาย หรือโดยค าสั่งศาลให้เลิก 

 
ทรัพย์และทรัพย์สิน 

 ค าว่าทรัพย์ คือ วัตถุมีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาได้และอาจถือเอาได้ 
 ค าว่าทรัพย์สิน คือ วัตถุมีรูปร่างก็ได้ ไม่มีรูปร่างก็ได้ ซึ่งอาจมีราคาได้และอาจถือเอาได้ 

 ทรัพย์สินแบ่งประเภทเป็น  อสังหาริมทรัพย์  สังหาริมทรัพย์ ทรัพย์แบ่งได้ ทรัพย์แบ่งไม่ได้
และทรัพย์นอกพาณิชย์ 

 นอกจากนี้ทรัพย์ยังมีส่วนประกอบอีก ๓ ส่วน คือ ส่วนควบ อุปกรณ์ ดอกผล 
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 ทรัพยสิทธิ คือ สิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์หรือที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สิน ทรัพยสิทธิจะ
เกิดขึ้นได้ก็แต่โดยอ านาจแห่งกฎหมาย  ส่วนบุคคลสิทธิ คือ สิทธิที่มีอยู่เหนือบุคคลหรือบังคับเอากับ
ตัวบุคคลเพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ บุคคลสิทธิเป็นเรื่องของหนี้สินที่จะบังคับ
แก่ตัวบุคคล 

 การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อาจได้มาโดยหลักส่วนควบ โดยเข้าถือเอาสังหาริมทรัพย์
ไม่มีเจ้าของ  การได้มาซึ่งของตกหายหรือเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท าความผิด การได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินโดยสุจริตในพฤติการณ์พิเศษ หรือ การได้กรรมสิทธิ์มาโดยอายุความ 

 

 ละเมิด 
 ละเมิด หมายความว่า การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ โดยผิดกฎหมายท าให้

บุคคลอื่นเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง  
 หลักเกณฑ์ความรับผิดเพ่ือละเมิดอันเกิดจากการกระท าของตนเอง มีองค์ประกอบคือ  ผู้ใด

กระท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมาย เป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ และการกระท านั้น
เป็นเหตุให้บุคคลอื่นเสียหาย 

 หลักเกณฑ์ความรับผิดเพ่ือละเมิดในการกระท าของบุคคลอ่ืน เช่น ความรับผิดของนายจ้าง
ในการท าละเมิดของลูกจ้าง หรือ  ความรับผิดฐานละเมิดของผู้ไร้ความสามารถ 

 หลักเกณฑ์ความรับผิดเพ่ือละเมิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์ ได้แก่ ความรับผิดใน
ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์  ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน 
และความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะและทรัพย์อันตราย 

 ความรับผิดฐานละเมิดมีหลักส าคัญคือ ต้องมีความเสียหาย  เมื่อเป็นละเมิดและมีความ
เสียหายเกิดขึ้น ต้องมีการเยียวยาชดใช้ในความเสียหายที่เกิดขึ้น เรียกว่ า ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือ
ละเมิด 

 สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลละเมิดจะต้องใช้สิทธิภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิด
และรู้ตัวผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหมทอแทนหรือภายใน ๑๐ ปีนับแต่วันท าละเมิด 

 

 ครอบครัว 
 การหมั้น หมายถึง การที่ชายและหญิงท าสัญญาว่าจะท าการสมรสอยู่กินกันฉันท์สามีภริยา  

การหมั้นมีเงื่อนไข คือ อายุของคู่หมั้นและความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง  การหมั้นต้องมี
ของหมั้น  ของหมั้น หมายความถึง ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนให้แก่หญิง เพื่อเป็นหลักฐาน
ว่าจะสมรสกับหญิงนั้น  การผิดสัญญาหมั้น คือ การที่คู่หมั้นฝ่ายหนึ่งปฏิเสธไม่ยอมท าการสมรสกับ
คู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่ง  ผลของการผิดสัญญาคู่หมั้นอีกฝ่ายมีสิทธิ เรียกค่าทดแทนจากการผิดสัญญาหมั้น 
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และสิทธิเกี่ยวกับของหมั้น  การหมั้นจะระงับได้ในกรณี ความยินยอมของคู่หมั้น  ทั้งสองฝ่าย ชาย
หรือหญิงคู่หมั้นถึงแก่ความตาย หรือการระงับเพราะมีเหตุส าคัญ 

 สินสอด เป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครอง 
ฝ่ายหญิงเพื่อตอบแทนการที่หญิงยินยอมสมรส 

 การสมรส หมายถึง การที่ชายและหญิงสมัครใจเข้ามาอยู่กินกันฉันท์สามีภริยา ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดเงื่อนไขควบคุมไว้หลายประการ การสมรสชายและหญิงที่จะเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ต้องจดทะเบียนสมรส   กฎหมายได้ก าหนดความสัมพันธ์ของสามีภริยาไว้ คือ ความสัมพันธ์ในทาง
ส่วนตัวและความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สิน การสิ้นสุดของการสมรสตามกฎหมายให้การสิ้นสุดการ
สมรสไว้ คือ  คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย ศาลพิพากษาให้ เพิกถอนการสมรสที่เป็นโมฆียะ 
หรือ คู่สมรสหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยา 

 

 มรดก 
 กองมรดกของผู้ตาย ได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้ งสิทธิหน้ าที่ และ            

ความรับผิดชอบต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้  
การตกทอดแห่งทรัพย์มรดกจะตกทอดแก่ทายาท  ผู้ที่มีสิทธิรับมรดก คือ ทายาท วัด หรือแผ่นดิน  

 ทายาท  มีสองประเภท คือ ทายาทโดยธรรม และผู้รับพินัยกรรม  การแบ่งทรัพย์มรดก
ระหว่างทายาทโดยธรรม และคู่สมรสของเจ้ามรดก กฎหมายได้จัดล าดับของผู้ที่มีสิทธิจะได้รับมรดกไว้
ตามล าดับการได้รับมรดกก่อนหลังไว้ นอกจากนี้ยังได้ก าหนดเกี่ยวกับการรับมรดกแทนที่ โดยมี
หลักเกณฑ์ คือ ใช้บังคับแต่ในระหว่างทายาทโดยธรรม หรือทายาทตาม มาตรา ๑๖๒๙(๑)(๓)(๔) หรือ 
(๖)  ถึงแก่ความตายหรือถูกก าจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายถ้ามีผู้สืบสันดาน ให้ผู้สืบสันดานรับ
มรดกแทนที่สืบต่อกันไปจนหมดสาย 

 พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนาของเจ้ามรดกในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์มรดก และกิจการของ
ตนก่อนตาย เพื่อให้การแสดงเจตนาก าหนดการเผื่อตายนั้นมีผลต่อเมื่อตนถึงแก่ความตายแล้ว ซึ่งการ
แสดงเจตนาต้องได้ท าตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้ 

 การสูญเสียสิทธิรับมรดกได้ด้วยเหตุ ถูกตัดมิให้รับมรดก  ถูกก าจัดมิให้รับมรดก หรือสละ
มรดก 

 การจัดการมรดกและการแบ่งปันมรดก จะมีผู้จัดการมรดก เข้ามาด าเนินการแทนผู้ตาย  
ผู้จัดการมรดกจะต้องได้รับการตั้งโดยค าสั่งศาล 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ ๒ 
 
 

๑. จงอธิบายการเริ่มมีสภาพของบุคคลธรรมดา 
๒.   จงอธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมดา กับนิติบุคคล 
๓. จงอธิบายค าว่า “ทรัพย์” “ทรัพย์สิน”  “วัตถุมีรูปร่าง” “วัตถุไม่มีรูปร่าง” “อาจมีราคา

ได”้ และ “อาจถือเอาได้” มาพอเข้าใจ 
๔. ทรัพย์สินมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
๕. จงอธิบายความหมายของค าว่า “ละเมิด” หมายความว่าอย่างไร 
๖. หลักเกณฑ์ความรับผิดเพ่ือละเมิดในการกระท าของบุคคลอื่นมีประการใดบ้างอธิบาย 
๗. ค าว่า “ของหมั้น” หมายความว่าอย่างไร ผลของการผิดสัญญาหมั้นคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่ง มี

สิทธิประการใดบ้าง อธิบาย 
๘. เงื่อนไขของการสมรสมีประการใดบ้าง อธิบายมาพอสังเขป 
๙. มรดกของผู้ตายหมายความว่าอย่างไร และการตกทอดแห่งทรัพย์มรดกเป็น       

ประการใดบ้าง อธิบาย 
๑๐.  จงอธิบายความหมายของค าว่า “พินัยกรรม” แบบของพินัยกรรมมี  ประการใดบ้าง 
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เอกสารอ้างอิงท้ายบทท่ี ๒ 
 
 
โกเมศ ขวัญเมือง และสิทธิกร ศักดิ์แสง. การศึกษาแนวใหม่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. 
     กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๙ 
จุฑามาศ  นิศารัตน์.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. 
 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘ 
ดิเรก ควรสมาคม.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรงุเทพมหานคร : วิญญูชน, 
  ๒๕๕๐ 
บัญญัติ  สุชีวะ.  ค าอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิประมาณ ชันซื่อ,   
       ๒๕๔๐ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประสพสุข  บุญเดช. หลักกฎหมายครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร :วิญญูชน, ๒๕๕๐ 
ประสิทธิ์  จงวิชิต. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและ 

ลาภมิควรได้. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙ 
ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย.  พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙ 
มานิต จุมปา(บรรณาธิการ). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร :  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙ 
ไพโรจน์  กัมพูสิริ. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕  ครอบครัว. 
รวินท์  ลีละพัฒนะ. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร :  
 วิญญูชน, ๒๕๕๖                            
รัศฎา  เอกบุตร. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕  ว่าด้วยครอบครัว. 

 พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๐            
วารี  นาสกุล. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว.  พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘ 
วิณัฏฐา แสงสุข. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย มรดก. กรุงเทพมหานคร :  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๗ 
วิณัฏฐา วุ้นศิริ และฐิติพร ลิ้มแหลมทอง. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร :   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙ 
ศนันท์กรณ์ (จ าปี)  โสตถิพันธุ์. ค าอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และ 

ลาภมิควรได้. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๐ 
ศักดิ์  สนองชาติ.  ค าอธิบายย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ละเมิดและความรับผิด 

ทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙.  
กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณาการ, ๒๕๕๑ 
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สราวุธ  ปิติยาศักดิ์.  ค าอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์.  กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม. ๒๕๕๑. 
 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน หน่วยที่ ๑ – ๘. พิมพ์ครั้งที่ ๕. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐ 
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กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

บทที่ ๓ 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ ๓ 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ 

 
เนื้อหาประจ าบท 

๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ 
๒. ความหมายของกฎหมายพาณิชย์ 
๓. กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา  
๔. กฎหมายว่าสัญญาในชีวิตประจ าวัน 
๕. บทสรุป 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

๑. อธิบายความแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ได้ 
๒. อธิบายถึงความหมายและลักษณะของกฎหมายพาณิชย์ได้  
๓. อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่านิติกรรมและสัญญา และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอัน

เกิดจากการท านิติกรรมสัญญาได ้
๔. อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยสัญญาในชีวิตประจ าวันแต่ละประเภทได้ 
๕. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

สัญญาในชีวิตประจ าวันได้ 
๖. อธิบายถึงคุณธรรมของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพาณิชย์ได ้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. ท าการประเมินความรู้ก่อนเรียนด้วยวิธีการซักถาม  
๒.   มอบหมายให้ผู้เรียนท าการศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทท่ี ๓ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ    

   กฎหมายพาณิชย์ก่อนเรียน  
๓. ฟังการบรรยายในชั้นเรียน 
๔.   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์แนวคิด 
      เกี่ยวกับทฤษฎีกฎหมายพาณิชย์หรือการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
๕. ศึกษาค้นคว้าค าพิพากษาฎีกาจาก เอกสารกฎหมาย ต ารา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
      สื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวสาร 
๖.  วิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากคดีที่เก่ียวข้องกับกฎหมายพาณิชย์ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันใน 
     ฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องท่ีส าคัญของสังคมและให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 
๗. สรุปหัวข้อส าคัญและอภิปราย 
๘. การทบทวนและท าค าถามทบทวน 
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สื่อการเรียนการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. ต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายแพ่ง 
๓. ตัวบทกฎหมายและค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ระบบสืบค้นค าพิพากษาศาลฎีกา 
๕. Power Point 

การวัดและการประเมินผล 
๑. การสังเกตพฤติกรรมความสนใจของผู้เรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน 
๒. ประเมินผลจากการท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น การ

วิเคราะห์ 
๓. ประเมินจากการตอบค าถามทบทวน 
๔. ประเมินจากการตอบค าถามรายบุคคล 
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บทที่ ๓ 
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ 

 
 ส าหรับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายอีกลักษณะหนึ่ง ที่มีหลักการส าคัญ
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในบทเรียนนี้จะได้กล่าวถึงกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์หรือการค้าตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้  
 

 ๑. ความหมายและลักษณะของกฎหมายพาณิชย์ 
 กฎหมายพาณิชย์ (commercial law) หมายถึง กฎหมายว่าด้วยสิทธิ หน้าที่ ของบุคคลอัน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือการค้า การพาณิชย์ โดยได้วางระเบียบเกี่ยวกับข้อผูกพันทางธุรกิจและการค้า
ระหว่างบุคคล  เช่น สัญญาต่าง ๆ ตั๋วเงิน หุ้นส่วน บริษัท เป็นต้น และในส่วนของลักษณะของ
กฎหมายพาณิชย์นั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการรับรองคุ้มครองสิทธิของบุคคลอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า 
หรือการพาณิชย์  

 ๒) เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การค้า หรือการ
พาณิชย์ โดยหลักมิได้เกี่ยวข้องกับคนทุกคนเสมอไป 

 ๓) เป็นกฎหมายที่เป็นกรอบในการแสดงเจตนาของบุคคลจึงสามารถตีความไปในทางอ่ืน
ที่ไม่ข้อต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได้ 

 ๔) ค่าเสียหายอันเนื่องมากจากการกระท าละเมิดสิทธิตามสัญญาทางธุรกิจ อาจเกิดจาก
ข้อตกลงไว้ล่วงหน้าในขณะที่ท าสัญญา หรือค่าความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระท าที่ละเมิด
ข้อตกลงตามสัญญาได ้

 ๕) มีเจตนารมณ์ในการก าหนดกรอบในทางการค้าหรือการพาณิชย์ระหว่างกันของ
บุคคลโดยอาศัยเจตนาต่อกันเป็นพ้ืนฐาน 
 

 ๒. กฎหมายว่านิติกรรมและสัญญา 
 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
  ๒.๑ นิติกรรม 

นิติกรรม   หมายความว่า  การใดๆ อันท าลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร          
มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับ  ซึ่งสิทธิ  



๗๘ 
 

กฎหมายเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน 

(ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙)  ดังนั้น นิติกรรมจึงเป็นการกระท าของบุคคลที่
ชอบด้วยกฎหมายและโดยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพ่ือจะก่อให้เกิด
การเคลื่อนไหวแห่งสิทธิหรือก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 ๒.๑.๑ องค์ประกอบของนิติกรรม 
 หลักในการพิจารณาว่าการกระท าใด ๆ จะเป็นนิติกรรมหรือไม่  มีองค์ประกอบ  ๕ 

ประการ ดังนี้ 
  ๑) เป็นการกระท าของบุคคลโดยการแสดงเจตนา   การกระท าของบุคคลเพื่อจะท า

นิติกรรมนั้นต้องมีการแสดงเจตนาเพ่ือแสดงความประสงค์ของผู้ท านิติกรรมให้ปรากฏ วิธีแสดงเจตนา
มี ๓ วิธี คือ 

   (๑) การแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง อาจท าด้วยวาจาหรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือการแสดงกริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

   (๒) การแสดงเจตนาโดยปริยายเป็นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งไม่ใช่การ
แสดงเจตนาโดยตรงแต่พฤติการณ์แห่งการกระท านั้นเป็นที่คาดหมายได้ว่า ผู้กระท ามีเจตนาจะท านิติ
กรรมนั้นด้วย 

   (๓) การแสดงเจตนาโดยการนิ่ง  ตามหลักทั่วไปแล้วการนิ่งไม่ถือเป็นการแสดง
เจตนา เพราะไม่มีการแสดงกริยาอาการอย่างใดออกมาให้ปรากฏ แต่มีข้อยกเว้นส าหรับการแสดง
เจตนาโดยการนิ่งจะมีผลถ้ากฎหมายยอมรับรองว่าการนิ่งเป็นการแสดงเจตนาท านิติกรรม 
        ๒) เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย การกระท านิติกรรมหากเป็นการกระท าที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ผู้กระท าประสงค์จะให้ เกิดผลในทางกฎหมายขึ้น กฎหมายก็ไม่รับรองให้
เกิดผลขึ้นมา ได้แก่ 
  (๑) การกระท าที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย 
  (๒) การกระท าที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัย 
  (๓) การกระท าที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
             ๓) เป็นการกระท าที่มุ่งจะผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง ผู้แสดงเจตนาท า         
นิติกรรมมีความต้อง การให้เกิดผลผูกพันในทางกฎหมายอย่างจริงจังแน่นอนมิใช่เรื่องของมารยาททาง
สังคม 
  ๔) การกระท านั้นต้องเป็นการกระท าด้วยใจสมัคร  นิติกรรมเกิดจากการแสดง
เจตนา เพ่ือให้มีผลทางกฎหมายหากบุคคลแสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจแล้วกฎหมายไม่รับรองให้ 
  ๕) การกระท านั้นมีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ  การ
เคลื่อนไหว   แห่งสิทธิมี ๕  ประการ  คือ 

 (๑) ก่อสิทธิ  หมายถึง การท าให้เกิดสิทธิที่จะได้ระหว่างคู่กรณี เช่น ไก่เช่าบ้านไข่
อยู่ก่อให้เกิดสิทธิตามสัญญาเช่า 

 (๒) เปลี่ยนแปลงสิทธิ  หมายถึง มีสิทธิอยู่แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิให้
เป็นอย่างอ่ืน เช่น  แปลงหนี้ใหม่  เก่งเป็นลูกหนี้เงินกู้เข่งพอถึงก าหนดช าระ เก่งและ เข่งตกลงกันว่า 
เก่งจะใช้หนี้เงินกู้เป็นข้าวเปลือกแทนเงิน 
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 (๓) โอนสิทธิ หมายถึง การโอนสิทธิเรียกร้อง เช่น การโอนสิทธิเรียกร้อง แก้วท า
สัญญาโอนสิทธิการเป็นเจ้าหนี้เข้ม มาให้คม  

 (๔) สงวนสิทธิ หมายถึง การรักษาสิทธิที่มีอยู่ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นหรือที่ก าลังจะ
หมดไปให้คงอยู่ เช่น การที่ลูกหนี้ยอมท าหนังสือรับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้ 

 (๕) ระงับสิทธิ หมายถึง การท าให้สิทธิระหว่างคู่กรณีหมดสิ้นไป เช่น  การที่
เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ การบอกเลิกสัญญา การช าระหนี้ 
 ๒.๑.๒ ประเภทของนิติกรรม 
 นิติกรรมสามารถแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาด้านใดเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 ๑) นิติกรรมฝ่ายเดียวและนิติกรรมหลายฝ่าย 

  นิติกรรมฝ่ายเดียว เป็นการแสดงเจตนาของบุคคลฝ่ายเดียว ซึ่งมีผลผูกพันตาม
กฎหมายทันท ี เช่น การปลดหนี้ ค าม่ันจะให้รางวัล การบอกเลิกสัญญา การท าพินัยกรรม เป็นต้น 

  นิติกรรมหลายฝ่าย เป็นนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาตรงกันของบุคคลตั้งแต่       
สองฝ่ายขึ้นไป  ได้แก่สัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ านอง เป็นต้น 

  ๒) นิติกรรมที่มีผลเมื่อผู้กระท ายังมีชีวิตอยู่และนิติกรรมท่ีมีผลเมื่อผู้ท าตายแล้ว 
  นิติกรรมที่มีผลเมื่อผู้กระท ายังมีชีวิตอยู่ อาจเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวหรือหลายฝ่ายก็

ได้ เช่น การบอกเลิกสัญญา การปลดหนี้  สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า  สัญญาให้  เป็นต้น 
  นิติกรรมที่มีผลเมื่อผู้ท าตายแล้ว  เช่น การท าพินัยกรรม 
  ๓) นิติกรรมที่มีค่าตอบแทนและนิติกรรมท่ีไม่มีค่าตอบแทน 
  นิติกรรมที่มีค่าตอบแทน  อาจเป็นประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือช าระหนี้ตอบแทนก็ได้  

เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างแรงงาน สัญญายืมเงินโดยมีดอกเบี้ย เป็นต้น 
  นิติกรรมที่ไม่มีค่าตอบแทน  เป็นนิติกรรมที่ท าให้เปล่าไม่มีประโยชน์อ่ืนใดเป็น                

ค่าตอบแทน เช่น พินัยกรรม การให้โดยเสน่หา สัญญายืมใช้คงรูป เป็นต้น 
  ๔) นิติกรรมที่สมบูรณ์โดยการแสดงเจตนากับนิติกรรมที่ต้องท าตามแบบ 
  การแบ่งประเภทนี้ พิจารณาความสมบูรณ์ในการท านิติกรรม โดยทั่วไปหากกฎหมาย

มิได้ก าหนดแบบไว้ นิติกรรมจะสมบูรณ์โดยการแสดงเจตนา อาจเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว เช่น การบอก
เลิกสัญญา หรือสัญญาต่าง ๆ บางประเภท เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างท าของ สัญญายืม  เป็น
ต้น   

  นิติกรรมที่ต้องท าตามแบบต้องท าตามที่กฎหมายก าหนด หากไม่ท าตามแบบแล้ว    
นิติกรรมจะตกเป็นโมฆะ เช่น สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สัญญาจ านอง สัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น 
  ๒.๑.๓ แบบของนิติกรรม 
  แบบของนิติกรรม หมายถึง พิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้และบังคับให้ผู้แสดงเจตนา        
ท านิติกรรมต้องปฏิบัติเพ่ือความสมบูรณ์ของนิติกรรม หากไม่ตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้นิติกรรม
นั้น ย่อมตกเป็นโมฆะ  แบบของนิติกรรมที่กฎหมายบังคับไว้ แบ่งได้เป็น ๔ แบบ  คือ 
            ๑) นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แบบของ
นิติกรรมประเภทนี้ส าคัญมากต้องได้รับความคุ้มครองโดยเคร่งครัด ได้แก่ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 
หรือ การซื้อขายสังหาริมทรัพย์พิเศษ 
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  ๒) นิติกรรมที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมากเป็นเรื่องนิติกรรมฝ่าย
เดียว เช่น การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือบริษัท รวมถึงการจดทะเบียนฐานะในครอบครัว เช่น 
การจดทะเบียนสมรส เป็นต้น 
  ๓) นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ พินัยกรรมฝ่ายเมือง
หรือแบบเอกสารลับและเรื่องการคัดค้านตั๋วเงินเพ่ือใช้สิทธิไล่เบี้ย เป็นต้น 
  ๔) นิติกรรมที่ต้องท าเป็นหนังสือ   หมายความว่า คู่สัญญาต้องท าเป็นหนังสือขึ้น
เองได้ระหว่างคู่กรณี หลักฐานเป็นหนังสือ มิใช่เป็นแบบของนิติกรรมแต่ก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์
ในการฟ้องร้องบังคับคดีโดยก าหนดให้ นิติกรรมต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับ
ผิด ดังนั้นนิติกรรมที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือแม้นิติกรรมนั้นไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็สมบูรณ์ไม่
เสียเปล่า เพียงแต่กฎหมายห้ามมิให้ฟ้องร้องบังคับคดีกัน 

 ๒.๑.๔ หลักฐานเป็นหนังสือ 
  นิติกรรมบางประเภทกฎหมายต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิด
เพ่ือประโยชน์ในการฟ้องคดี หากมิได้ท าหรือไม่มีก็จะฟ้องร้องต่อศาลไม่ได้ แต่นิติกรรมที่เกิดขึ้ นก็ไม่
ถึงกับตกเป็นโมฆะ เช่น การกู้ยืมเงินเกินกว่า ๒,๐๐๐ บาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใด
อย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส าคัญ มิฉะนั้นจะฟ้องผู้ยืมไม่ ได้ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๖๕๓ วรรคแรก)  การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 
(ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๕๖ วรรคสาม) หรือการท าสัญญาค้ าประกัน (ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๐ วรรคสอง) สัญญาประกันภัย (ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๖๗) เป็นต้น ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้  
  ๒.๑.๕ ความบกพร่องในการแสดงเจตนา 
 ความบกพร่องในการแสดงเจตนา อาจเกิดจากหลายกรณี  คือ 

  ๑) เจตนาลวง (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๕) คือ การที่
บุคคล ๒ ฝ่ายสมคบกันหรือสมรู้กันหลอกคนอ่ืนๆ ว่าได้ท านิติกรรมขึ้นระหว่างคู่กรณี ๒ ฝ่ายนั้น แต่
จริงๆ แล้วไม่มีนิติกรรมระหว่างกันแต่อย่างใด นิติกรรมนี้มีผลเป็นโมฆะ 

  ๒) นิติกรรมอ าพราง (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๕ วรรค
สอง) เป็นเรื่องที่บุคคลสองฝ่ายท านิติกรรมขึ้นสองนิติกรรม โดยมีนิติกรรมซึ่งคู่กรณีมิได้ผูกพันกันจริง
เพ่ืออ าพรางหรือปกปิดนิติกรรมอีกอันหนึ่ง ซึ่งคู่กรณีจะให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย นิติกรรมนี้ผลเป็น
โมฆะ 

  ๓) กลฉ้อฉล (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒) เป็นการแสดง
เจตนาโดยใช้อุบายหลอกลวงให้ผู้อื่นแสดงเจตนาเข้าท านิติกรรมด้วยการใช้อุบายหลอกลวงอาจกระท า
ได้โดยการกล่าวเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรเปิดเผย นิติกรรมที่ท าตกเป็นโมฆียะ 

  ๔) ข่มขู่ (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔)  คือ การกระท าใดๆ 
ให้ผู้อื่นเกิดความกลัวภัยเพื่อจะได้แสดงเจตนาเข้าท านิติกรรมด้วย นิติกรรมที่เกิดที่เกิดย่อมเป็นโมฆียะ 

  ๕) การส าคัญผิดในสาระส าคัญแห่งนิติกรรม (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๖) เป็นนิติกรรมที่เกิดจากความหลงผิดหรือการเข้าใจผิดในสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ
ของนิติกรรม ซึ่งท าให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะ คือ 
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 (๑)  ส าคัญผิดในลักษณะหรือประเภทของนิติกรรม 
 (๒) ส าคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีในนิติกรรม 
 (๓) ส าคัญผิดในตัวทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม 
 ๖) ส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์  (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๕๗) เป็นการท านิติกรรมอันเกิดแก่คุณสมบัติของบุคคลที่เข้าท านิติกรรม หรือ
คุณสมบัติของทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม นิติกรรมที่ท าขึ้นตกเป็นโมฆียะ 
  ผลของความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรม โดยทั่วไปนิติกรรมจะมีความสมบูรณ์หรือไม่
เพียงใด ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ในเรื่องต่อไปนี้ 
 (๑) ความสามารถของบุคคลในการท านิติกรรม การใช้สิทธิท านิติกรรม 
กฎหมายก าหนดการใช้สิทธิของบุคคลบางประเภทไว้เพ่ือไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ เช่น บุคคลผู้หย่อน
ความสามารถ 
 (๒)วัตถุประสงค์ของนิติกรรม คือ ประโยชน์สุดท้ายที่มุ่งหมายจะให้เกิดมีขึ้น 
โดยอาศัยนิติกรรมนั้น หรือจุดมุ่งหมายในการท านิติกรรม วัตถุประสงค์ของนิติกรรมต้องไม่เป็นการ
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ไม่เป็นการพ้นวิสัย ไม่เป็นการขัดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม  อันดี   
มิฉะนั้นนิติกรรมตกเป็นโมฆะ 
 (๓) แบบของนิติกรรม   “แบบ”  หมายถึง  พิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้ และ
บังคับให้ผู้แสดงเจตนาท านิติกรรมต้องปฏิบัติตาม เพ่ือความสมบูรณ์หากไม่ปฏิบัติตาม นิติกรรมย่อม     
ตกเป็นโมฆะ 
 (๔) ความบกพร่องในการแสดงเจตนา  เจตนาของบุคคลที่แสดงออกมาในการ
ท า นิติกรรมที่จะให้มีผลผูกพันในกฎหมายต้องมีความสมบูรณ์ หากการแสดงเจตนาเกิดจากเหตุต่างๆ 
ที่ท าให้เกิดความบกพร่องในการแสดงเจตนาแล้ว กฎหมายก าหนดให้นิติกรรมเป็นโมฆะหรือโมฆียะ
แล้วแต่กรณี 
 ๒.๑.๖ โมฆะ 

 โมฆะกรรมหรือโมฆะ หมายถึง  การกระท าท่ีตกเป็นอันเสียเปล่าใช้บังคับไม่ได้และจะท า
ให้กลับคืนอีกไม่ได้   นิติกรรมที่ตกเป็นโมฆะย่อมเสียเปล่าใช้บังคับใดๆ ไม่ได้อีกเลย ไม่มีผลผูกพันใดๆ 
ในทางกฎหมาย  

 เหตุที่ท าให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะมีดังนี้ 
 ๑) วัตถุประสงค์ของนิติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 ๒) แบบของนิติกรรมที่ไม่ถูกต้อง 
 ๓) การแสดงเจตนาลวง 
 ๔) นิติกรรมอ าพราง 
 ๕) การแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดในสาระส าคัญแห่งนิติกรรม 

 ๒.๑.๗ โมฆียะ 

 โมฆียกรรม หรือโมฆียะหมายถึง  การกระท าท่ีมีผลสมบูรณ์แต่อยู่ในบังคับว่าอาจตกเป็น
อันเสียเปล่าในภายหลังได้ ถ้ามีการบอกล้างเมื่อใดนิติกรรมท่ีดูว่าสมบูรณ์นั้นจะตกเป็นโมฆะ คือ เสีย
เปล่า เว้นแต่จะมีการให้สัตยาบันก่อนที่จะมีการบอกล้างนิติกรรมนั้นจึงจะมีผลสมบูรณ์ต่อไป 
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 เหตุที่ท าให้นิติกรรมตกเป็นโมฆียะ มีดังนี ้
 ๑) ความสามารถของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ  
 ๒) การแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สิน 
 ๓) กลฉ้อฉล 
 ๔) ข่มขู ่
 ๒.๒ สัญญา 
  ๒.๒.๑ ความหมายของสัญญา  
  สัญญา คือ การแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปเป็นค าเสนอและค าสนอง
ถูกต้องตรงกันโดยมุ่งประสงค์ที่จะให้มีผลบังคับกันตามกฎหมาย 
  สาระส าคัญของสัญญา 

 ๑) สัญญาต้องมีบุคคลเป็นคู่สัญญาตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป 
 ๒) สัญญาต้องมีการแสดงเจตนาเป็นค าเสนอและ ค าสนองถูกต้องตรงกัน 
 ค าเสนอ คือ การแสดงเจตนาที่มีข้อความชัดเจนแน่นอนเพียงพอที่จะถือว่าเป็นข้อ

ผูกพันตนเพื่อขอให้ท าสัญญาด้วยหรือเรียกว่า “ค าขอให้ท าสัญญา” 
  ค าสนอง คือ การแสดงเจตนาของผู้สนองต่อผู้เสนอ ตกลงรับท าสัญญาตามค าเสนอ 
หรือเรียกว่า “ค าตอบรับท าสัญญาตามค าเสนอ” 

 ๓)  สัญญาต้องมีวัตถุประสงค์ในการท าสัญญา 
  ๒.๒.๒ ประเภทของสัญญา 

  สัญญาสามารถแยกออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 
  ๑) สัญญาต่างตอบแทนกับสัญญาไม่ต่างตอบแทน 

  สัญญาต่างตอบแทน คือ สัญญาที่คู่สัญญาต่างฝ่ายต่างมีหนี้หรือหน้าที่ที่จะต้อง
กระท าตอบแทนซึ่งกันและกันเป็นสัญญาที่คู่สัญญาต่างเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน เช่น 
สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาจ้างท าของ เป็นต้น 
 สัญญาไม่ต่างตอบแทน คือ สัญญาซึ่งคู่สัญญาเพียงฝ่ายเดียวมีหนี้หรือหน้าที่จะต้อง
ปฏิบัติการให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น สัญญาฝากทรัพย์ สัญญายืม สัญญาให้ เป็นต้น 

 ๒) สัญญามีค่าตอบแทนกับสัญญาไม่มีค่าตอบแทน 
 สัญญามีค่าตอบแทน  คือ  สัญญาที่ท าให้คู่สัญญาต่างมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนซึ่งกัน 

และกัน ซึ่งอาจจะเป็นทรัพย์สิน แรงงาน หรือประโยชน์อื่นใดก็ได้ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญากู้ยืมเงินมี
ดอกเบี้ย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างท าของ  เป็นต้น 
 สัญญาไม่มีค่าตอบแทน คือ สัญญาที่ท าให้คู่สัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียวได้รับประโยชน์
จากสัญญานั้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับประโยชน์เป็นค่าตอบแทนในสัญญาเลย เช่น สัญญาให้  
สัญญายืมใช้คงรูป เป็นต้น 
 ๓) สัญญาประธานกับสัญญาอุปกรณ์ 
 สัญญาประธาน หมายถึง สัญญาโดยทั่วไปที่คู่สัญญาได้ตกลงท าขึ้นและมีผลบังคับให้
เกิดหน้าที่จะต้องมีการปฏิบัติตามความตกลงของบุคคลทั้งสองฝ่าย เรียกว่ามีความสมบูรณ์ในตัว
สัญญานั้น เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ เป็นต้น 
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 สัญญาอุปกรณ์ หมายถึง สัญญาที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยล าพัง ต้องอาศัยความ
สมบูรณ์ของสัญญาประธานหรือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประธาน  ดังนั้น  แม้สัญญาอุปกรณ์จะ
สมบูรณ์แต่หากสัญญาประธานไม่สมบูรณ์  สัญญาอุปกรณ์ย่อมไม่สมบูรณ์ด้วย เช่น สัญญา            
ค้ าประกัน สัญญาจ านอง สัญญาจ าน า 
 ๔) สัญญามีชื่อ(เอกเทศสัญญา)กับสัญญาไม่มีชื่อ 
 สัญญามีชื่อหรือเอกเทศสัญญา คือ สัญญาซึ่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์       
บรรพ ๓ ได้ก าหนดลักษณะการเกิดสัญญานั้นๆ ไว้เป็นพิเศษ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาตั๋วเงิน สัญญา
ห้างหุ้นส่วนบริษัท เป็นต้น สัญญาเหล่านี้กฎหมายเห็นว่าเป็นสัญญาซึ่งบุคคลทั่วไปตกลงท ากันมาก
ที่สุด 
 สัญญาไม่มีชื่อ คือ สัญญาที่มิได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ สัญญาไม่มีชื่อนั้นเกิด
จากหลักเสรีภาพในการท าสัญญา คู่สัญญาอาจตกลงให้มีความผูกพันในทางกฎหมายอย่างใดก็ได้ แต่
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือต้องแสดงเจตนาให้ เป็นไปโดยถูกต้องสมบูรณ์  เป็นการท าสัญญา
นอกเหนือจากเอกเทศสัญญา 
 ๕) สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก 
 โดยทั่วไปสัญญาจะมีผลระหว่างคู่สัญญา แต่สัญญาเพ่ือประโยชน์บุคคลภายนอก 
เป็นการตกลงยกเว้นหลักทั่วไปที่ว่าสัญญาที่ท ากันขึ้นย่อมมีผลระหว่างคู่สัญญาด้วยกันเองเท่านั้น 
ดังนั้นความตกลงในสัญญาบางอย่างจะต้องส่งผลไปถึงบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นคู่สัญญาด้วย  
 ๒.๒.๓ การเลิกสัญญา 

 ๑) การเลิกสัญญา หมายถึง การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายท าให้สัญญาที่ท า
กันไว้ระงับไปหรือท าให้หนี้ที่เกิดข้ึนในทางกฎหมายนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง 

 สิทธิในการเลิกสัญญา  อาจเกิดข้ึนได้ ๒ วิธี คือ 
 ๒) สิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาเกิดจากข้อตกลงซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา ซึ่ง

คู่สัญญาได้  ตกลงก าหนดว่า จะให้สัญญาเลิกกันอย่างไร เลิกกันเมื่อไร หรือจะก าหนดเงื่อนไขเลิก
สัญญากันอย่างไร 

 ๓) สิทธิเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติของกฎหมาย  มี ๓ ประการ คือ 
 (๑) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ช าระหนี้ซึ่งเป็นกรณีระยะเวลาในสัญญาไม่เป็น

สาระส าคัญ (ตามมาตรา ๓๘๗)   เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ช าระหนี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะก าหนด
ระยะเวลาพอสมควรให้อีกฝ่ายหนึ่งช าระหนี้ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว หากผ่านพ้นระยะเวลาที่
ก าหนดนั้นแล้ว คู่สัญญาฝ่ายลูกหนี้ยังไม่ช าระหนี้อีกฝ่ายมีสิทธิเลิกสัญญาได้   

 (๒) เมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ช าระหนี้ ซึ่งเป็นกรณีระยะเวลาในสัญญาเป็น
สาระส าคัญ (ตามมาตรา ๓๘๘) พิจารณาจากวัตถุประสงค์แห่งสัญญาหรือเจตนาของคู่สัญญาที่ถือเอา
ระยะเวลาเป็นส าคัญ 

 (๓) กรณีการช าระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย เพราะเหตุอันจะโทษลูกหนี้ได้ (ตาม    
มาตรา ๓๘๙) กรณีลูกหนี้ตามสัญญาไม่สามารถช าระหนี้ได้เพราะความผิดของตน  

 
 



๘๔ 
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 ๒.๒.๔. ผลของการเลิกสัญญา 
  ๑) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิม 
  การเลิกสัญญาเมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อตกลงหรือโดย
บทบัญญัติของกฎหมายแล้วนั้น คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจ าต้องให้ อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่
เดิม 
  ๒) สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกสัญญา 
  เป็นกรณีที่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้วคู่สัญญาฝ่ายที่เสียหายจากการกระท าของอีก
ฝ่ายหนึ่งแม้จะกลับคืนสู่ฐานะเดิมแล้ว ก็ไม่กระทบกระเทือนถึงคู่สัญญาฝ่ายเจ้าหนี้ ที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากลูกหนี้อีกด้วย 
 
 ๓. กฎหมายว่าด้วยสัญญาในชีวิตประจ าวัน 
        สัญญาที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก าหนดรายละเอียดเอาไว้เป็นการเฉพาะ เนื่องจาก
เป็นสัญญาที่ใช้กันเป็นการทั่วไปนั้นเรียกว่า “เอกเทศสัญญา” แต่ในความเป็นจริงสัญญาตามกฎหมาย
ไม่ได้มีเพียงที่ก าหนดในเอกเทศสัญญาเท่านั้น บุคคลยังมีเสรีภาพในการท าสัญญาอ่ืนๆได้อีก เพียงแต่
หากเป็นเอกเทศสัญญาแล้ว ต้องตกอยู่ภายใต้บทบังคับของบทบัญญัติเฉพาะส าหรับเอกเทศสัญญา
นั้นๆจะน าเรื่องนิติกรรมสัญญาทั่วไปมาใช้ได้เฉพาะเรื่องที่ไม่มีบัญญัติไว้ในบทบัญญัติของเอกเทศ
สัญญาเท่านั้น 
 ส าหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดให้มีเอกเทศสัญญาจ านวนทั้งสิ้น ๒๒ 
ลักษณะ แต่ในบทนี้ ได้ เลือกอธิบายเอกเทศสัญญาที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันอยู่เป็นประจ า เพ่ือประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้เ รียน อันได้แก่ 
สัญญาซื้อขาย สัญญาให้ สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง 
และสัญญาจ าน า โดยจะอธิบายหลักเกณฑ์และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว โดยเฉพาะเงื่อนไข
ของกฎหมายในการท าสัญญาที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๓ เอกเทศ
สัญญา ดังจะกล่าวต่อไป 
 

 ๓.๑ สัญญาซื้อขาย 

 สัญญาซื้อขาย เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กันมากในชีวิตประจ าวัน เป็นสัญญาที่ต้อง
น าหลักเกณฑ์ทั่วไปในการท านิติกรรมมาใช้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเจตนา วัตถุประสงค์หรือ
แบบนิติกรรม มิฉะนั้นสัญญาอาจไม่สมบูรณ์หรือใช้ไม่ได ้
 ๓.๑.๑ ความหมายของสัญญาซื้อขาย 
 “สัญญาซื้อขาย” คือ สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่ง
ทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย 
สัญญาซื้อขายมีลักษณะดังนี้ 
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๑) สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาที่ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ 
เมื่อคู่สัญญาได้แสดงเจตนาตกลงท าสัญญาซื้อขายแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นต้อง 

โอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่เวลาที่ได้ท าสัญญาซื้อขายกันทันที เช่น ขาวตกลงขายปากกาให้แก่เขียว ทันทีที่
สัญญาซื้อขายเกิดขึ้น กรรมสิทธิ์ในปากกาด้ามนั้น ก็จะโอนไปเป็นของเขียวทันที ทั้งนี้โดยไม่ต้องค านึง
ว่า เขียวจะได้ช าระราคาแล้วหรือไม่ เพราะการช าระราคาในสัญญาซื้อขายนั้น ไม่ใช่สาระส าคัญของ
การโอนกรรมสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปเป็นของผู้ซื้อทันทีที่สัญญาซื้อขายได้เกิดข้ึน 

๒) ผู้ซื้อตกลงจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย 
“ราคา” ในที่นี้หมายถึง เงินตราปัจจุบันที่สามารถช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย มิใช่ 

ทรัพย์สินอย่างอ่ืน เพราะถ้าหากเป็นทรัพย์สินอย่างอ่ืนแล้ว ก็อาจกลายเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนไป ไม่ใช่
สัญญาซื้อขาย เช่น ด า ตกลงให้ปากกาแก่ ขาว และขาว ให้แว่นตาแก่ ด า เป็นการตอบแทน ดังนี้เป็น
สัญญาแลกเปลี่ยน 
 ๓.๑.๒ แบบของสัญญาซื้อขาย 
 ในการซื้อขายนั้นโดยปกติเมื่อคู่สัญญาได้แสดงเจตนาต้องตรงกันว่า ผู้ขายตกลงโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงใช้ราคาให้แก่ผู้ขายแล้ว สัญญาซื้อขายก็เกิดขึ้น ซึ่ง
มีผลท าให้กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อทันที โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้ซื้อจะได้ช าระราคาแล้วหรือไม่ 
 อย่างไรก็ตาม ในการท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินบางประเภท ล าพังการแสดงเจตนาตกลง
กันด้วยวาจาดังกล่าว ก็หามีผลท าให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโอนไปยังผู้ซื้อไม่ กฎหมายได้ก าหนดแบบ
ของสัญญาซื้อขายไว้โดยเฉพาะ 
 สัญญาซื้อขายที่ต้องท าตามแบบคือ สัญญาซื้อขายทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

 ๑) อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 
 (๑) ที่ดิน 
 (๒) ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวร เช่น บ้าน ต้นไม้ยืนต้น ฯลฯ 
 (๓) ทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับท่ีดิน เช่น แร่ต่างๆ กรวด หิน ดิน ทราย ซึ่ง
เกิดข้ึนหรือมีอยู่ตามธรรมชาติในดินถือได้ว่าเป็นทรัพย์ที่ประกอบเป็นอันเดียวกับท่ีดิน 
 (๔) สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับที่ดิน เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิจ านอง สิทธิอาศัย ภาระ
จ ายอม ฯลฯ 

 อย่างไรก็ตาม หากมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะที่เป็นสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ต้อง
ท าตามแบบ เช่น ซื้อบ้านเพ่ือรื้นถอนออกไป หรือซื้อดินที่ขุดออกมาเพ่ือเอาไปถมที่ กรณีเหล่านี้ถือว่า
เป็นการซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ผลสมบูรณ์ได้ 

 ๒) สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ ได้แก่ 
 (๑) เรือมีระวางตั้งแต่ ๕ ตันขึ้นไป 
 (๒) แพ  
 (๓) สัตว์พาหนะ (ได้แก่ ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา ที่ได้ท าตั๋วรูปพรรณตาม

กฎหมายแล้ว) 
 การซื้อขายสัตว์พาหนะที่ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๕๖ วรรคหนึ่ง ต้องเป็นการซื้อในฐานะสัตว์นั้นเป็นสัตว์พาหนะ ถ้าเป็นการซื้อ
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เพ่ือน าสัตว์เหล่านั้นไปฆ่าเพ่ือท าอาหาร ไม่ถือว่าเป็นการซื้อสัตว์พาหนะ จึงไม่ต้องท าตามแบบแต่  
อย่างใด 

 การท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าวนี้ กฎหมายได้ก าหนดให้ต้องท า
ตามแบบคือ ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  สัญญาซื้อขายจะตกเป็น
โมฆะ ซึ่งมีผลท าให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นไม่โอนไปยังผู้ซื้อ เช่น สัญญาซื้อขายที่ดินท า
กันเองเป็นโมฆะ เพราะมิได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าได้มีการส่งมอบ
ที่ดินให้ผู้ซื้อครอบครองจนครบ ๑๐ ปี ผู้ซื้อย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ เนื่องจากการครอบครองปรปักษ ์

 ในกรณีที่ท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินประเภทที่ต้องท าตามแบบ สถานที่รับจดทะเบียน 
ได้แก่ 
 ๑) ถ้าทรัพย์สินที่ซื้อขายเป็นที่ดิน 
 ถ้าเป็นที่ดินมีโฉนด หรือที่ดินที่มีใบไต่สวน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเฉพาะที่ดิน หรือ 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย หรือเฉพาะสิ่งปลูกสร้างอย่างเดียว ไม่ว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นจะอยู่บนที่ดินที่มี
โฉนดหรือใบไต่สวนหรือไม่ก็ตาม ให้จดทะเบียน ณ ที่ว่าการเขต (อ าเภอ) ต่างๆ ในท้องที่ที่ท่ีดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างนั้นตั้งอยู ่
 ๒) ถ้าทรัพย์สินที่ซื้อขายเป็นเรือ ต้องจดทะเบียน ณ กรมเจ้าท่า 
 ๓) ถ้าทรัพย์สินที่ซื้อขายเป็นแพ ต้องจดทะเบียน ณ ที่ว่าการเขต (อ าเภอ) 
 ๔) ถ้าทรัพย์สินที่ซื้อขายเป็นสัตว์พาหนะ ต้องจดทะเบียน ณ ที่ว่าการเขต (อ าเภอ) 
 สัญญาซื้อขายท่ีต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ 
 ส าหรับการท าสัญญาซื้อขายทรัพย์สินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
ชนิดพิเศษ ได้แก่ การท าสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไป การท าสัญญาซื้อขาย ดังกล่าวไม่ต้องท า
ตามแบบแต่อย่างใด แต่ถ้าเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดาที่มีราคา 20,000 บาท หรือมากกว่า
นั้นขึ้นไปกฎหมายบังคับว่าการท าสัญญาซื้อขายดังกล่าวจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ฝ่ายผู้ต้องรับผิดหรือต้องได้มีการวางมัดจ าไว้ หรือได้ช าระหนี้บางส่วนแล้ว จึงจะฟ้องร้องให้บังคับคดี
ได้ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับเรื่องแบบของสัญญาซื้อขาย 
 ๓.๑.๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย 
 ๑) การส่งมอบทรัพย์สิน 
 เมื่อเกิดสัญญาซื้อขายขึ้นแล้ว ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิหน้าที่จะต้องปฏิบัติต่อกันตาม
กฎหมายหรือตามข้อก าหนดในสัญญา การส่งมอบทรัพย์สินที่ขายเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของผู้ขาย 
แต่การส่งมอบทรัพย์สินที่ขายกับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้นเป็นคนละกรณีกัน เมื่อสัญญา
เกิดขึ้นแล้ว ผลทางกฎหมายที่ตามมาคือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อทันที ทั้งนี้
โดยไม่ต้องค านึงว่าผู้ขายจะได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อแล้วหรือยังเพราะเวลาที่กรรมสิทธิ์โอนนั้น
อาจจะไม่ใช่เวลาที่ “ส่งมอบ” ทรัพย์สินกัน คือ อาจส่งมอบหลังกรรมสิทธิ์โอนก็ได้ เช่น ตกลงท า
สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ กรรมสิทธิ์ในเครื่องปรับอากาศได้โอนไปเป็นของผู้ซื้อตั้งแต่ขณะท า
สัญญาซื้อขายแล้ว ส่วนการส่งมอบทรัพย์สินนั้น ปกติผู้ขายก็ต้องส่งมอบให้ทันทีเมื่อเกิดสัญญาซื้อขาย
ขึ้น เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงไว้เป็นประการอื่น เช่น ให้ส่งมอบในวันรุ่งขึ้น เป็นต้น 
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 ๒) ความรับผิดในความช ารุดบกพร่อง 
 นอกจากผู้ขายจะมีหน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายแล้ว กฎหมายยังก าหนดให้
ผู้ขายต้องรับผิดในความช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ซื้อขายด้วย เช่น ซื้อทุเรียน พอไปถึงบ้าน ผู้ซื้อ
ฉีกทุเรียนออกมา ปรากฏว่าทุเรียนยังดิบ กินไม่ได้  ดังนี้ผู้ขายต้องรับผิดชอบ เพราะกรณีดังกล่าวถือ
ว่า ทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นช ารุดบกพร่อง เป็นเหตุท าให้ทรัพย์เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ประโยชน์ตามปกติทั่วไป ดังนั้นผู้ขายต้องรับผิดชอบไม่ว่าผู้ขายจะรู้หรือไม่รู้ว่าทรัพย์สินนั้น
ช ารุดบกพร่องก็ตาม ที่ส าคัญความช ารุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นจะต้องมีอยู่ก่อน หรือมีอยู่
ในขณะที่ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ หากเกิดขึ้นภายหลังการส่งมอบทรัพย์สินแล้ว ผู้ขายไม่
ต้องรับผิดในความช ารุดบกพร่องนั้น 
 อย่างไรก็ตาม ผู้ขายอาจไม่ต้องรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องก็ได้ หากความช ารุด
บกพร่องนั้น เห็นได้ประจักษ์ชัดแจ้งในเวลาส่งมอบ และผู้ซื้อก็ได้รับไว้โดยมิได้อิดเอ้ือน เช่น ซื้อเสื้อผ้า
ที่เขาลดราคาเพราะเป็นสินค้ามีต าหนิ ก็ยังไปเลือกซ้ือมาดังนี้ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความช ารุดบกพร่อง
นั้น 
 ๓) ความรับผิดในการรอนสิทธิ 
 นอกจากผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบ และรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของ
ทรัพย์สินที่ซื้อขายแล้ว กฎหมายยังได้ก าหนดให้ผู้ขายมีหน้าที่ต้องรับรองว่า ผู้ซื้อจะได้ครอบครองใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้โดยปกติสุขด้วย หากมีผู้อ่ืนซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายมารบกวนสิทธิของผู้
ซื้อแล้วผู้ขายจะต้องรับผิด เช่น ด าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากแดงมาใช้ได้ประมาณ ๑๐ วัน ปรากฏว่า
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกขโมยมา เจ้าของจึงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะติดตามเอาคืนไป ดังนี้ แดง
ต้องรับผิด ด าสามารถเรียกราคาคืนได้ เพราะเป็นการรอนสิทธิ ความรับผิดในการรอนสิทธิเป็นไปโดย
ผลของกฎหมาย แม้ไม่ได้ตกลงไว้ในสัญญาซื้อขายให้ผู้ขายต้องรับผิด หรือผู้ขายไม่ทราบว่าทรัพย์สินที่
ซื้อขายนั้นถูกรอนสิทธิขณะซื้อขาย ผู้ขายก็ต้องรับผิดในการรอนสิทธิ นั้นด้วย 
 สังเกตว่าผู้ที่มารบกวนสิทธิของผู้ซื้อนั้น จะต้องเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย โดยเป็นผู้มี
สิทธิเหนือทรัพย์สินที่ซื้อขายกัน หากผู้ที่มารบกวนนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ก็หาเป็นการรอน
สิทธิไม่ เช่น ด าซื้อบ้านจากแดงไปแล้ว ต่อมาในเวลากลางคืน มีวัยรุ่นเมาสุราเอาก้อนอิฐมาขว้างบ้าน
ทุกคืน ดังนี้แม้จะเป็นการรบกวนผู้ซื้อในการที่จะครอบครองทรัพย์สินโดยปกติสุข แต่ก็ไม่ใช่การรอน
สิทธิ เพราะวัยรุ่นเมาสุราเหล่านั้นไม่ใช่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายที่จะมาขว้างบ้าน ดังนั้น แดงไม่ต้องรับผิด 
หน้าที่ของผู้ซื้อ 

จากลักษณะของสัญญาซื้อขายที่ว่า “ผู้ซื้อตกลงจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย”  
ท าให้ทราบได้ว่า เมื่อสัญญาซื้อขายเกิดขึ้น ผู้ซื้อมีหน้าที่ที่จะต้องช าระราคาให้แก่ผู้ขาย ซึ่งตามปกติ
ทั่วไปแล้วเมื่อเกิดสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อก็ต้องช าระราคาทันที เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็น
ประการอ่ืน เช่น ด าเข้าไปในร้านซื้อตู้เย็น ๑ เครื่อง ตกลงราคา ๘,๕๐๐ บาท ปกติ ด า ต้องช าระราคา
ทันทีและรับมอบทรัพย์คือตู้เย็น แต่ถ้าผู้ขายได้ตกลงยินยอมให้ ด า น าเงินมาช าระได้ในวันรุ่งขึ้น ดังนี้ 
ด า ไม่ต้องช าระราคาในทันทีที่สัญญาเกิดข้ึนได้ 
 
 



๘๘ 
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สัญญาจะซ้ือจะขาย 
สัญญาซื้อขายที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น มีชื่อเรียกเต็มๆ ตามกฎหมายว่า “สัญญาซื้อ 

ขายส าเร็จบริบูรณ์” แต่นักกฎหมายโดยทั่วไปนิยมเรียกว่า “สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด” สัญญาทั้ง  
๒ ประเภทนี้ มีลักษณะส าคัญที่แตกต่างกัน ดังนี้คือ 

สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด เป็นการซื้อขายที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเปลี่ยนมือ หรือ 
โอนมายังผู้ซื้อทันทีอย่างเด็ดขาดเมื่อการซื้อขายส าเร็จบริบูรณ์ การซื้อขายส าเร็จบริบูรณ์เมื่อใดนั้น 
นอกจากการตกลงกันแล้ว ต้องพิจารณาถึงแบบของสัญญาด้วย ถ้าเป็นการซื้อขายทรัพย์สินชนิดที่
กฎหมายก าหนดให้มีแบบแล้ว ต้องท าให้ถูกแบบด้วย เช่น ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องท าเป็นหนังสือ
และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การซื้อขายจึงจะส าเร็จบริบูรณ์ ซึ่งมีผลท าให้กรรมสิทธิ์โอน
เปลี่ยนมือทันที แต่หากไม่ท าให้ถูกต้องตามแบบ สัญญาซื้อขายก็ตกเป็นโมฆะ 

สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นสัญญาจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อใน 
เวลาภายหน้า เช่น ขาว ท าสัญญาจะซื้อที่ดินจากเขียว โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้มีเจตนาที่จะไปท า
หนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในภายหลัง ดังนี้ เป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ซึ่งเมื่อ
เกิดข้ึนแล้ว ไม่มีผลท าให้กรรมสิทธิ์โอนเปลี่ยนมือ เพราะไม่ใช่สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด มีผลเพียงว่า
เมื่อถึงวันใดวันหนึ่งในอนาคต ตามที่คู่กรณีได้ตกลงไว้ คู่สัญญาจะได้ไปโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกัน
อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นในการท าสัญญาจะซื้อจะขาย จึงไม่ต้องท าตามแบบแต่อย่างใด 

แต่สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนั้น กฎหมาย 
ได้ก าหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือได้วางมัดจ าไว้ หรือได้ช าระหนี้บางส่วนแล้ว จึงจะ
สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ 

การที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือได้วางมัดจ าไว้ หรือได้ช าระ 
หนี้บางส่วนนี้ ไม่ใช่เรื่อง “แบบ” ของสัญญา เพราะแม้ไม่ท าตาม สัญญาจะซื้อจะขายก็สมบูรณ์ตาม
กฎหมายทุกประการ หากตกเป็นโมฆะแต่อย่างใดไม่ 

แต่ผลของการไม่ท าประการใดประการหนึ่งใน ๓ ประการนี้ อาจท าให้คู่กรณีไม่ 
สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา (ในกรณีท่ีจะต้องใช้สิทธิทางศาล) เช่น 
ผู้จะขายผิดสัญญาไม่ยอมไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 

ตัวอย่าง ด าได้ตกลงด้วยวาจา   จะขายตึกแถวของตนให้แดง   โดยจะไปท าการจด 
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ในเดือน  ถัดไป พอถึงก าหนด ด าผิดสัญญาไม่ยอมไปจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ ดังนี้ แดงไม่สามารถฟ้องต่อศาลให้บังคับด า ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้ เพราะสัญญา
จะซื้อจะขายไม่ได้ท าหลักฐานเป็นหนังสือ ไม่ได้มีการวางมัดจ า และไม่ได้มีการช าระหนี้บางส่วนไว้ 
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ตารางเปรียบเทียบ สัญญาจะซ้ือจะขาย และสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด 
 

สัญญาจะซื้อจะ
ขาย 
 
 
 
 
 

    คือ การที่คู่กรณีตกลงกันในขั้นแรกเพียงว่าจะท าสัญญากันแล้วเท่านั้น ส่วน
กรรมสิทธิ์จะโอนไปเม่ือคู่สัญญาได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบในภายหลังอีกครั้ง 
ข้อสังเกตเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขาย 
     ๑) ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือวางมัด
จ า หรือมีการช าระหนี้บางส่วน เพ่ือเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีตาม
สัญญาจะซื้อจะขาย กรณีนี้ไม่ใช่ “แบบ” ของการท าสัญญาจะซื้อจะขาย 
            - หลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หากจะฟ้องให้ส่ง
มอบทรัพย์สินหรือฟ้องให้มีการไปจดทะเบียนในภายหลังก็ต้องลงลายมือชื่อผู้จะ
ขาย แต่หากต้องการฟ้องให้ช าระราคาทรัพย์สินก็ต้องลงลายมือชื่อผู้จะซื้อเป็น
ส าคัญ หรือ 
             - การวางมัดจ า มัดจ าต้องเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่มีค่าเพ่ือเป็น
หลักฐานในการท าสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญา หากมีการวางมัดจ าแล้วโดย
ฝ่ายผู้จะซื้อหรือฝ่ายผู้จะขายก็ตาม ต่างฝ่ายต่างก็สามารถฟ้องบังคับคดีกันได้
โดยไม่ค านึงว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้วางมัดจ า หรือ 
             - การช าระหนี้บางส่วน อาจเป็นการส่งมอบทรัพย์สินบางส่วนให้แก่ผู้
จะซื้อโดยผู้จะขาย หรือการช าระราคาโดยผู้จะซื้อก็ได้ หากมีการกระท าดังกล่าว
ไม่ว่าจะโดยผู้ซื้อหรือผู้ขาย คู่กรณีท้ังสองฝ่ายต่างก็ฟ้องร้องบังคับคดีได ้
     ๒) ผู้จะขายไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินในขณะท าสัญญา แต่ถ้าถึง
ก าหนดโอนแล้วไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ได้ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จะซื้อ 

สัญญาซื้อขาย 
เสร็จเด็ดขาด 

    คือ คู่กรณีตกลงกันทุกเรื่องโดยเสร็จสมบูรณ์และมีการระบุทรัพย์สินที่ขาย
แน่นอน เรียกกันว่ามี “ทรัพย์เฉพาะสิ่ง” เกิดข้ึน และสัญญาซื้อขายต้องไม่มี
เงื่อนไขเงื่อนเวลาประวิงการโอนกรรมสิทธิ์  
         - การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ อันได้แก่ 
เรือมีระวาง 5 ตัน แพ และสัตว์พาหนะ จะต้องท าตามแบบ กล่าวคือจะต้องท า
เป็นหนังสือและน าไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีผลในการโอน
กรรมสิทธิ์ ถ้าไม่ท าสัญญาซื้อขายย่อมตกเป็นโมฆะ 
         - ส่วนการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปไม่ต้องท าตามแบบเพียงแต่ตกลง
ระบุตัวทรัพย์เป็นที่แน่นอนก็เพียงพอต่อการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว แต่หากท าการ
ซื้อขายสังหาริมทรัพย์ทั่วไปที่มีราคาตั้งแต่ 20 ,000 บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐาน
ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง มิฉะนั้นไม่อาจจะฟ้องบังคับคดีตามสัญญาได้ ซึ่ง
หลักฐานดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับกรณีของสัญญาจะซื้อจะขาย คือ 
                    -หลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือ 
                    -การวางมัดจ า หรือ 
                    -การช าระหนี้บางส่วน 



๙๐ 
 

กฎหมายเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน 

 ๓.๒ สัญญาให้ 
 สัญญาให้เป็นเอกเทศสัญญาชนิดหนึ่ง จึงต้องน าเอาหลักทั่วไปในการท านิติกรรมมาใช้บังคับ
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเจตนาจะต้องไม่เกิดจากความส าคัญผิด ถูกฉ้อฉล หรือถูกข่มขู่ 
วัตถุประสงค์ของสัญญาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่พ้นวิสัย และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องท าให้ถูกต้องตามแบบของนิติกรรม ไม่เช่นนั้นสัญญาอาจจะไม่
สมบูรณ์ใช้บังคับไม่ได้ หรือตกเป็นโมฆะก็ได้ 
  ๓.๒.๑ ความหมายของสัญญาให้ 
  “สัญญาให้” คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้ โอนทรัพย์สินของตนให้โดยเสน่หาแก่
บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น ซึ่งต้องพิเคราะห์เจตนาขณะให้เป็นข้อ
ส าคัญ 
  ๓.๒.๒ สัญญาให้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 ๑) สัญญาให้ ต้องมีบุคคล ๒ ฝ่าย หรือเป็นสัญญา ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือ ผู้ให้ อีกฝ่าย
หนึ่งคือ ผู้รับ โดยผู้ให้ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนโดยเสน่หาให้แก่ผู้รับ 

 ๒) สัญญาให้ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทน ซึ่งแตกต่างกับสัญญาซื้อขาย หรือสัญญา
แลกเปลี่ยนเพราะผู้ให้ให้ทรัพย์สินแก่ผู้รับโดยเสน่หา โดยผู้รับไม่ต้องเสียค่าตอบแทน คงรับเอา
ประโยชน์จากผู้ให้เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น โดยไม่ต้องท าหน้าที่ ถ้ามีค่าตอบแทนการให้หรือมีประโยชน์
อย่างอ่ืนเข้ามาเกี่ยวพันด้วย สัญญานั้นก็จะมิใช่สัญญาให้ อาจกลายเป็นสัญญาซื้อขาย สัญญา
แลกเปลี่ยน หรือ สัญญาอ่ืนๆ ที่มีผลตามกฎหาย อย่างไรก็ตาม การที่ผู้รับเกิดความรู้สึกระลึกบุญคุณ
ของผู้ให้ ต่อมาภายหลังได้น าทรัพย์สินมายกให้เป็นการตอบแทนก็ยังเป็นสัญญาให้อยู่นั้นเอง มิใช่
สัญญาแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด 

 ๓) ถ้าผู้ให้แสดงเจตนาฝ่ายเดียวว่าได้ยกทรัพย์สินให้แก่ผู้รับ โดยที่ผู้รับมิ ได้แสดง
เจตนารับ ก็ไม่เป็นการยกให้ และผู้แสดงเจตนาให้ย่อมไม่ผูกพันตามเจตนาที่ได้แสดงไว้นั้น ถือว่า
สัญญาให้ยังไม่เกิด 

 ๔) ผู้ให้ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้รับ ดังนั้นหากผู้ให้ไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่ให้ ผู้รับโอนก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ ตามหลักผู้รับโอนมามีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอน 
 ๓.๒.๓ ความสมบูรณ์ของสัญญาให้ 

การให้นั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์ท่ีให้ การส่งมอบทรัพย์สินที่ให้นั้นจะเป็น 
การแสดงออกด้วยการกระท าหรือด้วยวาจาและไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยายก็ย่อมใช้ได้  

  ข้อยกเว้นหลักท่ีว่าการให้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินแก่ผู้รับ มีดังนี้ 
  ๑) การมีสิทธิอันมีหนังสือตราสารเป็นส าคัญ ถ้าไม่ได้ส่งมอบตราสารให้แก่ผู้รับ
และมิได้มีหนังสือบอกกล่าวแก่ลูกหนี้แห่งสิทธินั้นการให้ย่อมไม่สมบูรณ์ สิทธิอันมีตราสารเป็นส าคัญมี
หลายอย่างด้วยกัน เช่น ใบประกอบการค้า สิทธิตามใบส่ง สิทธิตามใบโอนหุ้นของห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท หรือสิทธิในเรื่องตั๋วเงิน เป็นต้น เช่น นาย ก. โอนหุ้นในบริษัทให้แก่นาย ข. นาย ข. ยอมรับเอา
หุ้นดังกล่าวสัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว หากจะท าให้การโอนหุ้นดังกล่าวสมบูรณ์ นาย ก. ต้องส่งมอบหุ้น
ให้แก่นาย ข นอกจากนั้นนาย ก. จะต้องท าหนังสือบอกกล่าวการโอนหุ้นให้แก่นาย ข. ไปยังบริษัท
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ด้วย การให้จึงจะสมบูรณ์ 
  ๒) การให้อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ ซึ่งในการซื้อขายกันต้อง
ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การให้ทรัพย์ดังกล่าวจะสมบูรณ์ได้นั้นก็ต้องมีการ
ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกัน หากไม่ท าตามแบบดังกล่าว การให้ก็
ไม่สมบูรณ์ เว้นแต่เป็นการยกให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จะมีผลสมบูรณ์ทันทีแม้ไม่ได้ท าตาม
แบบก็ตาม 
  ๓) ค าม่ันว่าจะให้ทรัพย์สินนั้น ถ้าไม่ได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้จะให้ย่อมไม่ผูกพันในการที่จะส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้รับ ไม่ว่าทรัพย์สินที่จะให้หรือให้
ค าม่ันว่าจะให้นั้นจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดใดก็ตาม หากได้ท าเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนแล้วการให้ย่อมผูกพันให้ผู้ให้ต้องส่งมอบทรัพย์สินแก่ผู้รับ ถ้าผู้ให้ไม่ส่งมอบทรัพย์สินแก่ผู้รับ 
ผู้รับชอบที่จะเรียกให้ส่งมอบตัวทรัพย์สินหรือราคาแทนทรัพย์สินได้ แต่ผู้รับจะเรียกค่าสินไหมทดแทน
อย่างหนึ่งอย่างใดด้วยไม่ได้ เพราะสัญญาให้ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทน 
  ๔) การให้โดยการปลดหนี้ให้แก่ผู้รับหรือด้วยการช าระหนี้ซึ่งผู้รับค้างช าระอยู่ก็ได้ 
ในกรณีนี้ การให้ย่อมสมบูรณ์โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับแต่อย่างใด เพียงแต่แสดงเจตนา
ปลดหนี้ด้วยวาจาก็เป็นการเพียงพอแล้ว ยกเว้นกรณีที่กฎหมายบังคับว่าต้องท าเป็นหนังสือ การปลด
หนี้ก็ต้องท าเป็นหนังสือด้วย หรือต้องเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ให้ลูกหนี้ หรือขีดฆ่า
เอกสารนั้น จึงจะสมบูรณ์ นอกจากนี้อาจให้ด้วยการช าระหนี้ที่ผู้รับค้างช าระอยู่ก็ได้ โดยไม่ต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินให้แก่ผู้รับ (ช าระหนี้แทนให้) 
 ๓.๒.๔ การให้อันมีภาระติดพัน 
  การให้ที่มีภาระติดพันคือ การให้โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับจะต้องปฏิบัติหรือมีภาระ
บางอย่างที่จะด าเนินการต่อไปเกี่ยวกับการให้นั้น ภาระที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินที่ว่านั้น เช่น จ านอง 
จ าน า และภาระติดพันนี้อาจมีอยู่ก่อนการให้ เช่น ผู้ให้ยกท่ีดินซึ่งติดจ านองให้แก่ผู้รับ หรือเป็นเงื่อนไข
ที่ท าขึ้นส าหรับการให้นั้นเองก็ได้ และผู้ที่รับเอาทรัพย์สินที่มีภาระติดพันย่อมรับเอาไปทั้งสิทธิใน
ทรัพย์สินและหน้าที่ที่จะต้องปลดเปลื้องภาระติดพันนั้นด้วย 
 ๓.๒.๕ การถอนคืนการให้ 
  ปกติเมื่อสัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว และมีการส่งมอบทรัพย์สินแก่กันเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว 
ผู้ให้จะเรียกทรัพย์สินนั้นคืนไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับท าผิดเงื่อนไขของสัญญาให้ หรือถอนคืนการให้เพราะเหตุ
ผู้รับประพฤติเนรคุณในกรณีใดต่อไปนี้ 
  ๑) ผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดอาญาร้ายแรงตามประมวลกฎหมาย
อาญา เว้นแต่เป็นการกระท าโดยป้องกันอันชอบด้วยกฎหมาย 
  ๒) ผู้รับท าให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง โดยถือเอาตาม
ความรู้สึกของคนธรรมดาทั่วไปว่าจะเป็นการร้ายแรงหรือไม่ และการกระท าเช่นว่านี้ไม่จ าเป็นที่จะต้อง
เป็นความผิดทางอาญา  
  ถ้าเป็นการว่ากล่าวกันอย่างธรรมดาหรือใช้ค าไม่สุภาพเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นเหตุ
เนรคุณ เช่น ด่าบิดาลับหลัง หรือบอกมารดาว่าตัดแม่ตัดลูกกัน  ไม่ถือว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท 
เป็นเพียงถ้อยค าที่ลูกไม่สมควรพูดกับผู้ซึ่งเป็นบุพการีเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นการประพฤติเนรคุณ 
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  ๓) ผู้ได้รับบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจ าเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้ 
โดยผู้รับสามารถจะให้ได้ โดยพิจารณาจากฐานะและสภาพของผู้ให้ นอกจากนั้นจะต้องปรากฏว่าผู้ให้
ได้ขอสิ่งของจ าเป็นต่อผู้รับด้วย และผู้รับมีสิ่งของจ าเป็นพอสามารถจะให้ได้ตามที่ผู้ให้ขอความ
อุปการะนั้นแต่ผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้ ผู้ให้จึงสามารถถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้ หากผู้ให้ไม่
ยอมขอแม้ยากไร้เพียงใดก็ตามและผู้รับได้ทราบถึงความเป็นอยู่ของผู้ให้แล้ว จะถือว่าผู้รับประพฤติ
เนรคุณเพ่ือเป็นเหตุให้ผู้ให้ถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ แต่แม้จะปรากฏว่าผู้ให้ยากไร้จริง 
การให้สิ่งของจ าเป็นเลี้ยงชีวิตก็ไม่จ าต้องให้เป็นจ านวนมากจนเป็นเหตุให้ผู้รับเดือดร้อน แต่เป็นการให้
ตามควรแก่ฐานะของผู้รับที่จะให้ได้ ไม่ถึงกับเป็นการปฏิเสธการให้ หรือการช่วยเหลือโดยสิ้นเชิง 
 การจะถอนคืนการให้ เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณ เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งดังที่
กล่าวมานั้นจะต้องเป็นเรื่องท่ีผู้รับเองเนรคุณต่อผู้ให้มิใช่เครือญาติหรือคู่สมรสของผู้รับท าต่อผู้ให้ 
 กรณีที่ไม่อาจถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณได้ 
  ในบางกรณีแม้ผู้รับจะประพฤติเนรคุณแต่ผู้ให้หรือทายาทของผู้ให้ก็ไม่สามารถถอน
คืนการให้ ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ 
  ๑) เมื่อผู้ให้ตายโดยมิได้ฟ้องคดีไว้ก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้รับเป็นผู้ฆ่าผู้ให้โดย
เจตนา หรือเป็นเพราะก่อนตายผู้รับได้กีดกันผู้ให้ไว้มิให้ถอนคืนการให้ 
  ๒) เมื่อผู้ให้แสดงการให้อภัยแก่ผู้รับในเหตุเนรคุณนั้นแล้วไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
ปริยาย หรือเมื่อเวลาล่วงพ้นไปแล้วหกเดือนนับแต่บุคคลผู้ชอบจะเรียกถอนคืนการให้ ได้ทราบถึงเหตุ
เนรคุณแล้วแต่มิได้ถอนคืนการให้ แต่ไม่ว่าจะทราบหรือไม่ก็ตามต้องฟ้องคดีถอนคืนการให้ภายใน    
10 ปี หลังจากเหตุเนรคุณเช่นว่านั้นได้เกิดขึ้น 
  ๓) เมื่อผู้ให้ได้ให้ทรัพย์สินนั้นเป็นบ าเหน็จสินจ้างโดยแท้ หมายถึง การให้ในเชิง
ตอบแทนกรณีที่ผู้รับได้กระท าการแก่ผู้ให้อันมีลักษณะที่เห็นได้ว่ามิใช่การท าให้กันเปล่าๆ แก่ผู้ให้ และ
ผู้รับได้กระท าไปโดยไม่คิดค่าจ้าง เป็นค่าตอบแทนที่ผู้รับท าการให้แก่ผู้ให้โดยไม่มีข้อตกลงไว้ก่อนว่า
จะต้องให้สินจ้าง เช่น ค่าทิปที่ให้แก่บริกรในโรงแรมหรือร้านอาหาร ถ้ามีเหตุเนรคุณเกิดขึ้นผู้ให้จะ
ถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับเนรคุณไม่ได้ 
 ๔) เมื่อผู้ให้ได้ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน 
 ๕) เมื่อผู้ให้ได้ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา หมายถึง การให้ที่ผู้ ให้ไม่มีหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะต้องให้แก่ผู้รับแต่ผู้ให้ ให้ไปเพราะส านึกในทางศีลธรรมว่าควรจะให้ หรือหน้าที่ตามหลัก
ศีลธรรม เช่น มารดาให้เงินบุตรไปโรงเรียน 
 ๖) เมื่อผู้ให้ได้ให้ในการสมรส คือ การให้ทรัพย์สินแก่ผู้รับเนื่องในการสมรส อาจจะ
เป็นการให้ก่อน ขณะหรือหลังจากสมรสก็ได้ แต่ต้องเป็นการให้ในการสมรส เช่น ให้ของรับไหว้ เป็น
ต้น ผู้ให้จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณไม่ได้ 
 เมื่อมีการถอนคืนการให้แล้วผู้รับต้องส่งทรัพย์สินที่ให้นั้นตามกฎหมายเรื่องลาภมิควร
ได้ เช่น นาย ก. ให้เงินนาย ข. จ านวน 10,000บาท ต่อมานาย ข. ประพฤติเนรคุณ นาย ก. ถอนคืน
การให้ ขณะที่นาย ก. เรียกคืน เหลือเงิน 500 บาท นาย ข. ก็คืนเงินให้แก่นาย ก. 500 บาทเท่านั้น 
หรือถ้านาย ข. ใช้หมดไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะคืนให้ 
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 ๓.๓ สัญญายืม 
  ๓.๓.๑ ความหมายของสัญญายืม  
  เป็นเอกเทศสัญญาที่คู่สัญญาที่บุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้ให้ยืม” ให้บุคคลอีกฝ่ายที่
เรียกว่า “ผู้ยืม” ใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่า และจะคืนเมื่อได้ใช้สอยทรัพย์นั้นเสร็จแล้ว 
สัญญายืมมี ๒ ประเภท คือ 
 ๑) สัญญายืมใช้คงรูป 
 ๒) สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง 
 แม้สัญญาทั้งสองจะบริบูรณ์เมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมและเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทน
เช่นเดียวกัน แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ ดังต่อไปนี้ 
 

สัญญายืมใช้คงรูป สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง 
๑. จะต้องคืนทรัพย์สินอันเดียวกับท่ียืม ๑. ไม่ต้องคืนทรัพย์สินอันเดียวกับท่ียืมไป แต่

จะต้องคืนทรัพย์สินที่เป็นประเภท ชนิด และ
ปริมาณเดียวกันกับทรัพย์สินที่ยืม 

๒. กรรมสิทธิ์ไม่โอนไปยังผู้อ่ืน ๒. กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ยืม 
๓. ไม่มีค่าตอบแทน (หากมีค่าตอบแทนอาจ
กลายเป็นสัญญาเช่าทรัพย์หรือสัญญาไม่มีชื่อ
อย่างอ่ืน) 

๓. อาจมีค่าตอบแทนได้ เช่น ดอกเบี้ยในสัญญา
กู้ยืมเงิน 

 ๓.๓.๒ การกู้ยืมเงิน 
 การกู้ยืมเงินเป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองแบบหนึ่ง เพียงแต่มีบทบัญญัติที่เป็นพิเศษ กล่าวคือ 

 ๑) การกู้ยืมเงินกว่า ๒,๐๐๐ บาทขึ้นไป ถ้าไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ 
และลงลายมือชื่อผู้กู้ จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ คือ จะเอาพยานบุคคลมาสืบว่ามีการกู้ยืมเงินกันไม่ได้ 
 ๒) การให้กู้โดยเรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี มีความผิด ดอกเบี้ยทั้งหมดตก
เป็นโมฆะ  แต่ผู้กู้ยังมีหน้าที่ช าระเงินต้นคืน เช่น นายไก่ได้ท าสัญญากู้เงินนายไข่ เป็นเงินจ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และสัญญาระบุว่านายไก่ ยินยอมให้นายไข่คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อเดือน (ร้อยละ 
๖๐ ต่อปี) เมื่อครบก าหนดช าระหนี้ นายไข่จึงทวงเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา นายไก่ไม่ยอมให้ 
นายไข่จะฟ้องเรียกดอกเบี้ยไม่ได้ คงเรียกคืนได้แต่เฉพาะเงินต้นเท่านั้น 
 ข้อสังเกต หากกู้ยืมเงินกันโดยมิได้ตกลงเรื่องดอกเบี้ยจะเรียกดอกเบี้ยไม่ได้ แต่หากกู้ยืม
เงินกันและก าหนดดอกเบี้ยไว้โดยมิได้ก าหนดอัตราก็ให้เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
 ลักษณะของ “หลักฐานเป็นหนังสือ” 

 ๑) หลักฐานเป็นหนังสือดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องระบุชัดแจ้งว่าเป็นหนี้เงินกู้แต่ต้องมี
ข้อความที่แสดงว่าผู้กู้ได้รับเงินไปและจะใช้เงินคืน ไม่จ าเป็นต้องท าในรูปแบบของสัญญาที่ต้องมี
ลายมือชื่อของผู้ให้กู้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นกรณีที่ผู้กู้เจตนาท าให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ อาจจะเป็นเอกสารหรือ
จดหมายที่ผู้กู้มีไปถึงผู้อ่ืน ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นกรณีที่ผู้กู้ได้ท าโดยมีเจตนาจะใช้เป็นหลักฐานแห่ง
การกู้ และไม่จ าเป็นต้องเป็นเอกสารเพียงฉบับเดียวอาจเป็นเอกสารหลายฉบับที่น ามาสืบประกอบกัน
ก็ได ้
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 ๒) ผู้กู้ต้องลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น การลงลายมือชื่อของผู้กู้ดังกล่าว ผู้กู้อาจจะใช้
วิธีลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได หรือตราประทับก็ได้ แต่จะต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรอง ๒ คน จึงจะ
ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อผู้กู้ และชื่อที่ลงในเอกสารหลักฐานนั้นอาจเป็นชื่อเล่นก็ได้ 

 ๓) หลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นไม่จ าเป็นต้องมีในขณะท าสัญญากู้ยืมก็ได้ อาจจะมีขึ้น
ก่อนท าสัญญาก็ได้ แต่จะต้องมีก่อนฟ้องเรียกเงินตามสัญญากู้ยืม 

 ๔) การกู้ยืมที่ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือดังกล่าว นอกจากจะฟ้องร้องผู้กู้ไม่ได้
แล้วยังยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีไม่ได้ด้วย 

 ฉะนั้น ค าว่า “หลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดี” กับ “แบบ” ของนิติกรรมนั้นเป็นคน
ละเรื่องกัน เนื่องจาก “แบบ”เป็นสิ่งที่กระทบต่อความสมบูรณ์ของนิติกรรม ส่วน “หลักฐานในการ
ฟ้องร้องบังคับคดี” แม้จะไม่ได้มีการท าขึ้น นิติกรรมก็ยังคงสมบูรณ์เพียงแต่จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ 
ดังนั้นหากมีการกู้ยืมเงินกันเกินกว่า ๒,๐๐๐ บาท ด้วยวาจามิได้ท าหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือผู้กู้ 
หากผู้กู้มีการช าระเงินกู้ไปแล้วจะอ้างการช าระหนี้ที่ไม่มีหลักฐานดังกล่าวเพ่ือเรียกเงินคืนไม่ได้ เพราะ
สัญญากู้ยังคงสมบูรณ์อยู่นั่นเอง 

 หลักเกณฑ์ในข้อนี้กฎหมายก าหนดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะกรณียืมเงินเท่านั้น เนื่องจากเป็น
สัญญาที่บุคคลท ากันมาก จึงเห็นควรบังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือเพ่ือความสะดวกในการ
พิจารณาของศาล 

 

เปรียบเทียบหลักฐานเป็นหนังสือและแบบของนิติกรรม 
 

เกณฑ์ แบบ หลักฐานเป็นหนังสือ 
เวลาในการท า ขณะท านิติกรรม เวลาใดก็ได้แต่ต้องมีก่อน

ฟ้องร้องบังคับคด ี
รูปแบบ ต้องมีข้อความครบถ้วนตามที่กฎหมาย

ก าหนด พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

มีเพียงข้อความที่พอฟังได้ก็
เพียงพอแล้วและอาจอยู่ใน
รูปของจดหมาย บันทึก
ประจ าวัน ทั้งนี้การลง
ลายมือชื่อก็เฉพาะแต่ฝ่ายที่
ต้องรับผิดเท่านั้น 

ผล ถ้าไม่ท าตามย่อมกระทบความสมบูรณ์
ของนิติกรรม 

นิติกรรมสมบูรณ์แต่ไม่
สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ 

 

 ๓.๓.๓ สัญญากู้ยืมเงินมี ๒ ลักษณะ 
 ๑) สัญญากู้ยืมเงินที่ไม่คิดดอกเบี้ย 
 ดังกล่าวมาแล้วว่าสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น จะเป็นสัญญาที่มีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
ส าหรับสัญญายืมเงิน หากไม่คิดดอกเบี้ยก็เป็นสัญญาไม่มีค่าตอบแทน เวลาส่งคืนทรัพย์ก็ส่งคืนเฉพาะ
เงินที่มีจ านวน เท่ากับที่ยืมมา 
 ๒) สัญญากู้ยืมเงินที่คิดดอกเบี้ย 
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  “ดอกเบี้ย” คือ ค่าตอบแทนที่ผู้ยืมเงินให้แก่ผู้ให้ยืมเงิน เพ่ือตอบแทนการที่ตนได้ใช้
หรือได้รับประโยชน์จากเงินที่ได้ยืมไป 

ดอกเบี้ยดังกล่าวนี้จะเป็นเงินตรา หรือจะเป็นทรัพย์สินอย่างอ่ืนก็ได้ แต่โดยมากที่ท า 
กันมักจะคิดดอกเบี้ยเป็นเงินตรา 

ในการคิดดอกเบี้ยนั้น คู่สัญญาจะคิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปีไม่ได้แต่ในข้อ 
นี้ มีกรณียกเว้นหากเป็นการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินอันมีกฎหมายพิเศษ ก าหนดให้
สามารถคิดดอกเบี้ยได้สูงกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปีได ้

“การคิดดอกเบี้ยทบต้น” หมายความว่า นอกจากจะคิดดอกเบี้ยในต้นเงินที่กู้ยืมกัน 
แล้วยังคิดดอกเบี้ยที่ค้างช าระได้อีกด้วย ซึ่งมีผลท าให้ดอกเบี้ยนั้นเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งไม่เป็น
ธรรมต่อผู้กู้ยืมนัก กฎหมายจึงได้ก าหนดห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้นไว้ แต่ก็มีกรณียกเว้นอยู่ ๒ ประการคือ 
 (๑) คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้เป็นหนังสือว่า ให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ในกรณีที่
ดอกเบี้ยได้ค้างช าระไม่น้อยกว่าปีหนึ่งแล้ว 
 (๒) กรณีมีประเพณีการค้าขายให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ เช่น ข้อตกลงที่ยอมให้
ธนาคารพาณิชย์คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ เป็นข้อตกลงตามประเพณีการค้าที่ค านวณดอกเบี้ยทบต้นใน
บัญชีเดินสะพัดจึงใช้ได้ไม่เป็นโมฆะ 
 ๓.๓.๔ การน าสืบการช าระหนี้เงินกู้ 
 เมื่อผู้กู้ได้ช าระหนี้เงินกู้ให้แก่ผู้ให้กู้ไปแล้ว หากต่อมาภายหลังผู้กู้ถูกเรียกให้ช าระเงินกู้
อีก การน าสืบการช าระหนี้เงินกู้ของผู้กู้ดังกล่าวต้องแยกพิจารณาว่าการกู้นั้นได้มีการท าหลักฐานการ
กู้ยืมเงินไว้หรือไม่ หากไม่มีการท าหลักฐานการกู้ไว้ การน าสืบการใช้เงินดังกล่าว ผู้กู้สามารถน าสืบได้
โดยไม่ต้องอาศัยหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้กู้แต่อย่างใด แต่หากการกู้ยืมนั้นเป็นการกู้ยืมที่
มีการท าหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือไว้แก่กัน แม้กฎหมายจะไม่ได้บังคับว่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
ก็ตาม เช่น กู้ยืมเงินกันเพียง ๑,๐๐๐ บาท แต่คู่สัญญาได้ท าหลักฐานการกู้ยืมไว้เป็นหนังสือลงลายมือ
ชื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การที่ผู้กู้จะน าสืบว่าตนได้ช าระหนี้เงินกู้ให้แก่ผู้ให้กู้ไปแล้ว ผู้กู้ต้องมีหลักฐาน
เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้กู้มาแสดง หรือได้มีการแทงเพิกถอนลงในแอกสารนั้น 
หรือได้มีการเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นแล้ว และการน าสืบการเวนคืนส าเนาไม่ได้ 
 การน าสืบการใช้เงินที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ ฯลฯ ดังกล่าว บังคับ
เฉพาะการน าสืบการช าระหนี้กู้ยืมด้วยเงินเท่านั้น ไม่รวมถึงการช าระด้วยของอย่างอ่ืน และใช้เฉพาะ
การน าสืบการช าระต้นเงินเท่านั้น ดังนั้นหากจะน าสืบการช าระดอกเบี้ยของเงินกู้ ก็ไม่ต้องมีหลักฐาน
เป็นหนังสือมาแสดงแต่อย่างใด ผู้กู้สามารถน าสืบพยานบุคคลว่ามีการช าระดอกเบี้ยแล้วได้ 
 
 ๓.๔ ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 
 โดยปกตินั้น สัญญาจะก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างบุคคล ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายลูกหนี้และฝ่าย
เจ้าหนี้ ฝ่ายลูกหนี้มีหน้าที่ที่จะต้องช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญา เช่น ในสัญญากู้ยืมเงิน ผู้กู้เป็น
ลูกหนี้มีหน้าที่ช าระหนี้ในเมื่อหนี้ถึงก าหนด ถ้าลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ เจ้าหนี้ย่อมได้รับความเสียหาย 
ดังนั้นเพ่ือที่จะให้เจ้าหนี้มีความมั่นใจว่าจะต้องได้รับช าระหนี้คืนแน่นอน เจ้าหนี้บางรายจึงไม่ ยอมให้
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ลูกหนี้กู้ยืมเงินถ้าไม่มีหลักประกัน 
 หลักประกันมีอยู่ ๒ ประเภท  คือ  

  ๑) การประกันด้วยบุคคล คือ การที่มีบุคคลภายนอกยอมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ โดย
รับรองว่าถ้าลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ ตนจะใช้หนี้ให้ ซึ่งเรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” 
  ๒) การประกันด้วยทรัพย์ คือ การที่ เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะรับช าระหนี้ของตนจาก
ทรัพย์สินบางอย่างซึ่งอาจเป็นของลูกหนี้หรือของบุคคลอ่ืนก็ได้ การประกันด้วยทรัพย์นี้มี ๒ ประเภท 
คือ การจ านองและการจ าน า 
 ๓.๔.๑ สัญญาค้ าประกัน 
 “สัญญาค้ าประกัน” คือ สัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ค้ าประกัน ยอม
ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งว่าจะช าระหนี้ให้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ช าระหนี้นั้น สัญญาค้ าประกันเป็นการ
ประกันการช าระหนี้ด้วยบุคคล  มีผลให้เจ้าหนี้มีบุคคลสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ได้ โดย
บังคับเอาจากทรัพย์สินทั่วๆ ไปของผู้ค้ าประกัน ซึ่งต่างจากสัญญาจ านองและสัญญาจ าน าที่เป็นการ
ประกันด้วยทรัพย์ โดยเจ้าหนี้จะมีทรัพยสิทธิคือมีสิทธิเหนือทรัพย์ที่จ านองหรือจ าน าเท่านั้น ถ้าไม่ได้
ตกลงไว้เป็นพิเศษ จะไปบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินอื่นของผู้จ านองหรือผู้จ าน าไม่ได้ 
 สัญญาค้ าประกันมีลักษณะดังนี้ คือ 
 ๑) เป็นเรื่องที่ผู้ค้ าประกันท าสัญญาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ว่าจะช าระหนี้ให้เมื่อลูกหนี้ไม่
ช าระหนี้ 
 หลักประกันประเภทหนึ่งที่นิยมท ากันก็คือ การให้บุคคลภายนอก ซึ่งอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ มาท าสัญญาผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ว่าจะช าระหนี้ให้แทนหากลูกหนี้ไม่ช าระ
หนี้นั้น ซึ่งเรียกว่า “สัญญาค้ าประกัน” ที่ต้องมีบุคคล ๓ ฝ่ายคือ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ค้ าประกัน เช่น 
เอกกู้เงินโท ๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีตรีค้ าประกันรับรองแก่โทว่าถ้าเอกไม่ช าระหนี้ ตรีจะช าระหนี้ให้
แทน 
  สัญญาค้ าประกันเป็นสัญญาระหว่างบุคคลภายนอกกับเจ้าหนี้ตกลงท าสัญญากันโดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อน 
 ๒) สัญญาค้ าประกันเป็นสัญญาอุปกรณ์ 
 สัญญาอุปกรณ์ หมายถึง สัญญาประกอบกับสัญญาหลักหรือสัญญาประธาน ซึ่งก็คือ
สัญญากู้ยืมนั่นเอง ดังนั้นการเกิดขึ้นและความเป็นอยู่ รวมทั้งความสมบูรณ์ของสัญญาค้ าประกันนั้น 
นอกจากจะต้องขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของสัญญาค้ าประกันเองแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความสมบูรณ์
ของสัญญาหลักหรือสัญญาประธานอีกด้วย คือ ต้องมีหนี้ระหว่างลูกหนี้ และหนี้นั้นเป็นหนี้ที่สมบูรณ์
บังคับได้ตามกฎหมาย โดยหนี้นั้นจะเกิดจากสัญญาหรือละเมิดก็ได้ หากสัญญาประธานเป็นสัญญาไม่
สมบูรณ์ หรือตกเป็นโมฆะเสียแล้ว สัญญาค้ าประกันซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ก็จะมีไม่ได้ เช่น สัญญากู้ตก
เป็นโมฆะเพราะมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมาย สัญญาค้ าประกันหนี้เงินกู้นั้นย่อมใช้ไม่ได้เช่นเดียวกัน 
  ๓.๔.๑.๑ แบบของสัญญาค้ าประกัน 

สัญญาค้ าประกันเป็นสัญญาที่ไม่ต้องมีแบบ แต่สัญญาค้ าประกันต้องมีหลักฐานเป็น 
หนังสือ ลงลายมือชื่อผู้ค้ าประกันเป็นส าคัญ มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ 

การฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นั้น หมายความว่า เจ้าหนี้จะฟ้องให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ 
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แทนลูกหนี้ไม่ได้ หากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ แต่เจ้าหนี้ยังคงสามารถฟ้องให้ลูกหนี้ช าระหนี้ตามมูล
หนี้สัญญาประธานได้ อย่างไรก็ตาม หนี้ประธานนี้อาจเป็นหนี้ในอนาคตก็ได้ เช่น หนี้ตามสัญญาเงินกู้ 
เบิกเงินเกินบัญชี หนี้อันเกิดจากลูกจ้างไปท าความเสียหาย หรือหนี้อันเกิดจากข้าราชการลงไปศึกษา
ต่อต่างประเทศแล้วท าผิดสัญญา เป็นต้น 
  ๓.๔.๑.๒ ความรับผิดของผู้ค้ าประกัน 
  เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระแล้ว ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ ก็ถือว่าลูกหนี้ผิดนัด และเมื่อลูกหนี้ผิด
นัดลงเมื่อใด เจ้าหนี้ชอบที่จะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ได้เมื่อนั้น เช่น เอกกู้เงินโท ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
ก าหนดช าระหนี้วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีตรีเป็นผู้ค้ าประกัน เมื่อถึงก าหนดช าระหนี้ ลูกหนี้ไม่
ช าระหนี้ ถือว่าลูกหนี้ผิดนัด โท เจ้าหนี้จึงมีสิทธิที่จะเรียกให้ตรีผู้ค้ าประกันช าระหนี้แทนลูกหนี้ได้ 
  แม้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ได้เมื่อลูกหนี้ผิดนัด แต่ผู้ค้ าสามารถ
เกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องเอาจากลูกหนี้ก่อนก็ได้ เว้นแต่ลูกหนี้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย
เสียแล้ว หรือเมื่อไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ไปอยู่แห่งใดในพระราชอาญาเขต และเมื่อผู้ค้ าประกันได้ใช้สิทธิ
เกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปเรียกร้องเอาจากลูกหนี้แล้ว แต่เจ้าหนี้เรียกร้องเอาจากลูกหนี้ไม่ได้ ผู้ค้ าประกันก็ยัง
สามารถเรียกให้เจ้าหนี้ไปรับช าระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนได้ หากผู้ค้ าประกันสามารถพิสูจน์
ได้ว่าลูกหนี้นั้นมีทางที่จะช าระหนี้ได้ และการที่จะบังคับให้ลูกหนี้ช าระหนี้นั้นไม่เป็นการยากเพราะหนี้
นั้นไม่ใช่หนี้ของผู้ค้ าประกันเอง 
  อย่างไรก็ตาม ความรับผิดของผู้ค้ าประกันในเมื่อลูกหนี้ไม่ช าระหนี้นี้ โดยปกติย่อมไม่
เกินความรับผิดของลูกหนี้ 
  ๓.๔.๑.๓ สิทธิของผู้ค้ าประกัน 
  เมื่อผู้ค้ าประกันได้ช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้ว ผู้ค้ าประกันก็มีสิทธิที่จะไล่
เบี้ยเอาจากลูกหนี้ได้ เพ่ือต้นเงินกับดอกเบี้ยและเพ่ือความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการค้ าประกัน
นั้นด้วย เช่น เอกกู้เงินโท ๙๐,๐๐๐ บาท โดยมีตรีเป็นผู้ค้ าประกัน เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระเอกผิดนัด 
ไม่ช าระหนี้ และมีดอกเบี้ยค้างช าระ ๙,๐๐๐ บาท เจ้าหนี้เรียกตรี ผู้ค้ าประกันช าระหนี้แทน ตรีต้อง
ช าระท้ังต้นเงินและดอกเบี้ยรวม ๙๙,๐๐๐ บาท เมื่อช าระไปแล้ว ตรีก็มีสิทธิไล่เบี้ยจากเอกเป็นจ านวน
เงิน ๙๙,๐๐๐ บาท 
  นอกจากนี้ หากตรีไม่มีเงินช าระหนี้ ๙๙,๐๐๐ บาท ต้องไปกู้เงินมาเสียดอกเบี้ยไป 
๑,๐๐๐ บาท เงิน ๑,๐๐๐ บาทนี้เป็นความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการค้ าประกัน ซึ่งตรีมีสิทธิที่
จะไล่เบี้ยเอาจากเอกได้ด้วย รวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๔.๑.๔ ความระงับแห่งสัญญาค้ าประกัน 
  สัญญาค้ าประกันจะระงับสิ้นไปด้วยสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 
  ๑) เมื่อหนี้ของลูกหนี้ระงับสิ้นไป 
  เมื่อสัญญาค้ าประกันนั้นเป็นสัญญาอุปกรณ์ ความเป็นอยู่และความสมบูรณ์ของ
สัญญาอุปกรณ์ย่อมขึ้นอยู่กับสัญญาประธานด้วย ดังนั้น หากหนี้ของลูกหนี้ซึ่งเกิดจากสัญญาประธาน
ได้ระงับสิ้นไป สัญญาค้ าประกันซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ย่อมระงับสิ้นไปด้วย เช่น เมื่อถึงก าหนดช าระหนี้
ลูกหนี้ยินยอมช าระหนี้ให้เจ้าหนี้ สัญญาค้ าประกันย่อมระงับไปโดยปริยาย 
  ๒) เมื่อผู้ค้ าประกันบอกเลิกการค้ าประกันส าหรับกิจการที่ต่อเนื่องกันหลายคราว 
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  โดยหลักแล้วเมื่อผู้ค้ าประกันท าสัญญาค้ าประกันแล้ว ย่อมต้องผูกพันตามสัญญา
ค้ าประกันนั้นจนกว่าหนี้ประธานจะระงับไป ผู้ค้ าประกันไม่สามารถบอกเลิกสัญญาค้ าประกันโดยที่
เจ้าหนี้มิได้ยินยอมไม่ได้ เพราะการที่เจ้าหนี้ยินยอมให้ลูกหนี้กู้เงินหรือก่อหนี้ขึ้นนั้น ก็เพราะเจ้าหนี้
เชื่อถือในเครดิตของผู้ค้ าประกัน ถ้าไม่มีผู้ค้ าประกันเจ้าหนี้อาจจะไม่ให้ลูกหนี้กู้เงินหรือก่อหนี้ ขึ้นได้ 
ดังนั้น หลักในเรื่องค้ าประกันจึงห้ามผู้ค้ าประกันบอกเลิกสัญญาค้ าประกันตามอ าเภอใจโดยปราศจาก
ความยินยอมของเจ้าหนี้ 
  อย่างไรก็ตาม มีการค้ าประกันกิจการบางประเภทที่กฎหมายให้สิทธิผู้ค้ าประกัน
ไว้โดยเฉพาะในอันที่จะบอกเลิกสัญญาได้ คือกิจการที่ต่อเนื่องกันไปหลายคราว ไม่มีจ ากัดเวลาเป็นคุณ
แก่เจ้าหนี้ เช่น ท าสัญญาค้ าประกันการท างานของลูกหนี้ว่า หากลูกหนี้ปฏิบัติตามหน้าที่ตัวแทนขาย
ประกันชีวิต ผิดระเบียบท าให้โจทก์ได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ยอมรับผิดชดใช้ทั้งสิ้น เป็นการ
ค้ าประกันไม่มีก าหนดเวลา ผู้ค้ าประกันสามารถบอกเลิกสัญญาได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลัง
บอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ค้ าประกันไม่ต้องรับผิด 
  ๓) เมื่อเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้กับลูกหนี้ 
  การผ่อนเวลาของเจ้าหนี้ที่ให้แก่ลูกหนี้นั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ค้ า
ประกันหลายประการ ดังนั้นกฎหมายจึงบัญญัติให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้นจากความรับผิด ในกรณีที่
เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ค้ าประกัน เช่นสัญญากู้ยืมระบุให้ลูกหนี้
ช าระหนี้ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เมื่อถึงก าหนดช าระ ลูกหนี้ขอผัดผ่อนการช าระหนี้ เจ้าหนี้ยอม
ให้ผ่อนช าระหนี้ออกไปจนถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ค้ าประกัน ดังนี้
สัญญาค้ าประกันย่อมระงับไป 
  ๔) เมื่อเจ้าหนี้ไม่ยอมรับช าระหนี้จากผู้ค้ าประกัน 
  เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระ แม้เจ้าหนี้จะยังมิได้ทวงถามให้ลูกหนี้ปฏิบัติการช าระหนี้ 
ผู้ค้ าประกันก็มีความผูกพันตามสัญญาที่จะต้องช าระหนี้แล้ว และเมื่อผู้ค้ าประกันขอช าระหนี้ หาก
เจ้าหนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับช าระหนี้โดยไม่มีเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้แล้ว ผู้ค้ าประกันย่อมหลุดพ้นจาก
ความรับผิด 
 ๓.๔.๒ สัญญาจ านอง 
 “สัญญาจ านอง” คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้จ านอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคล
อีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจ านอง เพ่ือเป็นประกันการช าระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับ
จ านอง 
  ๓.๔.๒.๑ ลักษณะของสัญญาจ านอง มีดังนี้คือ 
   ๑) เป็นเรื่องที่ผู้จ านองน าทรัพย์สินไปตราไว้แก่ผู้รับจ านองเพ่ือประกันการช าระ
หนี้ 
   สัญญาจ านองก็มีลักษณะคล้ายกับสัญญาค้ าประกัน กล่าวคือ เป็นเรื่องของสัญญา
ที่มีขึ้นมาเพ่ือประกันการช าระหนี้ ต่างกันตรงที่ว่าสัญญาจ านองเป็นการประกันการช าระหนี้ด้วย
ทรัพย์แต่สัญญาค้ าประกันเป็นการประกันการช าระหนี้ด้วยบุคคล 
   ที่ว่าเป็นการประกันการช าระหนี้ด้วยทรัพย์ กล่าวคือ ถ้าลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ เมื่อถึง
ก าหนดเจ้าหนี้ก็สามารถบังคับช าระหนี้จากทรัพย์สินที่จ านองได้ 
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   การน าทรัพย์สินไป “ตรา” ไว้ก็คือ การน าไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าที่ไว้ เพื่อ
ประกันการช าระหนี้นั้นเอง 
   ผู้ที่จะมาท าสัญญาจ านองนั้นจะเป็นลูกหนี้เองหรือจะเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ 
กฎหมายไม่ได้จ ากัดห้ามไว้ ซึ่งต่างจากสัญญาค้ าประกัน ซึ่งผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นบุคคลภายนอก
เท่านั้น ลูกหนี้ไม่สามารถเป็นผู้ค้ าประกันตนเองได้เพราะไม่ท าให้เจ้าหนี้ได้หลักประกันอย่างอ่ืนเพ่ิม
ขึ้นมา เช่น ด ากู้เงินแดง ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยด าน าที่ดินของตนเองมาจ านองประกันหนี้เงินกู้ หรือ 
ขาวซึ่งเป็นบุคคลภายนอกน าที่ดินของตนมาจ านองประกันหนี้เงินกู้ของด าหากหนี้ถึงก าหนดช าระ ด า
ไม่ช าระหนี้ แดงก็สามารถฟ้องบังคับจ านองได้จากที่ดินของด า หรือของขาวได้แล้วแต่กรณี ดังนี้จึงเห็น
ได้ว่าเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์เท่านั้นที่จะน าทรัพย์นั้นมาจ านองได้ 
   ๒) ผู้จ านองไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจ านอง 
   ในการท าสัญญาจ านองนั้น ผู้จ านองไม่จ าเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับ
จ านอง ผู้รับจ านองยังคงมีสิทธิได้ครอบครองใช้ประโยชน์ รวมทั้งยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินที่จ านองนั้นทุกประการ เพียงแต่ว่าเมื่อถึงก าหนดช าระหนี้แล้วหากลูกหนี้ไม่ช าระ เจ้าหนี้ก็
สามารถที่จะฟ้องบังคับจ านองโดยน าทรัพย์สินที่จ านองนั้นออกขายทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ได้ 
   ลักษณะในข้อนี้แตกต่างจากสัญญาจ าน า เพราะในสัญญาจ าน า ผู้จ าน าต้องส่ง
มอบทรัพย์สินจ าน าให้แก่ผู้รับจ าน า ถ้าไม่มีการส่งมอบทรัพย์สินที่จ าน า สัญญาจ าน าก็ไม่เกิดขึ้น 
   ๓) สัญญาจ านองเป็นสัญญาอุปกรณ์ 
   เช่นเดียวกับสัญญาค้ าประกันถ้าสัญญาประธานไม่สมบูรณ์ หรือตกเป็นโมฆะ 
สัญญาจ านอง ซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ก็จะมีขึ้นไม่ได้  
 ๓.๔.๒.๒ ทรัพย์สินที่จ านองได้ 
 ทรัพย์สินที่จะน ามาจ านองได้นั้น กฎหมายได้ระบุประเภทไว้เป็นพิเศษดังนี้คือ 
  ๑) อสังหาริมทรัพย์ 
  ๒) สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมาย ได้แก่ 
 (ก) เรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป 
 (ข) แพ   
 (ค) สัตว์พาหนะ 
 ๓) สังหาริมทรัพย์อื่นๆ ซึ่งกฎหมายหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ 
 สังหาริมทรัพย์ในข้อ ๓ นี้  หมายความถึง สังหาริมทรัพย์ อ่ืนๆ นอกจาก
สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษในข้อ ๒ ที่มีกฎหมายพิเศษก าหนดอนุญาตให้จ านองเครื่องจักรซึ่งเป็น
สังหาริมทรัพย์ได้ หากได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรตามพระราชบัญญัติแล้ว พระราชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗/๑ ที่ก าหนดให้รถยนต์ รถพ่วง รถบดถนน และรถ
แทรกเตอร์ ที่จดทะเบียนแล้วเป็นทรัพย์สินที่จ านองได้ 
 ๓.๔.๒.๓ แบบของสัญญาจ านอง 
 การท าสัญญาจ านองนั้นกฎหมายบังคับให้ต้องท าเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งคือ แบบของสัญญาจ านอง หากไม่ปฏิบัติตาม สัญญาจ านองย่อมตกเป็นโมฆะ 
เช่น ก. ยอมผูกพันตนเองเพ่ือประกันการช าระหนี้ซึ่ง ข. เป็นลูกหนี้ของ ค. โดย ก.มอบโฉนดที่ดินและ
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ใบมอบฉันทะซึ่งลงชื่อแล้วให้แก่ ค.ไว้เพ่ือจดทะเบียนจ านอง เมื่อมิได้จดทะเบียนจ านองให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย สัญญาจ านองย่อมตกเป็นโมฆะ 
 ๓.๔.๒.๔ ความรับผิดชอบของผู้จ านอง 
 จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า สัญญาจ านองนั้นเป็นการประกันการช าระหนี้ด้วย
ทรัพย์ เพราะฉะนั้นเมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระแล้วและลูกหนี้ไม่ช าระหนี้นั้น เจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะฟ้องบังคับ
จ านองโดยน าทรัพย์สินที่จ านองนั้นออกขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ได้ จ านองครอบไปถึง
ทรัพย์ที่ติดอยู่กับที่ดินที่จ านองด้วย เช่น ที่งอก บ้านที่ปลูกบนที่ดิน ถ้าไม่ปรากฏเงื่อนไขในสัญญาไว้
เป็นอย่างอ่ืน เป็นต้น 

๓.๔.๒.๕  สิทธิของผู้จ านอง 
เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระและลูกหนี้ไม่ช าระหนี้นั้น เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะบังคับจ านองเอา 

จากทรัพย์สินที่จ านองเป็นการประกันการช าระหนี้ได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ลูกหนี้ช าระหนี้
ภายในก าหนดเวลาอันควร แต่ในขณะเดียวกันถ้าผู้จ านองไม่ประสงค์จะให้ทรัพย์สินที่จ านองนั้นต้อง
ถูกบังคับจ านองโดยการขายทอดตลาด ผู้จ านองก็มีสิทธิที่จะไถ่ถอนจ านองได้ ถ้ามีการจ านองซ้อนกัน
หลายราย ผู้ที่จดทะเบียนจ านองก่อนย่อมมีสิทธิได้รับช าระหนี้ก่อนตามล าดับไป ถ้าหนี้ของผู้รับจ านอง
รายหลังถึงก าหนดช าระก่อน ผู้รับจ านองรายหลังจะบังคับตามสิทธิของตนให้เสียหายแก่ผู้รับจ านอง
รายแรก ซึ่งหนี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระไม่ได้ 

“การไถ่ถอนจ านอง” ก็คือ    การที่ผู้จ านองช าระหนี้ที่ค้างช าระท้ังหมดให้แก่ผู้รับ 
จ านองไปเมื่อหนี้ระงับไป ทรัพย์สินที่จ านองไว้ก็จะหลุดพ้นจากภาระจ านอง ผู้รับโอนทรัพย์ที่จ านองมี
สิทธิช าระหนี้เพ่ือไถ่จ านองได้ 

หากผู้จ านองเป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่ลูกหนี้แล้ว ผู้จ านองยังมีสิทธิที่จะได้รับเงินใช้ 
คืนจากลูกหนี้ตามจ านวนเงินที่ช าระแทนลูกหนี้ไปด้วย 
 ๓.๔.๒.๖ ความระงับแห่งสัญญาจ านอง 
 สัญญาจ านองอาจระงับไปด้วยสาเหตุต่างๆ ดังนี้คือ 
 ๑) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไป 
 สัญญาจ านองเป็นสัญญาซึ่งมีขึ้นเพ่ือประกันการช าระหนี้ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
ประธาน เพราะ ฉะนั้นเมื่อหนี้ที่เกิดจากสัญญาประธานระงับสิ้นไป สัญญาอุปกรณ์ก็ย่อมระงับสิ้นไป
ด้วย เช่น การแปลงหนี้ใหม่ ย่อมท าให้หนี้เดิมระงับสิ้นไป ส่วนประกันของหนี้เดิมอันเป็นอุปกรณ์แห่ง
หนี้ เช่น จ านอง  ก็ย่อมระงับไปด้วยเช่นกัน 
 อย่างไรก็ตาม หากหนี้นั้นไม่สามารถพิจารณาบังคับคดีได้เพราะขาดอายุความ
แล้ว ผู้รับจ านอง ยังคงบังคับตามสัญญาจ านองได้อยู่ แต่ถ้าหนี้จ านองระงับไม่ท าให้หนี้ที่ประกันหรือ
หนี้ประธานระงับตามไปด้วย 
 ๒) เมื่อปลดจ านองให้แก่ผู้จ านองด้วยหนังสือเป็นส าคัญ 
 การปลดจ านอง คือ การที่เจ้าหนี้ยอมสละสิทธิที่จะบังคับจ านองเอาแก่ทรัพย์สิน
ที่จ านองนั้นหรือกล่าวง่ายๆ ก็คือ เป็นกรณีที่เจ้าหนี้ยินยอมสละหลักประกันในการที่จะได้รับช าระหนี้
ไปนั่นเองแต่ต้องสังเกตด้วยว่า การปลดจ านองเช่นนี้หาท าให้หนี้เดิมซึ่งเกิดจากสัญญาประธานนั้น
ระงับไปไม ่
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 การปลดจ านองที่จะมีผลตามกฎหมายระหว่างผู้จ านองกับผู้รับจ านองนั้น 
กฎหมายบังคับให้ต้องท าเป็นหนังสือ จะตกลงปลดจ านองให้แก่กันด้วยวาจาไม่ได้ และหากจะให้การ
ปลดจ านองนั้นมีผลตามกฎหมายถึงบุคคลภายนอกด้วย ก็ต้องน าหนังสือปลดจ านองนั้นไปจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 
 ๓) เมื่อผู้จ านองหลุดพ้น  
 ผู้จ านองอาจหลุดพ้นในกรณีต่างๆได้แก่ กรณีที่ผู้จ านองขอช าระหนี้ให้แก่ผู้รับ
จ านองแต่ผู้รับจ านองไม่ยอมรับช าระหนี้ ผู้จ านองที่เป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาจ านอง 
ตามมาตรา ๗๐๑ มาตรา ๗๒๗ อนุโลมให้น ามาใช้กับสัญญาจ านอง และมีผลให้สัญญาจ านองย่อมเป็น
อันรับรองไป 
 ๔) เมื่อถอนจ านอง  
 สัญญาจ านองจะระงับไปเมื่อมีการถอนจ านองคือ เมื่อมีการไถ่ถอนจ านองโดย
ผู้รับโอน เท่าราคาอันสมควรกับทรัพย์สินที่จ านอง 
 ๕) เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจ านองตามค าสั่งศาลอันเนื่องจากการบังคับ
จ านอง 
 เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระและลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ เจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะบั งคับจ านอง
ตามกฎหมายโดยผู้รับจ านองต้องฟ้องบังคับจ านองต่อศาล ขอให้ศาลมีค าสั่งให้น าทรัพย์สินที่จ านอง
นั้นขายทอดตลาด ไม่ว่าจะได้เงินเพียงพอกับจ านวนหนี้หรือไม่ การจ านองก็จะระงับสิ้นไป 
 ทั้งนี้ จะต้องมีการจดทะเบียนความระงับแห่งสัญญาจ านองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ด้วย จึงจะมีผลบริบูรณ์ตามกฎหมาย 
 ๖) เมื่อเอาทรัพย์จ านองหลุด  
 สัญญาจ านองอาจระงับไปเมื่อมีการบังคับเอาทรัพย์จ านองหลุด คือ กรณีที่เจ้าหนี้
ได้ทรัพย์สินที่มีจ านองติดอยู่มาเป็นของตน หรือการตีใช้หนี้ มีผลให้หนี้จ านองนั้นเป็นอันเกลื่อนกลืน
กัน เพราะเจ้าหนี้และลูกหนี้กลายเป็นบุคคลเดียวกันและท าให้สัญญาจ านองเป็นอันระงับสิ้นไป  
 ๓.๔.๓ สัญญาจ าน า 
 “สัญญาจ าน า” คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้จ าน า ส่งมอบทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่ 
บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจ าน า เพ่ือเป็นการประกันการช าระหนี้ 
 จะเห็นได้ว่า การจ าน าก็เป็นการประกันการช าระหนี้ด้วยทรัพย์เช่นเดียวกับการจ านอง
นั่นเองแต่การจ าน ามีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกับการจ านองคือ 
 ๑) ทรัพย์สินที่จ าน าต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ 
 ๒) ผู้จ าน าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จ าน าให้แก่ผู้รับจ าน า 
 ๓.๔.๓.๑ ลักษณะของสัญญาจ าน า มีดังต่อไปนี้  
 ๑) ทรัพย์สินที่จ าน าต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ 
 วัตถุแห่งสัญญาจ านองนั้นจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษก็
ได้ แต่ในสัญญาจ าน า วัตถุแห่งสัญญาจ าน ากฎหมายก าหนดให้ต้องเป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้น เช่น 
สร้อยคอ แหวน รถยนต์ ปืน ฯลฯ  
 ๒) ผู้จ าน าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จ าน าให้แก่ผู้รับจ าน า 
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 ผู้จ าน าในสัญญาจ าน านั้นจะเป็นตัวลูกหนี้เองหรือบุคคลภายนอกก็ได้ ที่ส าคัญผู้
จ าน าต้องเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์นั้น และต้องมีการ “ส่งมอบ” ทรัพย์สินของตนให้แก่ผู้รับจ าน าไว้ 
ลักษณะในข้อนี้เป็นสาระส าคัญของสัญญาจ าน า กล่าวคือ ผู้จ าน าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จ าน าให้แก่
ผู้รับจ าน าถ้าไม่มีการส่งมอบสัญญาจ าน าก็ไม่เกิดขึ้น เช่น จ าน าเรือ ก็ต้องมีการส่งมอบเรือให้แก่ผู้รับ
จ าน าเพียงแต่มอบใบทะเบียนเรือให้เจ้าหนี้ยึดไว้ หาเป็นการจ าน าเรือไม่ 
 สัญญาจ าน า กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องท าตามแบบ และไม่ต้องมีหลักฐานเป็น
หนังสือกฟ้็องร้องบังคับคดีได้ 
 สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง และสัญญาจ าน า มีลักษณะเป็นสัญญาอุปกรณ์ที่
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประกันการช าระหนี้ตามสัญญาประธานเหมือนกัน ดังนั้น หากสัญญาประธานไม่
สมบูรณ์ (ตกเป็นโมฆะ) สัญญาจ าน าก็จะมีไม่ได้ 
 ๓.๔.๓.๒ ความรับผิดของผู้จ าน า 
 เช่นเดียวกับสัญญาจ านอง เมื่อหนี้ถึงก าหนดช าระแล้วลูกหนี้ไม่ช าระหนี้นั้น เจ้าหนี้ก็
มีสิทธิที่จะบังคับจ าน าได้ตามกฎหมายโดยน าเอาทรัพย์สินที่จ าน าไว้นั้นออกขายทอดตลาด และ
ส าหรับการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ าน านี้ ไม่จ าเป็นต้องอาศัยค าสั่งศาลให้ขายทอดตลาด ผู้รับ
จ าน าสามารถน าทรัพย์สินที่จ าน าออกชายทอดตลาดได้เอง เพราะทรัพย์สินที่จ าน านั้นอยู่ ใน
ครอบครองของผู้รับจ าน าอยู่แล้ว 

๓.๔.๓.๓ สิทธิของผู้จ าน า 
ผู้จ าน าที่จะถูกบังคับจ าน าทรัพย์นั้น อาจเข้าช าระหนี้ทั้งหมดเสียก็ได้ ซึ่งจะมีผลท า 

ให้หนี้ประธานระงับไป และส่งผลให้สัญญาจ าน าระงับลงด้วย และหากเป็นกรณีที่ผู้จ าน าเป็น
บุคคลภายนอกผู้จ าน ายังมีสิทธิที่จะได้รับเงินใช้คืนจากลูกหนี้ได้อีกด้วย 

๓.๔.๓.๔ ความระงับแห่งสัญญาจ าน า มีได้ ๒ กรณีคือ 
 ๑) เมื่อหนี้ซึ่งประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไป ที่ไม่ใช่ด้วยเหตุอายุความ 
 กรณีแรกเป็นไปตามหลักของสัญญาอุปกรณ์ กล่าวคือ เมื่อหนี้อันเกิดจากสัญญา
ประธานระงับสิ้นไปแล้ว สัญญาอุปกรณ์ก็ย่อมระงับสิ้นไปด้วย แต่ถ้าเป็นกรณีขาดอายุความแล้ว 
เนื่องจากทรัพย์สินที่จ าน ายังอยู่กับผู้รับจ าน า ผู้รับจ าน าก็สามารถบังคับจ าน าได้อยู่ 
 ๒) เมื่อผู้รับจ าน ายอมให้ทรัพย์สินที่จ าน ากลับคืนไปสู่ความครอบครองของ        
ผู้จ าน า 
 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า การ “ส่งมอบ” ทรัพย์สินที่จ าน าให้แก่ผู้รับจ าน านั้นเป็น
สาระส าคัญของการเกิดสัญญาจ าน า ถ้าไม่มีการส่งมอบสัญญาจ าน าก็ไม่เกิดขึ้น ในท านองกลับกัน 
หากผู้รับจ าน าส่งคืนทรัพย์สินที่จ าน าให้แก่ผู้รับจ าน า ก็เท่ากับไม่มีความประสงค์จะผูกพันกันตาม
สัญญาจ าน าอีกต่อไป สัญญาจ าน าจึงระงับ เช่น จ าเลยจ าน ารถยนต์ไว้กับโจทก์เป็นประกันหนี้เงินกู้ 
แต่เมื่อท าสัญญากันเสร็จแล้ว ลูกหนี้มาขอรถยนต์คืนไป โจทก์มอบรถยนต์คืนให้จ าเลยไป ดังนี้ สัญญา
จ าน าระงับ 
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 ๓.๕ สัญญาเช่าทรัพย์และเช่าซื้อ 
 แม้สัญญาเช่าทรัพย์และเช่าซื้อ จะมีลักษณะเป็นการเช่าเช่นกัน แต่ก็มีเงื่อนไขและผลทาง
กฎหมายที่แตกต่างกันอย่างส าคัญ จึงควรศึกษาเป็นล าดับไปดังนี้ 
 ๓.๕.๑ สัญญาเช่าทรัพย์ 
 “สัญญาเช่าทรัพย์” คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่ง 
เรียกว่า ผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ชั่วระยะเวลาอันมีจ ากัด และ   
ผู้เช่าตกลงให้ค่าเช่าเพ่ือการนั้น 
 ๓.๕.๑.๑ สัญญาเช่าทรัพย์มีลักษณะ ดังนี้คือ 

 ๑) เป็นสัญญาต่างตอบแทน 
 สัญญาเช่าทรัพย์เป็นสัญญาต่างตอบแทน เพราะคู่สัญญาในสัญญาเช่าทรัพย์นั้น

ต่างเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ผู้ให้เช่าเป็นลูกหนี้ โดยมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบ
ทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ในขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าหนี้ในอันที่จะได้รับค่าเช่าทรัพย์สินนั้น ส่วนผู้เช่าก็
เป็นลูกหนี้โดยมีหน้าที่ที่จะต้องช าระค่าเช่าทรัพย์ให้แก่ผู้ให้เช่า ในขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าหนี้ในอันที่จะ
เรียกให้ผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้ตนได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น 

 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างต้องช าระหนี้ให้แก่กันและกันเป็น
การตอบแทน ดังนั้น สัญญาเช่ารายใดที่ก าหนดให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินฝ่ายเดียว 
โดยผู้เช่าไม่ต้องมีหน้าที่อย่างใดๆ แล้ว สัญญานั้นก็หาเป็นสัญญาเช่าไม่ แต่อาจเป็นสัญญายืม หรือเป็น
ผู้อาศัย 

 ๒) ผู้เช่ามีสิทธิได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า 
 สิทธิของผู้เช่าในทรัพย์สินที่เช่านั้น เป็นเพียงสิทธิที่จะได้ใช้หรือได้รับประโยชน์

ใดๆ จากทรัพย์สินที่เช่าเท่านั้น ผู้เช่าไม่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าแต่อย่างใด เช่น เช่าบ้าน ผู้เช่ามี
สิทธิเพียงการครอบครองใช้ประโยชน์อยู่อาศัยในบ้านเช่านั้น แม้จะอยู่มานานเทาใดผู้เช่าก็ไม่ได้
กรรมสิทธิ์ซึ่งต่างจากสัญญาซื้อขายที่ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายกัน 

 เมื่อสัญญาเช่าทรัพย์มิได้มุ่งโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ให้เช่าจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่า ถ้าผู้ให้เช่ามีสิทธิส่งมอบการครอบครองทรัพย์นั้นให้แก่ผู้เช่าได้ ก็เป็น
คู่สัญญาเช่าทรัพย์ได้ และมีสิทธิฟ้องผู้เช่าเกี่ยวกับสัญญาเช่านั้นได้ด้วย ผู้เช่าจะอ้างว่าผู้ให้เช่าไม่มี
อ านาจฟ้องเพราะไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่เช่านั้นไม่ได้ 

 “ทรัพย์สิน” ที่เป็นวัตถุแห่งสัญญาเช่านี้จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์
หรือสิทธิใดๆก็ได้ เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

 สิทธิที่จะใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินตามสัญญาเช่านั้น กฎหมายได้
ก าหนดไว้ชัดเจนว่า ต้องเป็นระยะเวลาอันมีจ ากัด เช่น ก าหนดเป็นวัน เดือน ปี หรือแม้จะก าหนด
ระยะเวลาเช่าไว้ตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าก็ได้ เพราะอสังหาริมทรัพย์หากจะตกลงเช่ากันเป็น
ระยะเวลานานๆและไม่ได้ตกลงว่าจะเช่ากันตลอดชีวิตของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า กฎหมายห้ามมิให้เช่ากัน
เกินกว่า ๓๐ ปี หากตกลงเช่ากันเกินกว่า ๓๐ ปี สัญญาเช่านั้นก็ไม่เสียไป แต่กฎหมายให้ลดลงมาเป็น 
๓๐ ปี  
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 ๓) ผู้เช่าตกลงให้ค่าเช่าเพ่ือตอบแทนการใช้ทรัพย์สิน 
 “ค่าเช่า” นั้นโดยปกติก็เป็นเงินตรา ที่คู่สัญญาให้แก่กันเพ่ือตอบแทนการใช้

ทรัพย์สินที่เช่า แต่ค่าเช่านั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นเงินตราเสมอไป คู่สัญญาจะตกลงกันก าหนดค่าเช่าเป็น
ทรัพย์สินอย่างอ่ืนก็ได้ เพราะไม่มีกฎหมายก าหนดห้ามไว้แต่อย่างใด เช่น ตกลงช าระค่าเช่ากันด้วย
ข้าวเปลือกก็ย่อมท าได้ และเมื่อมีการฟ้องร้องเรียกค่าเช่าที่ค้างช าระ จะต้องคิดราคาข้าวในขณะโจทก์
ฟ้อง 

 ๓.๕.๑.๒ การท าสัญญาเช่าทรัพย์ 
 สัญญาเช่าทรัพย์นั้น กฎหมายไม่ได้ก าหนดแบบของสัญญาไว้แต่อย่างใด ดังนั้น

เพียงแต่คู่กรณีได้มีเจตนาตกลงกัน สัญญาเช่าทรัพย์ก็เกิดขึ้นแล้ว เช่น การเช่ารถยนต์ เช่าบ้าน หรือ
เช่าที่ดิน เป็นต้น และเมื่อสัญญาเช่าเกิดขึ้นแล้ว ภายหลังหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา คู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่ง ก็ย่อมสามารถฟ้องร้องบังคับให้ช าระค่าเช่าได้ ในเรื่องนี้ มีกรณียกเว้น หากเป็นการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ การเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น กฎหมายก าหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ 
มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ 

 หลักฐานเป็นหนังสือนั้น เป็นเรื่องของพยานหลักฐานที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมี 
ไม่ใช่เรื่องแบบของนิติกรรม ดังนั้น แม้คู่กรณีจะไม่ได้ท าหลักฐานเป็นหนังสือตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
สัญญานั้นก็สมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ แต่ผลของการไม่ท าหลักฐานเป็นหนังสือไว้จะท าให้ไม่
สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันในศาลได้ หากมีกรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาล แต่ถ้าไม่มีกรณีที่จะต้องใช้
สิทธิทางศาล คือ ไม่มีการผิดสัญญาเกิดขึ้น แม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ก็ไม่มีผลเสียหายอย่างใดแก่
คู่กรณี ตัวอย่างของหลักฐานเป็นหนังสือในกรณีสัญญาเช่าก็เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า หรือหนังสือทวง
ค่าเช่าที่ลงชื่อผู้ให้เช่า เป็นต้น การท าสัญญาเช่าทรัพย์แยกพิจารณาได้ดังนี้ 
 ๑) การเช่าสังหาริมทรัพย์ 
 การเช่าสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดา หรืออสังหาริมทรัพย์
ชนิดพิเศษ และไม่ว่าจะเป็นการเช่ากันในระยะเวลาเท่าใด กฎหมายไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเช่าไว้ 
ดังนั้นคู่สัญญาจึงสามารถตกลงเช่ากันอย่างใดก็ได้ และจะตกลงกันด้วยวาจา หรือท าหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถฟ้องร้องบังคับกันได้ 
 ๒) การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนดระยะเวลาเช่าไว้ไม่เกิน ๓ ปี 
 กฎหมายได้ก าหนดให้การเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ
อย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ 
 การ “ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้” หมายถึง ฟ้องร้องเพ่ือให้บังคับตามสัญญาเช่าไม่ได้
เท่านั้น เช่น การเรียกค่าเช่าของผู้ให้เช่าหรือการที่ผู้เช่าจะให้ผู้ให้เช่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า หรือการ
อ้างว่ามีสิทธิอยู่จนครบตามสัญญาที่ท าไว้ด้วยวาจานั้นก็ไม่ได้เช่นกัน แต่ถ้าไม่ใช่การฟ้องร้องบังคับตาม
สัญญาเช่า เช่น การฟ้องขับไล่ออกจากทรัพย์สินที่เช่าและเรียกค่าเสียหายโดยหลักกรรมสิทธิ์ย่อมท า
ได ้
 ตัวอย่าง ด า ท าสัญญาเช่าบ้ านจากแดง ค่าเช่ าเดือนละ ๕ ,๐๐๐ บาท 
ก าหนดเวลาเช่า ๒ ปี โดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ต่อมา ด าผิดสัญญาไม่ช าระค่าเช่า ดังนี้ แดงจะ
ฟ้องคดีต่อศาลขอให้บังคับให้ด าช าระค่าเช่าไม่ได้ เพราะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ แต่สามารถฟ้องขับ
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ไล่ฐานละเมิดได้ 
 ๓) การเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ก าหนดระยะเวลาเช่าไว้เกินกว่า ๓ ปีหรือตลอดอายุ
ของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า 
 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะก าหนดระยะเวลาเช่าไว้เพียง ๑ ปี ๒ ปี หรือเกิน
กว่านั้นเป็น ๑๐ ปี ๒๐ ปี หลักเกณฑ์ในการท าสัญญาก็เหมือนกัน กล่าวคือ ต้องมี “หลักฐานเป็น
หนังสือ” จึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาเช่าทรัพย์ได้ 
 อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นกรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีก าหนดระยะเวลาเช่าเกิน
กว่า ๓ ปี หรือตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า กฎหมายได้ก าหนดให้ต้องท าเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งหากไม่ท าตามก็จะฟ้องร้องบังคับคดีได้แค่เพียง ๓ ปีเท่านั้น 
 ที่ว่า สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เพียง ๓ ปีนั้น หมายความว่า สัญญาเช่านั้นต้อง
ได้มีการท าหลักฐานเป็นหนังสือไว้ แต่ไม่ได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้น 
จึงสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เพียง ๓ ปี หากเป็นกรณีที่ไม่ได้ท าหลักฐานเป็นหนังสือไว้เลย ก็ไม่
สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยตามหลักในข้อ ๒) 
 ตัวอย่าง ก. ตกลงให้ ข.เช่าที่ดิน มีก าหนด ๙ ปี โดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 
ดังนี้กรณีเป็นไปตามหลักในข้อ ๒ คือ ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลได้เลย 
 ตัวอย่าง ก. ท าหนังสือสัญญาให้ ข.เช่าที่ดิน มีก าหนด ๙ ปี แต่ไม่ได้จดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันตามสัญญาเช่าได้เพียง ๓ ปีเท่านั้น 
 การท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ท าสัญญาเช่า
เกินกว่า ๓ ปีขึ้นไปนั้น กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องจดทะเบียนในขณะที่ท าสัญญาเช่าทันที ตราบใด
ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสัญญาเช่าดังกล่าวย่อมมีผลบังคับได้เพียง ๓ ปีเท่านั้น และภายใน ๓ ปีนี้คู่สัญญา
สามารถบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งไปจดทะเบียนการเช่าได้ 
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 อสังหาริมทรัพย์ 
(ไม่รวมสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ) 

สังหาริมทรัพย์ 
และสังหาริมทรัพย์

ชนิดพิเศษ 
ลักษณะส าคัญ    ๑. สัญญาเช่าทรัพย์เป็นสัญญาที่ “ผู้ให้เช่า” 

น าทรัพย์สินออกให้ “ผู้เช่า” เช่า โดยผู้เช่ามีสิทธิ
ที่จะใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า 
(เป็นเพียงสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ จาก
ทรัพย์สินเท่านั้นแต่มิได้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
นั้น) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาต้องคืนทรัพย์สิน
ที่เช่า (พึงสังเกตว่าสัญญาเช่าทรัพย์นั้นไม่มีการ
โอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินแต่ประการใด) โดย
ในระหว่างสัญญาผู้เช่าตกลงให้ค่าเช่าเพ่ือตอบ
แทนการใช้ทรัพย์สิน 
   ๒ . สัญญาเช่าทรัพย์นั้ น เป็นสัญญาที่ ไม่มี 
“แบบ” ที่จะท าให้สัญญาเช่าตกเป็นโมฆะเหมือน
สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ ว่าจะเป็น
สังหาริมทรัพย์พิเศษหรือสังหาริมทรัพย์ธรรมดา
กฎหมายมิได้ก าหนดเรื่องหลักฐานในการฟ้องคดี
ไว้เลย กรณีที่กฎหมายเข้ามาก าหนดหลักฐาน
ดั ง ก ล่ า ว ไ ว้ จ ะ มี ก็ แ ต่ เ ฉ พ า ะ ก า ร เช่ า
อสังหาริมทรัพย์เท่านั้น 

 
 
 
 

ระยะเวลาการ
เช่า 

    ห้ามมิให้ท าสัญญาเช่านานกว่า ๓๐ ปี แต่ถ้า
ก าหนดนานกว่านั้น ก็ให้มีผลให้ลดลงมาเหลือ 
๓๐ ปี 

ตกลงท าสัญญาเช่า
นานเท่าใดก็ได้ 

เช่าไม่เกิน ๓ ปี    ต้องมีหลักฐานเป็นหนั งสือ (เป็น เอกสาร
ลักษณะเดียวกับกรณีการกู้ยืมเงินหรือการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ราคา ๒๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) และ 
ต้องลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นส าคัญ คือ 
หากจะฟ้องให้ส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้เช่า ต้องมี
ลายมือชื่อผู้ให้เช่า หรือ หากต้องการฟ้องให้ช าระ
ค่าเช่าต้องมีลายมือชื่อผู้ เช่า มิฉะนั้นจะน าไป
ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ พึงสังเกตเห็นว่าหลักฐาน
ในการเช่าไม่ได้หมายความรวมถึงการวางมัดจ า
หรือการช าระหนี้บางส่วนดังเช่นสัญญาซื้อขาย  

กฎหมายไม่ได้
ก าหนดหลักฐานใน
การฟ้องร้องบังคับ
คดีเอาไว้ จะตกลง
กันด้วยวาจาหรือ
วิธีใดก็ใช้บังคับกัน
ได้ 
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เช่าเกินกว่า ๓ 
ปี หรือตลอด
อายุของผู้เช่า
หรือผู้ให้เช่า 

    ต้องท าเป็นหนังสือ (ต้องลงชื่อทั้งผู้เช้าและ
ผู้ ให้ เช่ า) และจดทะเบี ยนต่อเจ้าหน้ าที่  ถ้ า
เพียงแต่ท าเป็นหนั งสือ ไว้ โดยมิ ได้น าไปจด
ทะเบียนการเช่านั้นไม่เสียไป แต่จะบังคับคดีกัน
ได้เพียง ๓ ปี 

กฎหมายไม่ได้
ก าหนดหลักฐานใน
การฟ้องร้องบังคับ
คดีเอาไว้ จะตกลง
กันด้วยวาจาหรือ
วิธีใดก็ใช้บังคับกัน
ได้ 

 

 ๓.๕.๑.๓ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า 
 ๑) การส่งมอบทรัพย์สินที่ให้เช่า 
 จากลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้
เช่า เพ่ือให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่านั้นตามสัญญา ดังนั้นกฎหมายจึง
ก าหนดให้ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว และจะต้องอยู่ในสภาพที่
เหมาะแก่การที่จะใช้ประโยชน์ตามสัญญาเช่าด้วย เช่น เช่าเรือยนต์ส าหรับออกทะเล นอกจากผู้ให้เช่า
จะต้องส่งมอบเรือยนต์ที่อยู่ในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว ผู้ให้เช่ายังต้องส่งมอบเรือยนต์ที่เหมาะสมแก่
การขับขี่ไปในทะเลด้วย เช่น ต้องมีน้ ามันและห่วงชูชีพพร้อม เป็นต้น 
 ๒) การจัดให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าตลอดระยะเวลา
การเช่า 
 นอกจากหน้าที่ในประการแรก ผู้ให้เช่ายังต้องมีหน้าที่ดูแลให้ผู้เช่าสามารถได้ใช้ 
หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่านั้นตลอดระยะเวลาการเช่าด้วย กล่าวคือ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้อง
ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซม เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายหรือจารีตประเพณีก าหนดให้ผู้เช่าเป็นผู้
ซ่อมแซมเอง 
 กรณีที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ เช่าเป็นผู้ รักษาและซ่อมแซมเอง ได้แก่  การ
บ ารุงรักษาตามปกติและการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ เช่น เช่าบ้านอยู่อาศัย กระเบื้องปูพื้นแตก ๒-๓ แผ่น 
หือมุ้งลวดประตู หน้าต่าง ฉีกขาดไป ดังนี้ เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องซ่อมแซมเอง 
 ๓) รับผิดในความช ารุดบกพร่องและการรอนสิทธิ 
 ถ้าทรัพย์ที่ให้เช่ามีความช ารุดบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น และเป็นเหตุให้
เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่จะใช้เป็นปกติหรือประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญา ผู้ให้เช่าต้องรับ
ผิดในความช ารุดบกพร่องนี้ ไม่ว่าผู้ให้เช่าจะรู้หรือไม่รู้ในขณะส่งมอบว่ามีความช ารุดบกพร่องนั้นอยู่
หรือไม่ก็ตามและหากความช ารุดบกพร่องนั้นเกิดขึ้นในระหว่างสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าก็ต้องรับผิดในความ
ช ารุดบกพร่องนั้นด้วย 
 นอกจากนี้หากในระหว่างสัญญาเช่ามีบุคคลภายนอกซึ่งมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่
เช่านั้นอยู่ในเวลาที่เช่าดีกว่าผู้ให้เช่ามารบกวนขัดสิทธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้เช่า ซึ่งถือว่ามี
การรอนสิทธิเกิดขึ้น ผู้ให้เช่าต้องรับผิดในการรอนสิทธิที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ก. ซื้อรถยนต์คันหนึ่งมา
จากเพ่ือนโดยไม่ทราบว่ารถยนต์คันดังกล่าวถูกขโมยมาจาก ข. ต่อมา ก. ได้ท าสัญญาให้ ค. เช่า
รถยนต์คันดังกล่าว ต่อมาภายหลัง ข. ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ที่แท้จริงได้เรียกร้องเอารถยนต์คืนไป ถือ
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ว่า ค. ผู้เช่า ถูก ข. ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเหนือรถยนต์ที่เช่าดีกว่า ก. ผู้ให้เช่ารอนสิทธิ ก. ต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดจากการรอนสิทธินั้น 
 ๓.๕.๑.๔ หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า 
 ๑) หน้าที่ในการช าระค่าเช่า 
 จากลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์ ผู้เช่าเป็นลูกหนี้ มีหน้าที่ในการช าระค่ าเช่า
ให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นการตอบแทนการที่ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่า 
 ค่าเช่าจะช าระกันเมื่อใดนั้น ก็เป็นไปตามข้อตกลงของคู่สัญญาที่ได้ก าหนดเอาไว้ 
หากไม่มีการตกลงกันไว้ ก็ให้ช าระเม่ือสิ้นระยะเวลาการเช่าแต่ละคราว เช่น สัญญาเช่าบ้าน ก าหนดค่า
เช่าเป็นรายเดือน แต่ไม่ได้ก าหนดวันเวลาในการช าระค่าเช่าไว้ผู้เช่าก็ต้องช าระค่าเช่าเมื่อถึงก าหนดสิ้น
เดือนของแต่ละเดือน 
 ๒) หน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินที่เช่านั้นเสมอกันที่วิญญูชนจะพึงสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง 
 ตามสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิได้ครอบครองใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าตลอด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาเช่า และเมื่อครบก าหนดสัญญาเช่าแล้ว ผู้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่
เช่าคืนเพราะกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่านั้นยังคงเป็นเจ้าของอยู่ ดังนั้นในการครอบครองและใช้
ทรัพย์สินของผู้อื่นนั้น กฎหมายจึงก าหนดให้ผู้เช่าต้องใช้ความระมัดระวังบางประการ เช่น 
 (ก) ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่านั้น ผู้เช่าต้องใช้ตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาหรือตามปกติประเพณีเท่านั้น เช่น เช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล แต่น าไปบรรทุกทราย ดังนี้ เป็น
การใช้ทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา และไม่เป็นไปตามปกติประเพณีในการเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
 (ข)ในการใช้ทรัพย์สินนั้น ผู้เช่าต้องสงวนรักษาทรัพย์สินนั้นเสมอกับที่วิญญูชน
จะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง 
 “วิญญูชน” คือ บุคคลสมมติที่ระดับความระมัดระวังและความรู้ผิดชอบตามปกติ
ทั่วไป เช่น การใช้รถยนต์ เมื่อจอดไว้ริมถนน  วิญญูชนก็จะต้องล็อกประตูรถให้เรียบร้อย ดังนี้ ผู้เช่าก็
ต้องล็อกประตูรถให้เรียบร้อยเสมอกับท่ีวิญญูชนพึงกระท าด้วย 
 ๓) หน้าที่ในการคืนทรัพย์สินที่เช่า 
 เมื่อครบก าหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญาแล้ว ผู้เช่ามีหน้าจะต้องส่งคืนทรัพย์ที่
เช่าให้แก่ผู้ให้เช่า แต่มีข้อยกเว้นหากเป็นการเช่าที่นา และสัญญาได้ครบก าหนดและในขณะที่ผู้เช่าได้
เพาะปลูกข้าวแล้ว ผู้เช่าก็มีสิทธิที่จะครอบครองใช้ประโยชน์ในนานั้นต่อไปจนกว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จ 
แต่ทั้งนี้ผู้เช่าก็ต้องช าระค่าเช่าในระหว่างนั้นเลย 
 ๓.๕.๑.๕ ความระงับแห่งสัญญาเช่า 
  สัญญาเช่าระงับ ๒ กรณีด้วยกนัคือ 
 ๑) กรณีที่สัญญาเช่าระงับไปด้วยผลของกฎหมาย อาจมีได้ในเหตุต่อไปนี้คือ 
 (๑) เมื่อสิ้นก าหนดเวลาเช่าตามท่ีตกลงไว้ในสัญญา 
 สัญญาเช่าทรัพย์ที่ได้มีการก าหนดระยะเวลาการเช่าไว้นั้น กฎหมายก าหนดให้
สัญญาเช่าระงับเมื่อสิ้นก าหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ โดยมิพักต้องบอกกล่าว เช่น ท าสัญญาเช่าก าหนด
3 ปี เมื่อครบก าหนด 3 ปีแล้ว สัญญาเช่าก็ระงับไปโดยผลของกฎหมายทันที 
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 (๒) เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตาย 
 ความระงับแห่งสัญญาเช่าในกรณีนี้ ไม่มีกฎหมายมาตราใดบัญญัติไว้โดยชัด
แจ้ง แต่จากการพิจารณาลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์ทั้งหมด นักกฎหมายเห็นพ้องกันว่า ในสัญญา
เช่าทรัพย์นั้นคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสาระส าคัญ สิทธิการเช่าจึงเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า อันไม่อาจ
ตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทได้ ดังนั้น เมื่อผู้เช่าตาย สัญญาเช่าจึงระงับ แต่ถ้าผู้ให้เช่าตาย สัญญาเช่า
ไม่ระงับสิทธิหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ผู้ให้เช่ามีต่อผู้เช่าย่อมตกทอดแก่ทายาท 
 (๓) เมื่อทรัพย์สินที่เช่านั้นสูญหายไปทั้งหมด 
 ทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญาเช่านั้น เป็นสาระส าคัญประการหนึ่งในการมี
อยู่ของสัญญาเช่าทรัพย์ ดังนั้นเมื่อไม่มีทรัพย์สินอันเป็นวัตถุแห่งสัญญาเช่าแล้ว สัญญาเช่าจึงต้องระงับ
ไป เช่น เมื่อตึกแถวซึ่งเป็นวัตถุแห่งการเช่า ซึ่งโจทก์เช่าจากจ าเลย ถูกเพลิงไหม้หมดสิ้น สัญญาเช่า
ย่อมระงับไป 
 ๒) กรณีที่สัญญาเช่าระงับไปด้วยการบอกเลิกสัญญา อาจมีได้ในเหตุดังต่อไปนี้
คือ 
 (๑) กรณีท่ีมีข้อตกลงในสัญญาเช่าระบุให้สิทธิบอกเลิกสัญญาแก่คู่สัญญาเอาไว้
โดยเฉพาะ 
 ในกรณีที่มีข้อตกลงให้บอกเลิกสัญญาไว้โดยเฉพาะ คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิก็ย่อม
ที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าได้ตามข้อก าหนดในสัญญา ทั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อตกลงของคู่กรณี ซึ่งกฎหมาย
ยอมรับบังคับให้ เช่น สัญญาเช่าที่ดินจดทะเบียนมีก าหนด ๑๕ ปี แต่ระบุว่าผู้เช่าสามารถบอกเลิก
สัญญาได้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๐ วัน ผู้เช่าย่อมใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบก าหนด ๑๕ ปี
ได้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า ๓๐ วัน 
 (๒) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดหน้าที่ตามสัญญาเช่าในข้อส าคัญ 
 ในสัญญาเช่าทรัพย์นั้นกฎหมายได้ก าหนดหน้าที่ต่างๆ ให้แก่ทั้งผู้เช่าและผู้ให้
เช่า ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดไปจากที่กฎหมายก าหนดไว้ หากเป็นข้อส าคัญ
แล้ว ย่อมก่อให้เกิดสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าแก่คู่สัญญาฝ่ายตรงข้ามได้ เช่น ถ้าผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่า 
ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ 
 (๓) กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาเช่าไว้ 
 หากสัญญาเช่าไม่ได้ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้และไม่อาจสันนิษฐานได้ว่า
ระยะเวลาเช่าสิ้นสุดเมื่อใดแล้ว กฎหมายได้ก าหนดให้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ไว้ ในการบอกเลิกสัญญาเช่านั้นต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวก่อน ชั่วก าหนดเวลาช าระค่าระยะ
หนึ่งเป็นอย่างน้อย แต่ไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินกว่าสองเดือน เช่น ขาวท าสัญญาเช่าบ้าน
เหลือง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ อัตราค่าเช่าเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตกลงช าระค่าเช่าทุกวันสิ้น
เดือนโดยไม่ได้ก าหนดเวลาเช่าไว้ ดังนี้ ขาว หรือ เหลือง ก็ตาม ถ้ามีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาก็
ย่อมท าได้ แม้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ผิดสัญญาเลยก็ตาม เช่น ต้องการให้สัญญาเช่าเลิกในวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ก็ต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายรู้ตัวก่อนชั่วก าหนดเวลาช าระค่าเช่าระยะหนึ่งคือต้อง
บอกกล่าวก่อนหรือในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้น 
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 ๓.๕.๑.๖ สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษย่ิงกว่าสัญญาเช่าธรรมดา 
 นอกจากสัญญาเช่าทรัพย์ตามที่ได้อธิบายแล้ว ยังมีสัญญาเช่าทรัพย์อีกชนิดหนึ่งที่
เรียกว่าสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษ หรือสัญญาต่างตอบแทนเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากสัญญาเช่า
ธรรมดา 
 สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดานี้ มีลักษณะที่แตกต่างไปจาก
สัญญาเช่าธรรมดา คือ นอกจากจะต้องช าระค่าเช่าเพ่ือตอบแทนการได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่เช่าแล้ว ผู้เช่ายังต้องช าระหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการตอบแทนที่ได้เข้าท าสัญญาเช่านั้น
ยิ่งไปกว่าการช าระค่าเช่าธรรมดาอีกด้วย เช่น สัญญาที่ผู้เช่ารับภาระซ่อมแซมต่อเติมทรัพย์ที่เช่าเป็น
พิเศษนอกจากการช าระค่าเช่า หรือสัญญาเช่าที่ผู้เช่าต้องปลูกต้นไม้ลงในดินที่เช่าของผู้ให้เช่าเป็นการ
ตอบแทน หรือสัญญาเช่าที่ผู้เช่าต้องช่วยออกเงินค่าก่อสร้างตึกที่เช่าให้แก่ผู้เช่า หรือผู้เช่าปลูกอาคาร
ลงในที่ดินที่เช่าแล้วยกอาคารนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า ก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษมิใช่
สัญญาเช่าธรรมดา ดังนั้นแม้ไม่ได้ท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก็ใช้บังคับได้
ตามข้อตกลง 
 อย่างไรก็ตาม การเช่าโดยที่ผู้เช่าต้องเสียเงินกินเปล่าหรือที่เรียกว่า “เงินแป๊ะเจี๊ยะ” 
นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่า ดังนั้นการท าสัญญาเช่าโดยเสียเงินกินเปล่า จึงไม่ใช่สัญญาเช่าต่างตอบ
แทนพิเศษแต่อย่างใดเมื่อไม่ได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การเช่าใช้ได้เพียง ๓ ปี และ
การที่ผู้เช่าต่อเติมหรือตกแต่งทรัพย์สินที่เช่า เช่น ออกเงินตกแต่งท าหินขัดพ้ืน ท าผนังก้ันห้อง เป็นการ
กระท าเพ่ือความสวยงามและเพ่ือความสะดวกสบายในการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่า จึงไม่ใช่สัญญาเช่า
ต่างตอบแทนพิเศษเช่นเดียวกัน 

 ๓.๕.๑.๗ ผลทางกฎหมายของสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษ 
 เนื่องจากสัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษนี้เป็นสัญญาเช่าอย่างหนึ่ง ดังนั้นคู่สัญญาจึง

ต้องผูกพันตามหลักกฎหมายในเรื่องเช่าทรัพย์ด้วย แต่ทั้งนี้สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญา
เช่าธรรมดาก็มีผลทางกฎหมายบางประการที่แตกต่างไปจากสัญญาเช่าธรรมดา กล่าวคือ การท า
สัญญาเช่าต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๕๓๘ คือ แม้จะ
เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่จ าเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือท าเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด และสัญญาต่างตอบแทนพิเศษนี้ แม้ผู้เช่าตายสัญญาเช่าก็ไม่ระงั บ
ทายาทของผู้เช่า มีสิทธิเช่าต่อไปได้จนกว่าจะครบก าหนดสัญญา 
 ๓.๕.๒ สัญญาเช่าซื้อ 
 “สัญญาเช่าซื้อ” คือ สัญญาซึ่งเจ้าของทรัพย์สินที่เรียกว่า ผู้ให้เช่าซื้อ เอาทรัพย์สินออก
ให้เช่า และให้ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซื้อ โดยเงื่อนไขว่า
เมื่อผู้เช่าซื้อได้ช าระราคาเป็นจ านวนเงินครบตามจ านวนครั้งที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
 ๓.๕.๒.๑ สัญญาเช่าซื้อมีลักษณะดังนี้คือ 
 ๑) เป็นสัญญาซึ่งเจ้าของทรัพย์สินน าทรัพย์ออกให้เช่า 
 ผู้ให้เช่าซื้อต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ โดยอาจเป็นเจ้าของในขณะท า
สัญญาเช่าซื้อหรือเป็นเจ้าของในอนาคตก็ได้ การน าทรัพย์สินออกให้เช่าก็คือ การน าทรัพย์สินออกให้
บุคคลอ่ืนเช่าไปเพ่ือใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่านั้นท านองเดียวกับสัญญาเช่าทรัพย์ที่ได้
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กล่าวมาแล้ว 
 จากลักษณะในข้อนี้ จึงเห็นได้ว่าสัญญาเช่าซื้อนั้น มีลักษณะของสัญญาเช่าทรัพย์
รวมอยู่ด้วยเพียงแต่ว่ามิใช่สัญญาเช่าทรัพย์อย่างเดียว และทรัพย์สินที่เจ้าของน าออกให้เช่านั้นจะเป็น
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ได้ 
 ๒) มีค ามั่นของเจ้าของทรัพย์สินว่าจะขายหรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า
ซื้อหากได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาครบถ้วนแล้ว 
 กล่าวคือนอกจากเจ้าของทรัพย์สินจะเอาทรัพย์สินออกให้เช่าแล้ว เจ้าของ
ทรัพย์สินนั้นยังผูกพันตัวเองด้วยค ามั่นว่า จะขายหรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซื้อด้วย หาก
ผู้เช่าซื้อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาครบถ้วนแล้ว 
 ค าว่าให้ทรัพย์สินนั้น “ตกเป็นสิทธิ” แก่ผู้เช่า หมายความว่า เมื่อผู้เช่าช าระเงิน
ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อครบถ้วนแล้ว ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้เช่าซื้อ หากเป็นสังหาริมทรัพย์
ธรรมดากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้เช่าซื้อเมื่อผู้เช่าซื้อช าระราคาครบถ้วน
ตามข้อตกลงแต่ถ้าทรัพย์สินที่เช่าซื้อนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ แม้ผู้เช่าซื้อ
จะช าระราคาค่าเช่าซื้อครบถ้วนตามสัญญาแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะยังไม่โอนไปยังผู้เช่าซื้อ
จนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ดังนั้นเงื่อนไขในสัญญาเช่าซื้อ คือ การช าระราคาเป็นจ านวนเงินและตามจ านวน
ครั้งที่ก าหนดไว้ในสัญญา เช่น ท าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ก าหนดช าระเงินเป็นงวด รวม ๑๒ งวด งวด
หนึ่งมีก าหนดเวลา ๑ เดือน ช าระงวดละ ๑๕,๐๐๐ บาท หากผู้เช่าซื้อได้ช าระเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ทุก
งวดจนครบทั้ง ๑๒ งวด แล้วผู้เช้าซื้อก็ได้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่เช่าซื้อไป 
 ๓.๕.๒.๒ แบบของสัญญาเช่าซื้อ 
 สัญญาเช่าซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการเช่าซื้อสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ตาม 
กฎหมายได้ก าหนดแบบของสัญญาเช่าซื้อไว้ คือ ต้องท าเป็นหนังสือ มิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะ 
 ที่ว่าต้องท าเป็นหนังสือนั้น หมายความว่าคู่สัญญาต้องลงลายมือชื่อในสัญญาทั้งสอง
ฝ่าย ถ้าฝ่ายใดมิได้ลงลายมือชื่อ จะถือว่าฝ่ายนั้นท าหนังสือด้วยมิได้ เช่น ผู้เช่าซื้อลงลายมือชื่อใน
สัญญาฝ่ายเดียวสัญญาเช่าซื้อย่อมตกเป็นโมฆะ การลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อดังกล่าว ไม่จ าเป็นที่
คู่สัญญาจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมกัน ในทางปฏิบัติผู้ให้เช่าซื้อมักจะให้ผู้เช่าซื้อลงลายมือชื่อในสัญญา
เช่าซื้อก่อน แล้วผู้ให้เช่าซื้อค่อยลงลายมือชื่อในภายหลัง สัญญาเช่าซื้อนั้นก็มีผลสมบูรณ์ไม่ตกเป็น
โมฆะแต่อย่างใด 
 ๓.๕.๒.๓ ความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อ 

 ๑) โดยการบอกเลิกสัญญาของผู้เช่าซื้อ 
 สัญญาเช่าซื้อมีลักษณะพิเศษประการหนึ่งคือ กฎหมายก าหนดให้ผู้เช่าซื้อ มีสิทธิ

บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อในเวลาใดก็ได้ตามความประสงค์ โดยการส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของ 
เช่น เช่าซื้อรถยนต์มาได้ ๑ เดือน เมื่อผู้เช่าซื้อไม่พอใจ ต้องการบอกเลิกสัญญาก็ท าได้โดยการส่งมอบ
รถยนต์คืนให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน 

 ๒) โดยการบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อ มีสาเหตุ ๒ ประการคือ 
 (๑) เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติดๆกัน แต่ถ้าเป็นการท าสัญญาเช่า
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ซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าซื้อ ๓ งวดติดๆ กัน และผู้ให้เช่าซื้อได้
มีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ช าระราคาค่างวดที่ค้างช าระนั้นแล้ว แต่ผู้เช่าซื้อละเลยไม่ยอมปฏิบัติ
ตามหนังสือบอกกล่าวนั้นภายในเวลาอย่างน้อย ๓๐ วันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น 
ผู้ให้ซื้อจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ ซึ่งจะแตกต่างจากการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
อย่างอ่ืนเมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระราคาค่าเช่าซื้อ ๒ งวดติดๆ  กัน ผู้ให้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญา
ได้เลย เช่น สัญญาซื้อก าหนดช าระ ๑๒ งวดๆละ ๑ เดือน ผู้เช่าซื้อช าระมาถึง ๗ งวด แต่ไม่ได้ช าระใน
งวดที่ ๘ และ ๙ ดังนี้จึงถือว่าผิดนัด ไม่ใช้เงินสองคราวติดๆกัน ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาได้ 
 หากเป็นการผิดนัดไม่ใช้เงินในงวดสุดท้าย ผู้ให้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาได้
ต่อเมื่อระยะเวลาการใช้เงินได้พ้นก าหนดไปอีกงวดหนึ่งแล้ว เช่น ก าหนดช าระเงินเป็นงวดๆ งวดละ  
๑ เดือน ผู้เช่าซื้อช าระเงินมาตลอด  แต่งวดสุดท้ายไม่ได้ช าระ ดังนี้ผู้ให้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาเลย
ไม่ได้ต้องรอให้เวลานัดแต่งวดสุดท้ายที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดผ่านพ้นไปจนครบก าหนด 1 เดือนเสียก่อน จึง
บอกเลิกสัญญาได ้
 (๒) เมื่อผู้เช่าซื้อกระท าผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนส าคัญ สัญญาข้อใดเป็นส่วน
ส าคัญนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป เช่น เช่าซื้อรถยนต์มีข้อสัญญาให้ต้องน ารถยนต์
มาตรวจสภาพระบบเครื่องเป็นประจ าทุกเดือน ห้ามน ารถยนต์ไปต่างจังหวัด และห้ามน าไปให้ผู้ไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่ใช้ ดังนี้ หากผู้เช่าซื้อผิดสัญญาถือได้ว่าเป็นการผิดสัญญาในส่วนส าคัญ ผู้ให้เช่าซื้อบอก
เลิกสัญญาได ้

๓.๕.๒.๔ ผลของการบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กล่าวมาข้างต้น  

ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ ๒ ประการคือ ผู้ให้เช่าซื้อซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้าครอบครอง
ทรัพย์สินนั้น และริบเงินทั้งหมดที่ผู้เช่าซื้อได้ช าระมาแล้ว เช่น เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ช าระค่าเช่า       
๒ งวดติดกัน ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเอาทรัพย์สินคืน และไม่ต้องคืนเงินที่ผู้เช่าซื้อได้ช าระแล้วได้ 
 การริบเงินทั้งหมดที่ผู้เช่าซื้อได้ช าระมาแล้ว หมายถึง เงินดาวน์และเงินค่างวดเช่าซื้อ
ที่ช าระมาแล้วทั้งหมด ส่วนการกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อนั้น ผู้ให้เช่าซื้อสามารถท าการ
ยึดทรัพย์?สินที่ให้เช่าซื้อกลับคืนได้โดยไม่ต้องฟ้องศาล 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ความหมาย   คือ สัญญาซึ่ง “ผู้ให้เช่าซื้อ” เอาทรัพย์ออกให้เช่าและให้ค ามั่นว่าจะ

ขายทรัพย์สินนั้นหรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของ “ผู้เช่าซื้อ” เมื่อผู้เช่า
ซื้อได้ช าระเป็นจ านวนเงินครบครั้งในสัญญา 

แบบของสัญญา
เช่าซื้อ 

  การเช่าซื้อทรัพย์สินทุกประเภทต้องเป็นหนังสือ กล่าวคือ ต้องมีการ
ลงลายมือชื่อชองทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าซื้อ (แต่ไม่ต้องน าไปจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่) หากไม่ท าตามสัญญาเช่าซื้อก็จะตกเป็นโมฆะ 

ความระงับแห่ง
สัญญาเช่าซื้อ 

  โดยหลักผู้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อในเวลาใดก็ได้โดยการ
ส่งมอบทรัพย์สินคืน ส่วนผู้ให้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาได้เมื่อผู้
เช่ าซื้อผิดนัดไม่ ใช้ เงินสองคราวติดกัน แต่ถ้าเป็นรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ประกาศ
ข้อบังคับในการท าสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์ขึ้นใหม่ โดย
ผู้เช่าซื้อต้องผิดนัดไม่ช าระค่าเช่าซื้อ ๓ งวดติดต่อกัน หลังจากได้รับ
หนังสือและไม่ปฏิบัติตามภายใน ๓๐ วัน ผู้ให้เช่าซื้อจึงสามารถบอก
เลิกสัญญาได้ หรือ เมื่อผู้เช่าซื้อกระท าผิดสัญญาในข้อส าคัญ 

ผลของการบอก
เลิกสัญญา 

   ผู้ให้เช่าซื้อชอบที่จะริบบรรดาเงินค่าเช่าซื้อที่ผู้เช่าซื้อได้ใช้มาแล้วแต่
ก่อนและกลับเข้าครองทรัพย์สินได้ 

  

 สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทรัพย์ พิจารณาความแตกต่างได้ดังนี้คือ 
  ๑) สัญญาเช่าทรัพย์ ผู้เช่ามีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าโดยไม่มี
ทางจะได้กรรมสิทธิ์เลย ไม่ว่าจะเช่ากันนานเท่าใด แต่สัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อนอกจากมีสิทธิครอบครอง
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าแล้ว ยังอาจได้สิทธิในทรัพย์สินนั้นหากได้ช าระเงินครบจ านวนครั้ง
ตามท่ีก าหนดในสัญญา 
  ๒) ค่าเช่าในสัญญาเช่าทรัพย์นั้น จะเป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนก็ได้ แต่ค่าเช่าซื้อ
นั้นกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นเงินเท่านั้น 
  ๓) สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาที่ต้องท าตามแบบ คือ ต้องท าเป็นหนังสือ มิฉะนั้นจะตก
เป็นโมฆะแต่สัญญาเช่าทรัพย์ไม่ต้องท าตามแบบแต่อย่างใด 
  ๔) สัญญาเช่าทรัพย์เป็นสัญญาที่ถือเอาคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสาระส าคัญ ดังนั้น
เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตาย สัญญาเช่าย่อมระงับ แต่สัญญาเช่าซื้อเป็นสิทธิ์ในทางทรัพย์สิน ดังนั้นเมื่อผู้
เช่าซื้อถึงแก่ความตาย สัญญาเช่าซื้อไม่ระงับและจะตกทอดแก่ทายาท 
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 สรุป   
  นิติกรรม 
  นิติกรรม หมายความว่า การใดๆ อันท าลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่ง
โดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ  
  นิติกรรมตามกฎหมายได้ก าหนด แบบของนิติกรรมไว้ ซึ่งหมายถึง พิธีการที่กฎหมายก าหนด
ไว้และบังคับให้ผู้แสดงเจตนาท านิติกรรมต้องปฏิบัติเพ่ือความสมบูรณ์ของนิติกรรม หากไม่ท าตาม
แบบที่กฎหมายก าหนดไว้นิติกรรมนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ 
  ในการแสดงเจตนาอาจมีความบกพร่องในการแสดงเจตนา ซึ่งอาจเกิดจากกรณี เจตนาลวง 
นิติกรรมอ าพราง กลฉ้อฉล ข่มขู่ การส าคัญผิดในสาระส าคัญแห่งนิติกรรมและส าคัญผิดในคุณสมบัติ
ของบุคคลหรือทรัพย์ 
  โมฆะ หมายถึง การกระท าที่ตกเป็นอันเสียเปล่าใช้บังคับไม่ได้และจะท าให้กลับคืนอีกไม่ได้ 
นิติกรรมที่ตกเป็นโมฆะย่อมเสียเปล่าใช้บังคับใดๆ ไม่ได้อีกเลย ไม่มีผลผูกพันใดๆ กันในทางกฎหมาย 
  โมฆียะ หมายถึง การกระท าที่มีผลสมบูรณ์แต่อยู่ในบังคับว่าอาจตกเป็นอันเสียเปล่าใน
ภายหลังได้ ถ้ามีการบอกล้างเมื่อใดนิติกรรมที่ดูว่าสมบูรณ์นั้นจะตกเป็นโมฆะ คือเสียเปล่า เว้นแต่จะมี
การให้สัตยาบันก่อนที่จะมีการบอกล้างนิติกรรมนั้นจึงจะมีผลสมบูรณ์ต่อไป 
 
 สัญญา 
 สัญญา คือ การแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปเป็นค าเสนอและค าสนองถูกต้อง
ตรงกันโดยมุง่ประสงค์ท่ีจะให้มีผลบังคับกันตามกฎหมาย 
 การเลิกสัญญา หมายถึง การที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายท าให้สัญญาที่ท ากันไว้ระงับ
ไปหรือท าให้หนี้ที่เกิดข้ึนในทางกฎหมายนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง  สิทธิในการเลิกสัญญาอาจเกิดได้ คือ 
โดยข้อสัญญาซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาและโดยบทบัญญัติของกฎหมาย 
 ผลของการเลิกสัญญา   กล่าวคือ  คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมและสิทธิในการเรียกร้องค่า 
เสียหายอันเกิดจากการเลิกสัญญา 

 
 สัญญาซื้อขาย 
 สัญญาซื้อขาย คือ สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่

บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย 
 สัญญาซื้อขายที่มีแบบของสัญญาซื้อขายก าหนดไว้ หากไม่ท าตามผลของสัญญาจะตกเป็น

โมฆะ คือ สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  สังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ 
 หน้าที่และความรับผิดของผู้ขาย คือ หน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สิน ความรับผิดในการช ารุด

บกพร่อง ความรับผิดในการรอนสิทธิ 
 
สัญญาให ้
สัญญาให้ คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้ โอนทรัพย์สินของตนให้โดยเสน่หาแก่บุคคล



๑๑๕ 
 

กฎหมายเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน 

อีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น ซึ่งต้องพิเคราะห์เจตนาขณะให้เป็นข้อส าคัญ 
สัญญาให้ ไม่ใช่สัญญาต่างตอบแทน ซึ่งแตกต่างกับสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาแลกเปลี่ยน

เพราะผู้ให้ให้ทรัพย์สินแก่ผู้รับโดยเสน่หา โดยผู้รับไม่ต้องเสียค่าตอบแทน คงรับเอาประโยชน์จากผู้ให้
เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น โดยไม่ต้องท าหน้าที่ 

การให้ที่มีภาระติดพันคือ การให้โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับจะต้องปฏิบัติหรือมีภาระบางอย่างที่จะ
ด าเนินการต่อไปเกี่ยวกับการให้นั้น ภาระท่ีมีอยู่เหนือทรัพย์สินที่ว่านั้น เช่น จ านอง จ าน า 

การถอนคืนการให้ ปกติเมื่อสัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว และมีการส่งมอบทรัพย์สินแก่กันเสร็จ
เด็ดขาดไปแล้ว ผู้ให้จะเรียกทรัพย์สินนั้นคืนไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับท าผิดเงื่อนไขของสัญญาให้ หรือถอนคืน
การให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณ 

 
สัญญายืม 
สัญญายืม คือ สัญญาที่คู่สัญญาที่บุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้ให้ยืม” ให้บุคคลอีกฝ่ายที่

เรียกว่า “ผู้ยืม” ใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่า และจะคืนเมื่อได้ใช้สอยทรัพย์นั้นเสร็จแล้ว 
สัญญายืม มี ๒ ประเภทคือ สัญญายืมใช้คงรูป สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง 
การกู้ยืมเงินเป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองแบบหนึ่ง เพียงแต่มีบทบัญญัติที่เป็นพิเศษ กล่าวคือ 

การกู้ยืมเงินกว่า ๒,๐๐๐ บาทข้ึนไป ถ้าไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้กู้ จะ
ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ คือ จะเอาพยานบุคคลมาสืบว่ามีการกู้ยืมเงินกันไม่ได้  และการให้กู้โดยเรียก
ดอกเบี้ยเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี มีความผิด ดอกเบี้ยทั้งหมดตกเป็นโมฆะ  แต่ผู้กู้ยังมีหน้าที่ช าระเงินต้น
คืน 

 
ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 
หลักประกันมีอยู่ ๒ ประเภท  คือ การประกันด้วยบุคคล และการประกันด้วยทรัพย์ 
การประกันด้วยบุคคล คือ การที่มีบุคคลภายนอกยอมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้ โดยรับรองว่าถ้า

ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ ตนจะใช้หนี้ให้ ซึ่งเรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน”  
สัญญาค้ าประกัน คือ สัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ค้ าประกัน ยอมผูกพันตน

ต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งว่าจะช าระหนี้ให้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ช าระหนี้นั้น สัญญาค้ าประกันเป็นการประกันการ
ช าระหนี้ด้วยบุคคล  มีผลให้เจ้าหนี้มีบุคคลสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ได้ 

การประกันด้วยทรัพย์ คือ การที่เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะรับช าระหนี้ของตนจากทรัพย์สิน
บางอย่างซึ่งอาจเป็นของลูกหนี้หรือของบุคคลอ่ืนก็ได้ การประกันด้วยทรัพย์นี้มี ๒ ประเภท คือ การ
จ านองและการจ าน า 

สัญญาจ านอง คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้จ านอง เอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคน
หนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจ านอง เพื่อเป็นประกันการช าระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจ านอง 

สัญญาจ าน า คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า ผู้จ าน า  ส่งมอบทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคล 
อีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจ าน า เพื่อเป็นการประกันการช าระหนี้ 
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สัญญาเช่าทรัพย์ 
สัญญาเช่าทรัพย์” คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่ง 

เรียกว่า ผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ชั่วระยะเวลาอันมีจ ากัด และผู้
เช่าตกลงให้ค่าเช่าเพ่ือการนั้น 

สัญญาเช่าทรัพย์เป็นสัญญาต่างตอบแทน เพราะคู่สัญญาในสัญญาเช่าทรัพย์นั้นต่างเป็นทั้ ง
เจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ผู้ให้เช่าเป็นลูกหนี้ โดยมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่
เช่าให้แก่ผู้เช่า ในขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าหนี้ในอันที่จะได้รับค่าเช่าทรัพย์สินนั้น ส่วนผู้เช่าก็เป็นลูกหนี้
โดยมีหน้าที่ที่จะต้องช าระค่าเช่าทรัพย์ให้แก่ผู้ ให้เช่า ในขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าหนี้ในอันที่จะเรียกให้
ผู้ให้เช่าส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้ตนได้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น 

สิทธิของผู้เช่าในทรัพย์สินที่เช่านั้น เป็นเพียงสิทธิที่จะได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ใดๆ จาก
ทรัพย์สินที่เช่าเท่านั้น ผู้เช่าไม่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าแต่อย่างใด 

 
สัญญาเช่าซื้อ 
สัญญาเช่าซื้อ” คือ สัญญาซึ่งเจ้าของทรัพย์สินที่เรียกว่า ผู้ให้เช่าซื้อ เอาทรัพย์สินออกให้เช่า 

และให้ค ามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซื้อ โดยเงื่อนไขว่าเมื่อผู้
เช่าซื้อได้ช าระราคาเป็นจ านวนเงินครบตามจ านวนครั้งที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

สัญญาเช่าซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการเช่าซื้อสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ตาม กฎหมายได้
ก าหนดแบบของสัญญาเช่าซื้อไว้ คือ ต้องท าเป็นหนังสือ มิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะ 

สัญญาเช่าซื้อมีลักษณะพิเศษประการหนึ่งคือ กฎหมายก าหนดให้ผู้เช่าซื้อ มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาเช่าซื้อในเวลาใดก็ได้ตามความประสงค์ โดยการส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของ เช่น เช่า
ซื้อรถยนต์มาได้ ๑ เดือน เมื่อผู้เช่าซื้อไม่พอใจ ต้องการบอกเลิกสัญญาก็ท าได้โดยการส่งมอบรถยนต์
คืนให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

กฎหมายเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ ๓ 
 
 

๑.  ค าว่า “นิติกรรม” หมายความว่าอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง จงอธิบาย 
๒.  แบบของนิติกรรมหมายความว่าอย่างไร แบ่งไว้กี่แบบอะไรบ้าง อธิบาย 
๓.  จงอธิบายค าว่า “โมฆะ” หมายความว่าอย่างไร เหตุที่ท าให้นิติกรรมตกเป็นโมฆะมี

ประการใดบ้าง 
๔. จงอธิบายค าว่า “โมฆียะ” หมายความว่าอย่างไร เหตุที่ท าให้นิติกรรมตกเป็นโมฆียะม ี

ประการใดบ้าง 
๕.  สัญญาประธานกับสัญญาอุปกรณ์หมายความว่าอย่างไร อธิบาย 
๖. การเลิ กสัญ ญ า หมายความว่ าอย่ างไร สิ ท ธิ ในการเลิ กสัญ ญ าเกิ ดขึ้ น ได้ กี่ วิ ธี                    

มีประการใดบ้าง อธิบาย 
๗. สัญญาซื้อขายมีลักษณะส าคัญประการใดบ้าง จงอธิบาย 
๘. ในการซื้อขายทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่หรือไม่ บ้านไม้ รถยนต์ แพซุง ลูกกระบือ 
๙. นายเฉลิมยกที่ดินแปลงหนึ่งให้นายฉลองโดยท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่แล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบที่ดินให้แก่นายฉลอง สัญญายกให้สมบูรณ์หรือไม่ 
๑๐. การให้ทรัพย์สินอันมีค่าภาระติดพันหมายความว่าอย่างไร 

๑๑. สัญญายืมแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท จงอธิบายลักษณะที่แตกต่างกันในสาระส าคัญของ
สัญญาแต่ละประเภทมาโดยสังเขป 

๑๒. กรณีมิได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไว้ ผู้ให้กู้สามารถคิดดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินได้
หรือไม่ ในอัตราเท่าใดตามกฎหมาย 

๑๓. สัญญาค้ าประกันคืออะไร ในการท าสัญญาค้ าประกันนั้นจะต้องให้ลูกหนี้รู้เห็นยินยอมด้วย
หรือไม ่

๑๔. เหตุใดสัญญาค้ าประกันจึงระงับไปเมื่อหนี้ตามสัญญาประธานระงับ และระงับไปได้ในกรณี
ใดบ้าง 

๑๕. ด าท าสัญญากู้เงินแดงไป 50,000บาท โดยมอบโฉนดให้แดงยึดถือไว้ ต่อมา ด าไม่ยอม
ช าระหนี้เงินกู้ แดงจะมีสิทธิบังคับจ านองเอากับท่ีดินของด าได้หรือไม่ 

๑๖. จ านองระงับด้วยเหตุประการใดบ้าง 
๑๗. สัญญาจ าน ามีลักษณะอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
๑๘. ที่ว่าสัญญาเช่าทรัพย์เป็นสัญญาต่างตอบแทนนั้น หมายความว่าอย่างไร 
๑๙. ความตายของคู่สัญญาเช่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสัญญาเช่าระหว่างคู่สัญญานั้น

อย่างไร 
๒๐. กฎหมายก าหนดแบบของสัญญาเช่าซื้อไว้อย่างไร 

 



๑๑๘ 
 

กฎหมายเกี่ยวกบัชีวิตประจ าวัน 

เอกสารอ้างอิงท้ายบทท่ี ๓ 
 

 
จรรยา  สิงห์สงบ.  กฎหมายว่าด้วยสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๐ 
ณัฐวัสส์  อิศรางกูร ณ อยุธยา. ค าอธิบายกฎหมายนิติกรรมและสัญญา. กรุงเทพมหานคร : 

สูตรไพศาล, ๒๕๕๑ 
ดิเรก ควรสมาคม.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 
 ๒๕๕๐ 
ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ.  พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, กรุงเทพมหานคร :  

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
พวงผกา  บุญโสภาคย์ และประสาน บุญโสภาคย์. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและ 

สัญญา.พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘ 
ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล,  เอกสารประกอบการสอน  รายวิชากฎหมายกับชีวิตและสังคม.  

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
รวินท์  ลีละพัฒนะ,  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย.  พิมพ์ครั้งที่ ๒  กรุงเทพมหานคร :  

วิญญูชน, ๒๕๕๖ 
วิณัฏฐา วุ้นศิริ และฐิติพร ลิ้มแหลมทอง. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร :   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙ 
ศนันท์กรณ์(จ าปี) โสตถิพันธุ์. ค าอธิบายนิติกรรม-สัญญา. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพมหานคร :  

วิญญูชน, ๒๕๕๑ 
 
 
 



 

 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

บทที่ ๔ 
หลักกฎหมายอาญาและการลงโทษ 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



๑๒๐ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ ๔ 
หลักกฎหมายอาญาและการลงโทษ 

 
เนื้อหาประจ าบท 

๑. ความหมายและสาระส าคัญของกฎหมายอาญา 
๒. ประเภทของความผิดอาญา 
๓. หลักประกันในกฎหมายอาญา 
๔. โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา 

๔.๑ โครงสร้างข้อ ๑ การกระท าครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ 
๔.๒ โครงสร้างข้อ ๒ การกระท าไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด 
๔.๓ โครงสร้างข้อ ๓ การกระท านั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ 

๕. การพยายามกระท าความผิด 
๖. ผู้กระท าความผิดหลายคน 

วัตถุประสงค์ประจ าบท 
เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ 
๑. อธิบายความแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาได้ 
๒. อธิบายถึงความหมายและสาระส าคัญของกฎหมายอาญาได้  
๓. อธิบายหลักประกันในกฎหมายอาญาได้ 
๔. อธิบายหลักเกณฑ์โครงสร้างความรับผิดในทางอาญาได้ 
๕. อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาญาว่าด้วยการพยายามกระท าความผิดได้ 
๖. อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับผู้กระท าความผิดหลายคนได้ 
๗. แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น กับการ

ด ารงชีวิตประจ าวันในสังคมได้ 
๘. อธิบายถึงคุณธรรมของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. ท าการประเมินความรู้ก่อนเรียนด้วยวิธีการซักถาม  
๒. มอบหมายให้ผู้เรียนท าการศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๔ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักกฎหมายอาญาและการลงโทษก่อนเรียน  
๓. ฟังการบรรยายในชั้นเรียน 
๔. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์แนวคิด

เกี่ยวกับทฤษฎีกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
๕. ศึกษาค้นคว้าค าพิพากษาฎีกาจากเอกสารกฎหมาย ต ารา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                  

สื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวสาร 



๑๒๑ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

๖. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายในชีวิตประจ าวันในฐานะที่กฎหมาย
เป็นเครื่องทีส่ าคัญของสังคมและให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 

๗. สรุปหัวข้อส าคัญและอภิปราย 
๘. การทบทวนและท าค าถามทบทวน 

สื่อการเรียนการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. ต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา 
๓. ตัวบทกฎหมายและค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ระบบสืบค้นค าพิพากษาศาลฎีกา 
๕. Power Point 

การวัดผลประเมินผล 
๑. การสังเกตพฤติกรรมความสนใจของผู้เรียนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน 
๒. ประเมินผลจากการท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น  

การวิเคราะห์ 
๓. ประเมินจากการตอบค าถามทบทวน 
๔. ประเมินจากการตอบค าถามรายบุคคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

บทที่ ๔ 
หลักกฎหมายอาญาและการลงโทษ 

 
  ๑. ความหมายและสาระส าคัญของกฎหมายอาญา 
           กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติว่า การกระท าหรือไม่กระท าอย่างใดเป็นความผิดและ
ก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง “กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติ
ห้ามมิให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด หรือบังคับให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดโดยผู้ที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ”  
          การกระท าที่เป็นความผิด หมายถึง การที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ไม่ให้กระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น ห้ามฆ่าผู้อ่ืน ดังที่ก าหนดในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ว่า "ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน 
ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี"  
         การไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความผิด หมายถึง การที่กฎหมายบัญญัติให้บุคคลมี
หน้ าที่ ต้องกระท าการอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง ถ้าไม่กระท าตามหน้ าที่ นั้ นย่อมมีความผิด เช่น            
มาตรา ๓๗๔ "ผู้ใดเห็นผู้ อ่ืนตกอยู่ในภยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนเองอาจช่วยได้โดยไม่กลัวอันตรายแก่
ตนเองหรือผู้อื่น แต่ไม่ช่วยตามความจ าเป็น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ"  
         ส าหรับโทษหรือสภาพบังคับตามกฎหมายอาญามี ๕ สถานตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ คือ 
ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน  
         กฎหมายอาญามิได้หมายถึง ประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น ยังรวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่
บัญญัติความผิดและโทษไว้ด้วย เช่น พระราชบัญญัติอาวุธปืน พระราชบัญญัติยาเสพติด 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิด
จากการใช้เช็ค เป็นต้น ซึ่งเมื่อถือว่าพระราชบัญญัตินั้นๆ เป็นกฎหมายอาญาแล้ว จะมีผลท าให้ต้อง
บทบัญญัติในภาค ๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญาไปใช้ในพระราชบัญญัตินั้นๆ ด้วย  ทั้งนี้ตาม     
มาตรา ๑๗ ที่ได้บัญญัติไว้ว่า “บทบัญญัติในภาค ๑ แห่งประมวลกฎหมายนี้ ให้ใช้ในกรณีแห่ง
ความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย เว้นแต่กฎหมายนั้นๆ จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” 
          ประมวลกฎหมายอาญา  
          ส าหรับประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีทั้งหมด ๓๙๘ มาตรา แยกออกเป็น 
๓ ภาค ดังนี้  
          ภาคทั่วไป (มาตรา ๑ - ๑๐๖)  
         ประกอบด้วยเรื่องบทนิยามศัพท์ การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความรับผิดทางอาญา การพยายามกระท าความผิด ตัวการ ผู้ใช้และ
ผู้สนับสนุน การกระท าความผิดหลายบทหลายกระทง อายุความ  
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         ภาคความผิด (มาตรา ๑๐๗ - ๓๖๖)   
         เป็นเรื่องลักษณะการกระท าความผิดฐานต่างๆ ได้แก่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรการปกครอง ความยุติธรรม ศาสนา ความสงบสุขของประชาชน การก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อประชาชน การปลอมและการแปลง การค้า เพศ ชีวิตร่างกาย เสรีภาพและชื่อเสียง ทรัพย์  
         ภาคลหุโทษ (มาตรา ๓๖๗ - ๓๙๘)  
        เป็นเรื่องความผิดเล็กน้อยที่กฎหมายระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ  
  
 ๒.  ประเภทของความผิดอาญา 
      การแบ่งประเภทของความผิดมีหลายประเภทเป็นการจัดแบ่งตามลักษณะของความผิด ดังนี้  
          ๒.๑ การแบ่งประเภทความผิดในแง่กฎหมาย  
      แบ่งออกเป็นความผิดในตัวเอง เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย 
ความผิดฐานลักทรัพย์ เป็นต้น ความผิดเพราะกฎหมายห้าม เช่น ความผิดฐานค้าก าไรเกินควร      
เป็นต้น  
          ๒.๒ การแบ่งประเภทความผิดในแง่การด าเนินคดี  
        เป็นการแบ่งความผิดอาญาแผ่นดินกับความผิดอันยอมความได้ ความผิดอาญาแผ่นดินนั้น
สามารถพิจารณาได้จากบทบัญญัติในเรื่องนั้นๆ โดยพิจารณาได้จากบทบัญญัติในเรื่องนั้นๆ คือ 
ความผิดใดเป็นความผิดอันยอมความได้กฎหมายจะระบุไว้โดยเฉพาะ ถ้าความผิดมิได้ระบุไว้
โดยเฉพาะย่อมถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน อนึ่งความผิดอันยอมความได้บางครั้งเรียกว่า 
ความผิดต่อส่วนตัว ความผิดอาญาแผ่นดิน เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย 
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน  เป็นต้น  
       ความผิดอันยอมความได้ เช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาทมาตรา ๓๓๓  ความผิดฐาน
ฉ้อโกงมาตรา ๓๔๘ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้มาตรา ๓๕๑ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์มาตรา ๓๕๖ 
เป็นต้น  
        การแบ่งประเภทความผิดในลักษณะนี้ มีผลแตกต่างในทางกฎหมาย กล่าวคือ ถ้าเป็น
ความผิดอาญาแผ่นดินผู้เสียหายสามารถด าเนินคดีฟ้องร้องได้ภายในอายุความที่ก าหนดไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา แต่ถ้าหากเป็นความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับ
แต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความร้องทุกข์ และการ
ด าเนินคดีของเจ้าพนักงานเกี่ยวกับ ความผิดอันยอมความได้นี้ เจ้าพนักงานจะด าเนินคดีได้ ต่อเมื่อมี
การร้องทุกข์โดยผู้เสียหายแล้ว  
          ๒.๓ ความผิดที่ต้องมีผลปรากฏและความผิดที่ไม่ต้องมีผลปรากฏ 
        ความผิดที่ต้องมีผลปรากฏ เช่น ความผิดฐานฆ่าคนตาย ตามมาตรา ๒๘๘ ผู้ถูกฆ่าจะต้อง
ตายผู้กระท าจึงมีความผิดส าเร็จ หากผู้ถูกฆ่าไม่ตายผู้กระท าผิดฐานพยายามฆ่า ตามมาตรา ๒๘๘ 
ประกอบมาตรา ๘๐  
        ส่วนความผิดที่ไม่ต้องมีผลปรากฏ เช่น ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม
มาตรา ๑๓๗ ความผิดนี้เมื่อผู้แจ้งได้บอกข้อความอันเป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานและเจ้า
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พนักงานทราบข้อความเท็จดังกล่าวแล้วก็เป็นความผิดส าเร็จทันทีโดยไม่ต้องค านึงว่าเจ้าพนักงานจะ
เชื่อข้อความนั้นหรือไม่  
        ความผิดฐานละเว้นตามมาตรา ๓๗๔ ไม่ต้องการผล หากไม่ช่วยผู้ที่ตกอยู่ในภยันตรายแห่ง
ชีวิตโดยไม่ควรกลัวอันตรายแก่ตนเองแล้วผู้ที่ไม่ช่วยก็มีความผิดส าเร็จทันที  
        ประโยชน์ของการแบ่งประเภทความผิดนี้ มีประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างการกระท าและผลและในเรื่องการพยายามกระท าความผิด  
          ๒.๔ ความผิดที่เจาะจงตัวผู้กระท ากับความผิดที่ไม่ได้เจาะจงตัวผู้กระท า 
 บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาส่วนมากจะขึ้นด้วยค าว่า “ผู้ใด” หมายความว่า 
มาตรานั้น ผู้กระท าความผิดจะไม่จ ากัดผู้กระท าจะเป็นใครก็ได้ เช่น มาตรา ๒๘๘ “ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน....” 
ผู้กระท าความผิดฐานนี้ไม่จ ากัดว่าจะเป็นใคร ใครก็ได้  ส่วนบางฐานความผิดจะก าหนดผู้กระท า
ความผิดโดยเฉพาะ เช่น มาตรา ๓๐๑ “หญิงใดท าให้ตนเองแท้งลูก....” หรือ มาตรา ๑๔๙ “ผู้ใดเป็น
เจ้าพนักงาน...” ดังนั้นผู้กระท าความผิดจะต้องเป็นบุคคลตามสถานะที่ก าหนดบัญญัติไว้  
  
 ๓.  หลักประกันในกฎหมายอาญา 
        การบังคับใช้กฎหมายอาญานั้นมีหลักส าคัญประการหนึ่งที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เนื่องจากกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย สิทธิเสรีภาพของ
บุคคล การที่รัฐจะออกกฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชน จ าเป็นต้องมีหลักคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้อ านาจรัฐของเจ้าหน้าที่ตามอ าเภอใจ ซึ่งตามหลักสากลที่เป็นที่
ยอมรับกันของนานาอารยประเทศ หลักนี้มีชื่อเรียกในภาษาลาตินว่า “Nullum crimen nulla 
puena sine lege” แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า  “No Punishment without law” “ไม่มีความผิด ไม่
มีโทษ โดยไม่มีกฎหมาย” นอกจากนี้ยังเรียกกันในภาษาอังกฤษด้วยว่า “Principle of Legality” 
        หลักประกันนี้จะท าให้ประชาชนสามารถทราบได้ล่วงหน้าว่า เขาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึง
จะไม่ผิดกฎหมาย และถ้าเขาไม่ได้ท าผิดใครจะมาลงโทษเขาไม่ได้ หลักการนี้ประเทศต่างๆ ได้ยอมรับ
และน ามาใช้เช่นเดียวกับประเทศไทย  

หลักประกันในกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒ วรรคแรกว่า "บุคคลจักต้องรับโทษ
ในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนด
โทษไว้" และรัฐธรรมนูญฯ ยังได้บัญญัติรับรองหลักดังกล่าวไว้ด้วย 
        หลักประกันดังกล่าวท าให้เกิดลักษณะส าคัญของกฎหมายอาญา กล่าวคือ  
        ๓.๑ กฎหมายอาญาต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน  
        การที่จะให้ประชาชนรู้ว่าการกระท าใดเป็นความผิดหรือไม่นั้นการบัญญัติถ้อยค าใน
กฎหมายอาญาจึงต้องบัญญัติให้มีความชัดเจนและแน่นอนเพ่ือให้ทราบว่าการกระท าหรือไม่กระท า
อย่างไรจึงจะผิดกฎหมาย และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจตามอ าเภอใจ  

 ๓.๒ กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลัง  
        เนื่องจากกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูก
ลงโทษโดยไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ฉะนั้น ถ้าหากในเวลาที่กระท าไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิด แม้ต่อมาจะมีกฎหมายออกมาว่า การกระท านั้นเป็นความผิด กฎหมายที่ออกมาใหม่จะใช้
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บังคับเฉพาะกับการกระท าในปัจจุบันหรือในอนาคตเท่านั้น จะไม่มีผลย้อนหลังไปลงโทษการกระท าที่
ผ่านมาแล้ว ดังนั้น กฎหมายอาญาจะไม่มีผลย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระท า เว้นแต่  กฎหมายอาญา
ย้อนหลังในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระท าความผิด  
      ตัวอย่างกฎหมายที่ถือว่าเป็นคุณแก่ผู้กระท าความผิด  
        ๑) กฎหมายก าหนดอัตราโทษเบากว่า เช่น กฎหมายที่ใช้ในการกระท าความผิด
ก าหนดโทษจ าคุก ๑๐ ปี  กฎหมายในภายหลังก าหนดโทษจ าคุก ๕ ปี ต้องถือว่าเป็นกฎหมายใน
ภายหลังที่เป็นคุณกว่า  
        ๒) กฎหมายที่มีโทษล าดับหลัง  โทษล าดับหลัง หรือล าดับรองลงมาย่อมเบากว่าโทษ
ล าดับแรกๆ เช่น โทษปรับเบากว่าโทษจ าคุก โทษกักขังเบากว่าโทษจ าคุก โทษจ าคุกเบากว่าโทษ
ประหารชีวิต เป็นต้น หากกฎหมายใหม่ออกมาในความผิดอย่างเดียวกับกฎหมายที่บัญญัติเก่า ให้ใช้
โทษที่เบากว่าแก่ผู้กระท าผิด ตัวอย่างเช่น กฎหมายที่ใช้ในขณะกระท าความผิดมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับแต่มีกฎหมายใหม่บัญญัติความผิดดังกล่ าวมีแต่โทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท ดังนี้ ต้องถือว่ากฎหมายใหม่เป็นคุณแก่ผู้กระท าผิด  
        ๓) กฎหมายที่ก าหนดให้บุคคลต้องรับผิดทางอาญาน้อยกว่า เช่น กฎหมายในขณะ
กระท าผิดก าหนดให้ประมาทเป็นความผิด แต่กฎหมายในภายหลังต้องกระท าโดยเจตนาจึงจะเป็น
ความผิด ดังนี้กฎหมายใหม่เป็นคุณแก่ผู้กระท าผิด  
        ๔) กฎหมายที่ก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินคดีเข้มงวดกว่า เช่น กฎหมายเก่า ถือว่า
การกระท าความผิดนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ส่วนกฎหมายใหม่ถือว่า การกระท าความผิดต่อ
ส่วนตัวหรือความผิดอันยอมความได้ ต้องถือว่ากฎหมายใหม่มีเงื่อนไขการด าเนินคดีเข้มงวดกว่าเป็น
คุณแก่ผู้กระท าผิด  
        ๓.๓ ใช้กฎหมายจารีตประเพณีลงโทษทางอาญาแก่บุคคลไม่ได้  
        ทั้งนี้เพราะขัดกับหลักไม่มีความผิดไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย เนื่องจากจารีตประเพณีมิได้
เกิดจากการบัญญัติจึงต้องห้ามมิให้น ามาใช้เพ่ือลงโทษในทางอาญาและขัดต่ อหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติว่า เฉพาะกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่านั้นที่จะก าหนดความผิดและโทษไว้  

๓.๔ ใช้กฎหมายใกล้เคียงอย่างย่ิงลงโทษทางอาญาแก่บุคคลไม่ได้  
        ถ้าหากการน าบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับเพ่ือลงโทษบุคคลย่อมท าไม่ได้ เช่น 
นาย ก.ฆ่าตัวตายแต่ไม่ตาย เพราะมีคนมาช่วยไว้ทัน เช่นนี้จะถือว่า นาย ก.มีความผิดฐานพยายามฆ่า
ตนเอง เนื่องจากไม่ส าเร็จผลแล้วจะลงโทษนาย ก. มีความผิดพยายามฆ่าตนเองไม่ได้  
 
 ๔.  ความรับผิดทางอาญา 

การที่จะลงโทษและก าหนดโทษให้เหมาะสมเมื่อมีบุคคลกระท าผิดเกิดขึ้นนั้น นักนิติศาสตร์
พยายามคิดค้น หาหลักเกณฑ์มาอธิบายว่า การกระท าที่ถือว่าเป็นความผิดนั้นควรมีโครงสร้างหรือ
ขั้นตอนในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญา การพิจารณาในเบื้องต้นต้องพิจารณาว่า การกระท านั้น
ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่  ถ้าการกระท านั้นครบองค์ประกอบ จึงพิจารณาต่อไปว่ า  
การกระท านั้นมีเหตุยกเว้นความผิดหรือการกระท านั้นผิดกฎหมายหรือไม่ และขั้นตอนต่อไปจึงดูที่
การกระท าที่ไม่มีเหตุยกเว้นความผิดหรือผิดกฎหมายนั้น มีเหตุยกเว้นโทษหรือดูที่ตัวผู้กระท าว่ามี
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ความชั่วหรือไม่  จึงสามารถบอกได้ว่าการกระท าผิดของบุคคลที่เกิดขึ้นสมควรจะลงโทษบุคคลที่
กระท าความผิดนั้น ๆ ดังนั้นบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาเมื่อ 

 - การกระท าครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ 
 - การกระท าไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด 
 - การกระท าไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ 

        ๔.๑  โครงสร้างข้อ ๑   การกระท าครบ "องค์ประกอบ" ที่กฎหมายบัญญัติ 
การกระท าครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ หมายความว่า  

      ๔.๑.๑  มีการกระท า  
      ๔.๑.๒  การกระท านั้นครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้นๆ  
      ๔.๑.๓  การกระท านั้นครบองค์ประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้นๆ  
      ๔.๑.๔  ผลของการกระท าสัมพันธ์กับการกระท าตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างการกระท าและผล  

๔.๑.๑ มีการกระท า การกระท าเป็นหลักเกณฑ์ประการแรกของความรับผิดในทาง
อาญาของบุคคลหากบุคคลใดไม่มีการกระท า ในความหมายของกฎหมายอาญาแล้ว ก็ไม่ต้องรับผิด
ในทางอาญา  
         "การกระท า" หมายถึง การเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายภายใต้ข้อบังคับของ
จิตใจซึ่งเรียกว่าโดยรู้ส านึก  
        ขั้นตอนของการกระท ามีดังนี้  
       (๑)   มีความคิดที่จะกระท าตามที่คิดไว้  
              (๒)  มีการตกลงใจที่จะกระท าตามที่คิดไว้  
   (๓)  ได้กระท าไปตามที่ตกลงใจนั้น  

ประเภทของการกระท า 
๑) การกระท าประเภทเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึก   
       การกระท าโดยเคลื่อนไหวร่างกายนี้อาจเกิดข้ึนได้ ๒ กรณี คือ  

          (๑) การกระท าโดยตรง เป็นการกระท าของบุคคลนั้นเอง เช่น นายกอ ใช้ปืน
ยิง นายขอถึงแก่ความตาย เมื่อพิจารณาขั้นตอนการกระท าของนายกอ ได้ดังนี้  
                                  นายกอ คิดท่ีจะฆ่านายขอโดยใช้ปืนยิง  
                                  นายกอ ตกลงใจที่จะฆ่านายขอโดยใช้ปืนยิง  
                                  นายกอ ได้ยิงนายขอ ตามท่ีตกลงใจนั้น  

         อนึ่งการกระท าโดยตรงนี้ ผู้กระท าอาจจะมิได้กระท าการในทุกขั้นตอน แต่
อาศัยบุคคลอื่นเพื่อให้บรรลุความต้องการนั้น โดยบุคคลอื่นไม่มีการกระท า เช่น การที่นายเก่งได้สะกด
จิตนายค าให้ไปฆ่านายไข่ อย่างนี้ถือว่านายค ามิได้คิด ตกลงใจหรือถือว่านายค าไม่มีการกระท าในทาง
อาญาเลย แต่ถือเป็นการกระท าของนายเก่งโดยตรง นอกจากนี้การกระท าโดยตรงอาจจะกระท าโดย
อาศัยสัตว์เป็นเครื่องมือก็ได้  
           (๒) การกระท าโดยอ้อม  การกระท าผิดบางกรณีผู้กระท าอาจมิได้กระท าเอง 
แต่ใช้บุคคลที่ไม่ต้องรับผิดในทางอาญาเป็นเครื่องมือ เช่น นายเอใช้เด็กอายุไม่เกิน ๗ ปี ลักทรัพย์ของ
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นายบีอย่างนี้ถือเป็นการกระท าผิดโดยทางอ้อมของนายเอ ส่วนเด็กอายุไม่เกิน ๗ ปีนั้นได้รับการ
ยกเว้นโทษในความผิดฐานลักทรัพย์ หรือ นายเอต้องการฆ่านายบีจึงหลอกนางพยาบาลที่ดูแลนายบี
ว่ายาพิษในถ้วยเป็นยาบ ารุง นางพยาบาลหลงเชื่อ จึงเอายาพิษให้นายบีกิน แล้วนายบีตายอย่างนี้ถือ
เป็นการกระท าผิดโดยทางอ้อมของนายเอแล้ว   
        ๒) การกระท าประเภทไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึกโดยการงดเว้น 
            ตามมาตรา ๕๙ วรรคท้ายบัญญัติว่า "การกระท าให้หมายความรวมถึง การให้
เกิดผลอันหนึ่งอันใดข้ึนโดยงดเว้นที่จักต้องกระท าเพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย"  

                ดังนั้นการกระท าโดยงดเว้นนี้พิจารณาจากการที่บุคคลนั้นมีหน้าที่และเป็น
หน้าที่ซึ่งต้องกระท าเพ่ือป้องกันมิให้ผลนั้นเกิดขึ้น การพิจารณาว่าบุคคลมีหน้าที่อาจเกิดขึ้นจากกรณี
ต่อไปนี้  
                   (๑) หน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติ เช่น หน้าที่ที่บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยง
ดูบุตร หากบิดามารดาไม่ให้อาหารแก่บุตรจนบุตรถึงแก่ความตายย่อมถือได้ว่า บิดามารดาฆ่าบุตรตาย
โดยการงดเว้น  
   (๒) หน้าที่เกิดจากการยอมรับโดยเจาะจง  อาจเกิดจากสัญญาหรือไม่ก็ได้เช่น 
การรับจ้างเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วย เป็นคนดูแลความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ า การ
รับจ้างเลี้ยงดูเด็ก เป็นต้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ที่ไม่ท าหน้าที่เหล่านี้ต้องรับผิดในทางอาญา
เช่นกัน  
   (๓) หน้าที่อันเกิดจากการกระท าก่อนๆ ของตน หมายความว่า กรณีที่บุคคล
ได้กระท าลงไปน่าจะก่อให้เกิดภยันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น ผู้กระท าย่อมมีหน้าที่ป้องกันอันตราย
นั้น เช่น นายเก่งจูงคนตาบอดข้ามถนน แต่ทิ้งคนตาบอดไว้กลางถนน หากคนตาบอดถูกรถชนตาย
นายเก่งต้องรับผิดในความตายนั้น เป็นการกระท าโดยงดเว้นอีกประการหนึ่ง  
   (๔) หน้าที่อันเกิดจากความสัมพันธ์พิเศษเฉพาะเรื่อง หน้าที่นี้มิใช่เกิดจาก
กฎหมายหรือมิได้เกิดจากสัญญา แต่เป็นหน้าที่จากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบางประเภทเช่น บิดาไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุตร ป้ากับหลานที่เลี้ยงดูกันมาหากป้าไม่สบายป่วยหนักช่วยตนเองไม่ได้ หลาน
ย่อมมีหน้าที่ดูแลหากหลานไม่ดูแลจนป้าตาย หลานมีความผิดฐานฆ่าคนตายได้ สามีภรรยาที่อยู่กินกัน
ฉันท์สามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกัน เป็นต้น 
        ข้อสังเกต หากผู้กระท ามีหน้าที่โดยทั่วไปไม่ใช่หน้าที่จะป้องกันให้ผลเกิดขึ้น การไม่
กระท านั้นไม่ถือเป็นการงดเว้น เช่น นายกายเป็นลูกหนี้นายเข่ง แกล้งไม่ช าระหนี้ให้นายเข่งเจ้าหนี้ทั้งๆ 
ที่รู้ว่านายเข่งก าลังป่วยหนักและขาดเงินรักษา เช่นนี้หากนายเข่งตายจะถือว่า นายกาย มีความผิดเป็น
การกระท าโดยการงดเว้นไม่ได้ เพราะนายกายมีหน้าที่เพียงช าระหนี้เท่านั้น  
          ๓) การกระท าประเภทไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้ส านึกโดยการละเว้น  
        การกระท าโดยละเว้น เป็นการกระท าโดยไม่เคลื่อนไหวร่างกายอีกกรณีหนึ่ง แต่
กฎหมายถือว่าเป็นหน้าที่โดยทั่วไป มิใช่หน้าที่เฉพาะ เช่น มาตรา ๓๗๔ เป็นต้น การไม่ช่วยดังกล่าว
ถือว่าเป็นการละเว้นไม่กระท า ซึ่งกฎหมายบัญญัติขึ้นเพ่ือให้บุคคลมีหน้าที่เป็นพลเมืองดี เช่น นายนุก
เป็นนักกีฬาว่ายน้ าทีมชาติเดินผ่านหนองน้ าสาธารณะเห็นเด็กก าลังจะจมน้ านายนุกก็ไม่ได้ช่วยดังนี้ 
นายนุกมีความผิดตามมาตรา ๓๗๔ โดยการละเว้น  



๑๒๘ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

  ๔.๑.๒ การกระท านั้นครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้นๆ  
            การพิจารณาในส่วนองค์ประกอบภายนอกนั้น พิจารณาจากบทบัญญัติความผิดแต่
ละฐานซึ่งประกอบด้วยดังนี้   
                       ผู้กระท า  
                       การกระท า  
                       กรรมของการกระท า (วัตถุแห่งการกระท า)  
         การพิจารณาองค์ประกอบภายนอกต้องพิจารณาแต่ละฐานความผิดว่าครบ
องค์ประกอบภายนอกหรือไม่ หากครบองค์ประกอบภายนอกแล้วให้พิจารณาองค์ประกอบภายใน
ต่อไป หากพิจารณาแล้วไม่ครบองค์ประกอบภายนอกเช่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องขาดองค์ประกอบภายนอก
เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนตามมาตรา ๒๘๘ บัญญัติว่า “ผู้ใดฆ่าผู้อ่ืน...” องค์ประกอบภายนอกของ
ความผิดฐานนี้ คือ  
                       ผู้ใด (ผู้กระท า)  
                       ฆ่า  (การกระท า)  
                       ผู้อื่น (กรรมของการกระท า)  
เด่นต้องการฆ่าขาว จึงใช้ปืนยิงขาวถึงแก่ความตาย เช่นนี้ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบภายนอกเห็นว่า
เด่น ได้กระท าครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานฆ่าคนตาย กรณีเก่ งต้องการฆ่าเขียวแต่ไม่
ทราบว่าเขียวได้ตายไปก่อนหน้านี้แล้วจึงใช้ปืนยิงไปที่ร่างของเขียวที่คลุมผ้าอยู่ กรณีนี้การกระท าของ
เก่งไม่ครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานฆ่าคนตาย เพราะไม่มีผู้อื่นเนื่องจากเขียวไม่มีสภาพ
บุคคล เก่งไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตาย   
        หรือกรณีความผิดฐานลักทรัพย์ ตามมาตรา ๓๓๔  บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อ่ืน
หรือที่ผู้ อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐานลักทรัพย์...” องค์ประกอบ
ภายนอกของความผิดฐานนี้ คือ  
 
                       ผู้ใด (ผู้กระท า)  
                       เอาไป (การกระท า)  
                       ทรัพย์ของผู้ อ่ืนหรือที่ผู้ อ่ืนเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย (กรรมของการ
กระท า)  

ฉวยต้องการลักนาฬิกาของตึง  ฉวยแอบหยิบนาฬิกาของตึง ขณะตึงเผลอกรณีนี้ฉวย
ได้กระท าครบองค์ประกอบภายนอกในความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว แต่หากฉวยหยิบนั้น เผลอหยิบ
นาฬิกาของตนเองที่วางอยู่ใกล้กับของตึงไปเช่นนี้ เก่งไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ เนื่องจากขาด
องค์ประกอบภายนอก กล่าวคือเป็นทรัพย์ของตนเองมิใช่ทรัพย์ของผู้อ่ืน  

๔.๑.๓  การกระท านั้นครบองค์ประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้น ๆ  
            เมื่อการกระท าที่ครบองค์ประกอบภายนอกมาแล้ว ต้องพิจารณาว่าการกระท านั้นๆ 
ครบองค์ประกอบภายในด้วย โดยองค์ประกอบภายใน คือ เจตนา ประมาท และไม่เจตนาไม่ประมาท  

๑) เจตนา (ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙) หมายถึง กระท าโดยรู้ส านึก
ในการที่กระท าและขณะเดียวกัน  ผู้กระท าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้น และ
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ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่า ผู้กระท าประสงค์ต่อผลหรือ
ย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นมิได้  
             การพิจารณาว่า ผู้กระท ามีเจตนาหรือไม่มีหลักดังนี้  

(๑) ผู้กระท ารู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด  
        (๒) ผู้กระท าจะต้องประสงค์ต่อผลของการกระท าหรือมิฉะนั้นก็จะต้องเล็งเห็น
ผลในการกระท าของตน  

ตัวอย่าง  ที่ผู้กระท ามีเจตนา  
        เจมส์ต้องการฆ่าจิรายุ จึงถือปืนไปยิงจิรายุขณะที่ก าลังวิ่งออกก าลังกาย จิรายุถูก
ยิงถึงแก่ความตายทันที  
        จะเห็นได้ว่า เจมส์รู้ว่าการที่ตนใช้ปืนยิงจิรายุเป็นการฆ่าและรู้ว่าจิรายุเป็นผู้อ่ืนและ
เจมส์ประสงค์ที่จะให้จิรายุตาย  จิรายุก็ตายตามที่ตนประสงค์ เช่นนี้ เจมส์มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดย
เจตนา  
 ตัวอย่าง  ที่ผู้กระท าไม่มีเจตนา  
        เหี้ยมใช้ปืนยิงไปที่ต้อยโดยเข้าใจว่าต้อยซึ่งนอนคลุมโปงอยู่ตายไปแล้วปรากฏว่า
ต้อยตายเพราะถูกเหี้ยมยิง  
        กรณีนี้ เหี้ยมไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกในความผิดฐานฆ่าคน
ตายโดยเจตนาเพราะเหี้ยมเข้าใจว่าต้อยตายไปแล้วเท่ากับว่า เหี้ยมไม่คิดว่ามีผู้อ่ืนจึงส่งผลให้เหี้ยมไม่มี
เจตนาในส่วนรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอก ดังนั้น เหี้ยมไม่มีความผิดฐานฆ่าต้อยตายโดย
เจตนา (แต่เหี้ยมอาจรับผิดฐานประมาท)  

๒) ประมาท การกระท าความผิดนอกจากการกระท าโดยเจตนาแล้ว การกระท าโดย
ประมาทก็เป็นความผิดด้วย   
          หลักเกณฑ์ของการกระท าโดยประมาท  
          (๑) เป็นการกระท าความผิดมิใช่โดยเจตนา  การไม่มีเจตนา อาจเป็นเพราะไม่
รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิด เช่นไม่รู้ว่าเป็นคนแต่เข้าใจว่าเป็นสัตว์ป่าจึงยิง
ไปหรืออาจเป็นเพราะรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดแต่ไม่ประสงค์ต่อผลหรือ
เล็งเห็นผล   
          (๒) กระท าโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีวิสัย
และพฤติการณ์  
                            (ก) ความระมัดระวังในภาวะเช่นนั้น  ค าว่าภาวะเช่นนั้น หมายถึง ในขณะ
กระท าการนั้นๆ เช่น ในขณะขับรถไปตามถนนกรณีขับรถชนคนตาย หรือในกรณีท าความสะอาดปืน
ท าปืนลั่นถูกคนตาย เป็นต้น  
                             (ข) ความระมัดระวังตามวิสัย ค าว่าวิสัย หมายถึง สภาพภายในตัวผู้กระท า 
พิจารณาจากอายุ เพศ การอบรม ความจัดเจนแห่งชีวิต และวิสัยคนธรรมดา ต่างกับวิสัยบุคคลผู้มี
วิชาชีพ เช่น เป็นแพทย์ เป็นต้น  
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                           (ค) ความระมัดระวังตามพฤติการณ์  ค าว่าพฤติการณ์ หมายถึง เหตุ
ภายนอกตัวผู้กระท า เช่น สภาพรถ สภาพถนน สภาพแวดล้อมถนน  
       หลักในการวินิจฉัยว่าผู้กระท าขาดความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์
หรือไม่ ต้องสมมติบุคคลขึ้นมาเปรียบเทียบ คือ เป็นบุคคลที่อยู่ในภาวะเช่นนั้น ตามวิสัยและ
พฤติการณ์อย่างเดียวกับผู้กระท า หากบุคคลสมมติขึ้นนี้โดยทั่วไปอาจใช้ความระมัดระวังได้แต่
ผู้กระท าขาดความระมัดระวังเช่นนั้น ก็ถือว่าผู้กระท าประมาท หากผู้ที่สมมติขึ้นไม่อาจใช้ความ
ระมัดระวังได้ การที่ผู้กระท าขาดความระมัดระวังก็ไม่ถือว่าผู้กระท าประมาท  
        ๓) ไม่เจตนา ไม่ประมาท  ความผิดทางอาญาบางเรื่องแม้ผู้กระท าจะไม่เจตนา
หรือไม่ประมาท ผู้กระท าก็ต้องรับผิด ความผิดประเภทนี้ เรียกว่า ความผิดโดยเด็ดขาด ซึ่งมีอยู่ใน
ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติอ่ืนที่มีโทษทางอาญา ในประมวลกฎหมายอาญา เช่น 
ความผิดลหุโทษ ตั้งแต่  มาตรา ๓๖๗-๓๙๘ แต่มิใช่ทุกมาตราของความ ผิดลหุโทษ บางมาตราต้องมี
เจตนาจึงผิด เช่น มาตรา ๓๙๑ ความผิดฐานใช้ก าลังท าร้ายไม่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจ เช่น นายเอตบหน้านายบีหนึ่งที  
        ความผิดลหุโทษที่ต้องประมาทจึงจะผิด เช่น มาตรา ๓๙๐ ความผิดฐาน
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ เช่น นางก้อยได้ยินเสียงผิดปกติที่รั้วบ้านคิดว่า
เป็นสุนัขมาตะกุยที่รั้วจึงใช้ก้อนอิฐขว้างไปปรากฏว่าเป็นนายขวดเมาสุราอยู่ที่ข้างรั้ว นายขวดหัวแตก 
นางก้อยมีความผิดลหุโทษตามมาตรา ๓๙๐ หรือในพระราชบัญญัติอ่ืนๆ ที่มีโทษทางอาญา  เช่น 
พระราชบัญญัติศุลกากร(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๔๘๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติว่า “การกระท าที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๗ และมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ นั้น ให้ถือว่าเป็น
ความผิดโดยมิพักต้องค านึงว่าผู้กระท ามีเจตนาหรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อหรือหาไม่” เป็นต้น 

๔.๑.๔ ผลของการกระท าสัมพันธ์กับการกระท าตามหลักในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างการกระท าและผล  
            การกระท าและผลการกระท าความผิดอาญาที่ครบองค์ประกอบภายนอกและครบ
องค์ประกอบภายในนั้นๆ ผู้กระท าต้องรับผิดในผลที่เกิดขึ้นหรือไม่ต้องพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างการกระท าและผล (causation)ในกรณีความผิดที่กฎหมายไม่ต้องการผล เช่น ความผิดฐาน
แจ้งความเท็จ ตามมาตรา ๑๓๗ ไม่ต้องพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล ทั้งนี้
เพราะไม่ต้องการผล คือ เจ้าพนักงานจะต้องเชื่อข้อความที่แจ้งนั้น ผู้กระท าได้แจ้งข้อความเท็จและ
เจ้าพนักงานทราบข้อความที่แจ้งว่าเป็นเท็จ ผู้กระท ามีความผิดส าเร็จ  
        หลักพิจารณาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้  
         ๑) ทฤษฎีเงื่อนไข  
                       มีสาระ คือ ถ้าไม่มีการกระท าอันใดอันหนึ่งแล้ว ผลจะไม่เกิดถือว่าผลเกิดจาก
การกระท าอันนั้น แม้ว่าผลจะเกิดจากการกระท าอันอ่ืนๆ ด้วยก็ตามในทางตรงกันข้าม หากไม่มีการ
กระท าอันใดอันหนึ่งนั้นแล้ว ผลก็ยังเกิดอยู่นั้นเอง ก็จะถือว่าผลเกิดจากการกระท าอันใด อันหนึ่งนั้น
มิได้  
       ตัวอย่างเช่น นายคิดยิงนายคัดบาดเจ็บต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล นายคัดทน
พิษบาดแผลไม่ไหวถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาอีก ๗ วัน นายคิดจะต้องรับผิดในผลหรือความตาย
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ของนายคัดหรือไม่นั้น เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีเงื่อนไขแล้ว หากนายคิดไม่ยิงนายคัด นายคัดก็ไม่ตาย 
ดังนี้ผลคือความตายเป็นผลมาจากการกระท าของนายคิดตรงตามทฤษฎีเงื่อนไข ฉะนั้น นายคิดต้อง
รับผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา เป็นต้น  
        นายระก าขับรถเร็วเกินควรแล้วรถเสียหลักชนรั้วเหล็กเป็นเหตุให้นายแดงซึ่ง    
นั่งมาด้วยตายนายระก าต้องรับผิดฐานกระท าโดยประมาทเป็นเหตุให้คนตายตามมาตรา ๒๙๑  เพราะ
ความตายเป็นผลโดยตรงจากการกระท าโดยประมาทของนายระก าตามทฤษฎีเงื่อนไข  
           ๒) ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสม  
            การพิจารณาความรับผิดทางอาญาของบุคคลหากใช้ทฤษฎีเงื่อนไขอย่างเดียว
อาจเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นได้เพราะต้องรับผิดเกือบทุกกรณีในผลบั้นปลายที่เกิดข้ึน ในการใช้ทฤษฎี
เหตุที่เหมาะสมนั้น จะพิจารณาว่าการกระท าของผู้กระท าเหมาะสมจะให้เกิดผลนั้นๆ โดยทั่วไป
หรือไม่ หรือมีความเกี่ยวพันกันพอสมควรหรือไม่ ทฤษฎีเหตุที่เหมาะสมจึงพิจารณาเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นใหม่หลังจากการกระท าของผู้กระท าในตอนแรกและเป็นเหตุให้เกิดผลบั้นปลายขึ้นเหตุการณ์
ใหม่นี้เรียกว่า "เหตุการณ์แทรกแซง" โดยใช้มาตรฐานของวิญญูชนหรือบุคคลสามัญ มาวินิจฉัยว่าเหตุ
แทรกแซงนั้นคาดหมายได้หรือไม่ หากคาดหมายได้ ผู้กระท าต้องรับผิดในผลบั้นปลายหากคาดหมาย
ไม่ได้ผู้กระท าก็ไม่ต้องรับผิดในผลบั้นปลายที่เกิดข้ึนแต่ต้องรับผิดเท่าท่ีตนกระท าไปก่อนเหตุแทรกแซง   

 ตัวอย่าง เช่น   
 นายก้อยไล่ยิงนายขวด นายขวดถูกยิงบาดเจ็บ วิ่งหนีไปหลบใต้ต้นไม้ ขณะนั้น

เกิดฝนตกและฟ้าผ่านายขวดตาย เช่นนี้เหตุแทรกแซงคือ ฟ้าผ่าเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติคาดหมาย
ไม่ได้ ดังนั้น นายก้อยไม่ต้องรับผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา แต่รับผิดเท่าที่ได้กระท าไปแล้ว คือยิง
นายขวดบาดเจ็บ มีความผิดฐานพยายามฆ่า  

  นายก้านขับรถด้วยความประมาทชนเสาไม้ที่ปักริมทางรถแฉลบจะไปชนเสา
ไฟฟ้า  นายเคนซึ่งโดยสารรถมาด้วยจึงกระโดดลงจากรถในระยะกระชั้นชิด กับที่รถจะชนเสาไฟฟ้า 
และถึงแก่ความตาย เหตุแทรกแซง คือ การที่ผู้เสียหายหลีกเลี่ยงภยันตรายเฉพาะหน้าคาดหมายได้ 
ดังนั้นนายก้านจึงต้องรับผิดในผลบั้นปลายคือความตายของนายเคน นายก้านมีความผิดฐานกระท า
โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย  

 นายคงท าร้ายร่างกายนายสมบาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาล จนนายสมเกิดความ
กลุ้มที่จะต้องมานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จึงตัดสินใจหยิบยาพิษมากินและตายทันที เช่นนี้ เหตุ
แทรกแซง คือการที่นายสมฆ่าตัวตายทันที เช่นนี้คาดหมายไม่ได้ ดังนั้น นายคงไม่ต้องรับผิดในผลบั้น
ปลาย แต่นายคงรับผิดเท่าท่ีกระท าไปก่อนเกิดเหตุแทรกแซงคือ ท าร้ายร่างกายนายสม 
   นายเข็มท าร้ายนายจอยจนตาบวมช้ าแต่นายจอยไม่รักษาตาที่บวม จนต่อมาตา
ของนายจอยบอด ดังนั้นเหตุแทรกแซง คือ การที่นายจอยไม่รักษาบาดแผลที่ตานั้น ถือว่า คาดหมาย
ได้ดังนั้น นายเข็มต้องรับผิดฐานท าร้ายร่างกายเป็นเหตุได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา ๒๙๗ แทนที่
จะรับผิดเพียงท าร้ายร่างกายตามมาตรา ๓๙๕  

สรุป ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล  
         เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผลเป็นเรื่องที่ต้องผ่านโครงสร้างข้อที่
ผู้กระท าต้องมีการกระท าครบองค์ประกอบภายในมาแล้ว เช่น เจตนาหรือประมาท หากผู้กระท าขาด
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องค์ประกอบภายใน กล่าวคือ ไม่เจตนาไม่ประมาท ก็ไม่ต้องพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการ
กระท าและผลแต่อย่างใด ผู้กระท าไม่ต้องรับผิดเว้นแต่เป็นความผิดโดยเด็ดขาด  
         ส่วนการพิจารณานั้นผู้กระท าต้องรับผิดในผลบั้นปลายที่เกิดขึ้นหรือไม่นั้น ให้
พิจารณาจากทฤษฎีเงื่อนไข ผู้กระท าก็ไม่ต้องรับผิดในผลบั้นปลาย แต่รับผิดเพียงเท่าที่ได้กระท าไป
แล้ว  
  ตัวอย่าง เช่น   
  นายด าเนินขับรถที่เบรกช ารุดไปตามถนน เด็กชายอานนท์วิ่งตัดหน้ารถโดย
กระชั้นชิด นายด าเนินไม่สามารถลดความเร็วของรถลงได้รถจึงชนเด็กชายอานนท์ตาย ผู้เชี่ยวชาญให้
การต่อศาลว่าการที่เด็กชายอานนท์วิ่งตัดหน้ารถกระชั้นชิดเช่นนี้ ผู้ขับไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย
แม้ว่าเบรกจะใช้การได้ดีเพียงใด นายด าเนินจึงไม่ต้องรับผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความ
ตาย ตาม    มาตรา ๒๙๑  เพราะผลที่เกิดขึ้นคือรถชนเด็กไม่ใช่ผลโดยตรงตามทฤษฎีเงื่อนไขเพราะ
แม้ไม่ประมาทผลก็ยังเกิดอยู่แต่นายด าเนินต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  
         ส าหรับกรณีที่ต้องใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมนั้นเนื่องจากผลที่เกิดขึ้นมิใช่ผลธรรมดาที่
ย่อมเกิดแต่เป็นผลมาจาก เหตุแทรกแซง ที่เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นใหม่ภายหลังผู้กระท าความผิดได้
กระท าลง เหตุแทรกแซงนี้ก่อให้เกิดผลอีกซ่ึงเป็นในบั้นปลายผู้กระท าต้องรับผิดหรือไม่ หากคาดหมาย
ได้ผู้กระท าต้องรับผิดในผลสุดท้ายนั้น หากคาดหมายไม่ได้ผู้กระท าก็ไม่ต้องรับผิดในผลบั้นปลายนั้น 
แต่รับผิดเท่าท่ีได้กระท าไปแล้วก่อนมีเหตุแทรกแซง  
      ๔.๒ โครงสร้างข้อ ๒ การกระท าไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด 

การกระท าที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ ยังไม่อาจสรุปได้ว่าผู้กระท ามีความผิด
หรือไม่ หากมีเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิดซึ่งหมายถึงการกระท านั้นไม่ผิดกฎหมายการกระท าที่
กฎหมายยกเว้นความผิดมีดังต่อไปนี้  
           ๔.๒.๑. ป้องกัน การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น ตามมาตรา ๖๘ บัญญัติว่า  “ผู้ใด
จ าต้องกระท าเพ่ือป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อ่ืน ให้พ้นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอัน
ละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระท าพอสมควรแก่เหตุ การกระท านั้นเป็น
การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นไม่มีความผิด” 
        หลักเกณฑ์ของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย  
                  (๑) มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย  
                  (๒) ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง  
                  (๓) ผู้กระท าจ าต้องกระท าเพ่ือป้องกันสิทธิของตนเอง หรือของผู้ อ่ืนให้พ้นจาก
ภยันตรายนั้น  
        (๔) การกระท าโดยป้องกันสิทธินั้นไม่เกินขอบเขต  
 เหตุผลที่กฎหมายยอมให้ประชาชนใช้สิทธิในการป้องกันได้โดยไม่ถือเป็นความผิด 
เป็นเพราะกฎหมายยอมรับความจริงที่ว่ารัฐไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ในทุกกรณี จึงจ าต้องให้อ านาจแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในการขจัดปัดเป่าภยันตรายซึ่งก าลังจะมาถึงด้วย
การใช้สิทธิในการป้องกัน  
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 ผู้ที่จะอ้างป้องกันได้จะต้องไม่มีส่วนผิดในการก่อให้เกิดภยันตราย ผู้ที่มีส่วนผิดใน
การก่อให้เกิดภยันตรายมีดังนี้ 

(๑) ผู้ที่ก่อภัยขึ้นในตอนแรก 
(๒) ผู้ที่สมัครใจเข้าวิวาทต่อสู้กัน 
(๓) ผู้ที่ยินยอมให้ผู้อื่นกระท าต่อตนเองโดยสมัครใจ 
(๔) ผู้ที่ยั่วให้ผู้อื่นโกรธ 

ตัวอย่าง เช่น  
         นายก้อนยิงนายเข้มถือว่ามีภยันตรายเกิดขึ้นกับนายเข้มสามารถใช้สิทธิป้องกัน
ตนเองได้ โดยโต้ตอบด้วยการยิง นายก้อนได้ หากนายก้อนถูกนายเข้มยิงตาย นายเข้มไม่มีความผิด
ฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาเพราะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย  
         นายฉายยุสุนัขของตนให้ตรงเข้ากัดนายขม นายขมจึงได้ฆ่าสุนัขของนายฉายตาย 
นายขมอ้างป้องกันได้ เพราะนายฉายใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการละเมิดกฎหมาย ดังนั้นนายขมไม่มี
ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์  
         นายทะนงตรงเข้าจะใช้มีดแทงนายทิน นายติ่งซึ่งเป็นบิดาเห็นเหตุการณ์จึงช่วยโดย
ใช้มีดแทงนายทะนง ดังนี้ นายติ่งไม่มีความผิดฐานท าร้ายร่างกายนายทะนงเพราะเป็นการป้องกันสิทธิ
ของผู้อื่นคือนายทิน  

  นายกวนทะเลาะวิวาทกับนายก้าง นายกวนสู้ไม่ได้จึงใช้ปืนยิงนายก้าง นายก้างจึงใช้
ปืนยิงนายกวนตาย เช่นนี้ นายก้างจะอ้างป้องกันไม่ได้ เนื่องจากมีส่วนผิด โดยสมัครใจวิวาทด้วยจึง
อ้างป้องกันไม่ได้ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๒๓๒๒/๒๕๒๒)  
         นายเคนยั่วนายค าซึ่งก าลังเมาให้โกรธ เพ่ือให้นายค าท าร้ายร่างกายตน หากนายค า 
ถูกยั่วจนโกรธและตรงเข้าท าร้ายนายเคน นายเคนจะโต้ตอบโดยท าร้ายร่างกายนายค าไม่ได้ เพราะตน
เป็นฝ่ายผิดในการไปยั่วให้นายค าโกรธขึ้นมาก่อน  
         นายกล่ ามีเครื่องรางของขลัง คิดว่าตนอยู่ยงคงกระพัน ยอมให้นายขมใช้มีดแทงตน
เพ่ือพิสูจน์ความคงกระพันปรากฏว่า นายขมใช้มีดแทงถูกนายกล่ าบาดเจ็บ นายกล่ าจะอ้างป้องกัน
โดยใช้มีดแทงนายขมบ้างไม่ได้ ดังนั้นนายกล่ าจะอ้างป้องกันไม่ได้หากแทงนายขม นายกล่ าจะมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
        ๔.๒.๒ ความยินยอม ความยินยอมซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิดเช่นเดียวกับเรื่องป้องกัน
แต่แตกต่างกันคือการป้องกันมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงส่วนความยินยอมไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้
โดยตรงแต่เป็นหลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งมีหลักเกณฑ์จากค าพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๐๓/๒๕๐๘ ศาลฎีกาใช้
ค าว่า หลักกฎหมายทั่วไป ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้ทั้งๆ ที่มี่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ขัดต่อ
มาตรา ๒  เพราะเป็นการน ามาใช้เพ่ือเป็นคุณแก่ผู้กระท า กล่าวคือเพ่ือยกเว้นความผิดให้แก่ผู้กระท า 
หลักดังกล่าวแยกพิจารณาได้ดังนี้ 
                 ๑) เป็นความยินยอมอันบริสุทธิ์ หมายความว่า ไม่มีการหลอกลวง ข่มขู่ ส าคัญผิด ให้
เกิดความยินยอม  
         ๒) ความยินยอมนั้นไม่ขัดต่อส านึกในศีลธรรมอันดี  
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         ๓) เป็นความยินยอมมีอยู่จนถึงขณะกระท าการอันบัญญัติเป็นความผิด หมายความ
ว่า ไม่มีการบอกเลิกความยินยอมนั้น  
         ตัวอย่าง  ความยินยอมที่เป็นเหตุยกเว้นความผิด เช่น การที่แพทย์ต้องผ่าตัดคนไข้ที่
เป็นโรคร้ายโดยต้องตัดแขนทิ้ง กรณีดังกล่าวแพทย์น่าจะมีความผิดฐานท าร้ายร่างกายให้ได้รับอันตราย
สาหัสต่อคนไข้ แต่เนื่องจากการผ่าตัดดังกล่าว คนไข้ได้ให้ความยินยอมตามหลักเรื่องความยินยอม
แล้ว แพทย์จึงไม่มีความผิดตามมาตรา ๒๙๗  

หรือกรณีการแข่งขันกีฬา เช่น ชกมวยแล้วคู่ต่อสู้อีกฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย คู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตาย เนื่องจากเป็นความยินยอมที่ไม่ขัดต่อส านึกในศีลธรรมอันดี 
(ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๑๐๘๓/๒๕๑๐) 
         อนึ่งความยินยอมเรื่องเล่นกีฬานี้ ยกเว้นความผิดที่เกิดข้ึนได้ เฉพาะเป็นการเล่นตาม
กติกาเท่านั้น 
  นอกจากนี้แล้วความยินยอมท าให้การกระท าเป็นความผิดเพราะขาดองค์ประกอบ
ภายนอก เช่น มาตรา ๒๗๖ หากผู้เสียหายยินยอมก็ไม่เป็นความผิด เป็นต้น หรือความยินยอมท าให้
การกระท าที่ครบองค์ประกอบภายนอกและครบองค์ประกอบภายในไม่เป็นความผิด โดยถือว่าความ
ยินยอมนั้นยกเว้นการกระท าความผิด เช่น มาตรา ๓๐๕ เป็นการท าแท้งโดยแพทย์ เป็นต้น 
 ๔.๓ โครงสร้างข้อ ๓  การกระท านั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ 
         การกระท าที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติตามโครงสร้างข้อ ๑ แม้ไม่มีกฎหมาย    
ยกเว้นความผิดตามโครงสร้างข้อ ๒ ก็มิได้หมายความว่า ผู้กระท าจะต้องรับผิดทางอาญาเสมอไป หาก
มีกฎหมายยกเว้นโทษให้  
        กฎหมายที่ยกเว้นโทษให้แก่ผู้กระท าต่างๆ ที่เป็นความผิดมีหลายกรณีเช่น (กรณีเหตุ
ยกเว้นโทษนี้พิจารณาจาก “ผล”ที่กฎหมายบัญญัติไว้)  

๔.๓.๑ การกระท าความผิดโดยความจ าเป็น ตามมาตรา ๖๗  การกระท าความผิดด้วย
ความจ าเป็นตามมาตรา ๖๗ บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าความผิดด้วยความจ าเป็น 

(๑) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อ านาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ 
(๒) เพราะเพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนพ้นจากภยันตรายที่ ใกล้จะถึงและไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอ่ืนใดได้ เมื่อภยันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดข้ึนเพราะความผิดของตน 
ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ” 

    การกระท าความผิดโดยความจ าเป็นจึงมี ๒ กรณี คือ  
                     ๑) จ าเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อ านาจ  
                     ๒) จ าเป็นเพราะเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภยันตราย 
ตัวอย่างของการกระท าโดยจ าเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรืออยู่ภายใต้อ านาจ เช่น  

นายฉานขู่ว่าจะยิงนายมาก หากนายมากไม่ท าร้ายนางนาค หากนายมากท าร้าย     
นางนาคจนบาดเจ็บนายมากมีความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ตามมาตรา ๒๙๕ แต่นายมากไม่ต้องรับ
โทษเพราะนายมากกระท าโดยความจ าเป็นเพราะอยู่ภายใต้อ านาจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้       
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        หากนายคงใช้ปืนขู่ว่าจะยิงนายคม หากนายคมไม่ยิงนายเคนให้ตาย กรณีนี้หาก    
นายคมยิงนายเคนตายแม้จะเป็นการกระท าด้วยความจ าเป็น แต่ถือว่าเกินสมควรแก่เหตุนายคม มี
ความผิดแต่ศาลอาจลดโทษให้มิใช่ยกเว้นโทษ 
        ตัวอย่างของจ าเป็นเพราะเพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนพ้นภยันตราย เช่น นายกล้วยไล่     
ท าร้ายนายกล่ าท าให้นายกล่ าวิ่งหนีจะเข้าไปหลบในบ้านของนายคง แต่นายคงยืนกั้นอยู่หน้าประตู
บ้านไม่ให้นายกล่ าเข้าบ้าน นายกล่ าจึงต้องท าร้ายนายคงเพ่ือจะเข้าไปหลบในบ้านของนายคง ดังนี้ 
นายกล่ าอ้างจ าเป็นเพ่ือยกเว้นโทษฐานท าร้ายร่างกายตามมาตรา ๒๙๕ ได้เพราะเพ่ือให้ตนพ้นจาก
ภยันตราย  

 นายเม้งขับรถจะชนเด็กชายซน นายว่านเห็นเหตุการณ์จึงช่วยผลักเด็กชายซนจนล้มลง
ท าให้เด็กชายซนหัวแตกการกระท าของนายว่าน เป็นความผิดฐานท าร้ายร่างกาย แต่นายว่านอ้าง
จ าเป็นเพราะให้เด็กชายซนพ้นจากภยันตรายเพ่ือยกเว้นโทษดังกล่าวได้ ส่วนนายเม้งมีความผิดฐาน 
ท าร้ายร่างกายเด็กชายซนตาม มาตรา ๒๙๕  
        ข้อสังเกต  เรื่องจ าเป็นและป้องกัน  
        (๑) การกระท าโดยป้องกันกฎหมายถือว่าผู้กระท าไม่มีความผิดส่วนการกระท าโดย
จ าเป็นผู้กระท ามีความผิดแต่กฎหมายยกเว้นโทษ  
        (๒) หากมีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายแล้ว มีการ
กระท าต่อผู้ที่ก่อภยันตรายนั้นถือเป็นเรื่องป้องกัน หากกระท าต่อบุคคลที่สามถือเป็นเรื่องจ าเป็น  
        (๓) การกระท าโดยป้องกันหากการกระท าต่อผู้ก่อภัยแล้วเกิดผลต่อบุคคลที่สามด้วย    
ก็อ้างป้องกันได้เช่นกัน  

 (๔) การกระท าโดยป้องกัน ผู้กระท ามีเจตนาพิเศษเพ่ือป้องกันสิทธิ  ส่วนจ าเป็นนั้น
เจตนาพิเศษคือเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อ านาจ ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้และเจตนา
พิเศษเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นภยันตราย  

๔.๓.๒ เหตุยกเว้นโทษอ่ืน ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา   
๑) การกระท าความผิดของเด็กอายุไม่เกิน ๑๕ ปี (มาตรา ๗๓ , ๗๔) 
๒) การกระท าความผิดของคนวิกลจริต  (มาตรา ๖๕ วรรคแรก) เหตุวิกลจริตเพราะ

จิตบกพร่อง โรคจิต จิตฟ่ันเฟือน 
๓) การกระท าความผิดของผู้มึนเมา (มาตรา ๖๖) เหตุมึนเมาเนื่องจากผู้เสพไม่รู้ว่า

สิ่งนั้นจะท าให้มึนเมา หรือถูกขืนใจให้เสพ 
๔) การกระท าความผิดตามค าสั่ งที่ มิ ชอบด้วยกฎหมายของเจ้ าพนักงาน        

(มาตรา ๗๐) ต้องเป็นค าสั่งของเจ้าพนักงานเท่านั้น และค าสั่งนั้นมิชอบด้วยกฎหมายและผู้กระท าตาม
ค าสั่งไม่รู้ว่าค าสั่งนั้นมิชอบด้วยกฎหมายหรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หรือเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตาม 

๕) การกระท าเกี่ยวกับทรัพย์ในบางความผิดระหว่างสามีภรรยา (มาตรา ๗๑ วรรค
แรก)  
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 ๕. เหตุลดโทษ 
 การกระท าที่ครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดและไม่มี
กฎหมายยกเว้นโทษก็ดี ผู้กระท าจะต้องรับผิดในทางอาญา แต่อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุบางประการที่
กฎหมายบัญญัติไว้ศาลอาจใช้ดุลพินิจลดโทษหรือลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิด
นั้นเพียงใดก็ได ้
 เหตุลดโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้มีหลายกรณีด้วยกัน เช่น 
  ๑) ความไม่รู้กฎหมาย (มาตรา ๖๔) 
  ๒) คนวิกลจริตซึ่งยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง     
(มาตรา ๖๕ วรรคสอง) 
  ๓) คนมึนเมาซึ่ งยั งสามารถรู้ผิ ดชอบอยู่บ้ างหรือยังสามารถบั งคับตนเองได้บ้ าง       
(มาตรา ๖๖) 
  ๔) ป้องกัน จ าเป็น เกินขอบเขต (มาตรา ๖๙) 
  ๕) การกระท าความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์บางมาตราระหว่างญาติสนิท (มาตรา ๗๑ วรรค
สอง) 
  ๖) ผู้กระท าอายุกว่า ๑๕ ปี แต่ต่ ากว่า ๑๘ ปี (มาตรา ๗๕) หรือตั้งแต่ ๑๘ ปี แต่ยังไม่เกิน 
๒๐ ปี (มาตรา ๗๖) 
  ๗) เหตุบรรเทาโทษ (มาตรา ๗๘) 
  ๘) บันดาลโทสะ (มาตรา ๗๒) 
 การลดโทษเพราะเหตุหนึ่ง เช่น บันดาลโทสะตามมาตรา ๗๒ แล้ว ก็อาจจะลดโทษเพราะเหตุ
อ่ืนๆ เช่น มีเหตุบรรเทาโทษตามมาตรา ๗๘ ได้อีก 
   
 ๖. การพยายามกระท าความผิด 
        การพิจารณาความผิดอาญาที่เกิดขึ้นมีขั้นตอนของการกระท าดังนี้ ตัวอย่างเช่น นายเอใช้ปืน
ยิงนายดีตาย  
                ขั้นตอนที่ ๑ นายเอคิดท่ีจะฆ่านายดี  
                   ขั้นตอนที่ ๒ นายเอตกลงใจที่ฆ่านายดี  
                   ขั้นตอนที่ ๓ นายเอตระเตรียมการฆ่านายดี  
                   ขั้นตอนที่ ๔ นายเอลงมือฆ่านายดี 
        ในขั้นตอนที่คิดและตกลงใจนั้น กฎหมายยังไม่ลงโทษเพราะยังไม่มีการแสดงออกมา ส าหรับ
ขั้นตอนการตระเตรียมการโดยปกติกฎหมายไม่ลงโทษเว้นแต่ความผิดบางอย่างที่ร้ายแรง เช่น ความผิด
ต่อพระมหากษัตริย์ ความผิดฐานกบฏ ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ ดังนั้นขั้นตอนที่กฎหมายลงโทษ
ผู้กระท าคือ ขั้นลงมือกระท าความผิด  
        การพยายามกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐ บัญญัติว่า  
       "ผู้ใดลงมือกระท าความผิดแต่กระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่
บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระท าความผิด  
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        ผู้ใดพยายามกระท าความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้น"  
        จากบทบัญญัติตามมาตรา ๘๐ การพยายามกระท าความผิดประกอบด้วยหลักเกณฑ์                
๓ ประการ คือ  
        ๑) ผู้กระท าต้องมีเจตนากระท าความผิด และ  
        ๒) ผู้กระท าจะต้องกระท าการเพ่ือให้บรรลุตามเจตนาอันเป็นการกระท าที่เลยขั้น
ตระเตรียม กล่าวคือ ถึงข้ันลงมือแล้ว  
        ๓) ผู้กระท าไปตลอดหรือกระท าไม่ตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล  
        ข้อพิจารณา "ขั้นลงมือ" กระท าความผิด  
        (๑) หลักความใกล้ชิดต่อผล  ถือว่าหากผู้กระท าได้กระท าขั้นสุดท้าย ซึ่งจ าต้องกระท า
เพ่ือให้ความผิดส าเร็จ ถือว่าลงมือแล้ว เช่น นายเอ ต้องการฆ่านายบี โดยให้กินยาพิษ นายเอ เอาใส่ขวด
น้ าที่นายบี จะต้องกินเป็นประจ าทุกวัน โดยที่นายบี ยังไม่กลับมาบ้านเพ่ือกินน้ าในขวดดังกล่าว เช่นนี้ 
นายเอมีความผิดฐานพยายามฆ่านายบี ตั้งแต่เอายาพิษใส่ลงในขวดน้ าแล้ว หรือ นายกอต้องฆ่านายขอ
โดยการใช้ปืนยิง ขั้นตอนที่นายกอจ้องปืนไปยังนายขอ นายกอมีความผิดฐานพยายามฆ่าแล้ว แม้โดยใน
ความเป็นจริงนายกอต้องลั่นไกปืนแล้วก็ตาม  
        (๒) ข้อพิจารณาการกระท าที่ไม่บรรลุผล  พิจารณาได้จากเหตุ ๒ ประการ  
         (ก) กระท าไปไม่ตลอด เช่น จ้องปืนไปยังผู้เสียหายแล้ว แต่มีคนมาห้ามไว้หรือ   เงื้อ
ดาบจะฟันผู้เสียหายเห็นต ารวจมากลัวถูกจับ  
         (ข) กระท าไปตลอดแล้ว แต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล เช่น ใช้ปืนยิงไม่ถูกผู้เสียหาย 
หรือยิงถูกแต่ผู้เสียหายไม่ตาย หรือใช้ปืนยิงแต่กระสุนด้าน  
       โทษของการพยายามกระท าความผิดตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของ
โทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  
     
 ๗. ผู้กระท าความผิดหลายคน 
        กรณีมีผู้กระท าความผิดอาญามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป จะมีปัญหาว่าการกระท าเหล่านั้นจะมี
ความรับผิดอาญาอย่างเป็นความผิดอาญาของตนเอง หรือรับผิดอาญาอย่างเป็นความผิดอาญาของผู้อ่ืน  
        ในกรณีที่ผู้กระท าได้กระท าความผิดอาญานั้นอย่างเป็นของตนเอง ผู้กระท าอาจเป็นตัวการ 
เป็นผู้กระท าความผิดข้างเคียง หรือเป็นผู้กระท าความผิดทางอ้อม อย่างใดอย่างหนึ่ง  
        ในกรณีที่ผู้กระท าได้กระท าความผิดอาญานั้นอย่างเป็นความผิดอาญาของผู้อ่ืนกระท า หรือ
เรียกว่าผู้ร่วมกระท าอาจเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน  
        ๗.๑.๑ ตัวการ เป็นผู้กระท าความผิดร่วมกัน กล่าวคือ ต้องมีการร่วมในความผิดทั้งใน
การกระท าและเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ บัญญัติว่า "ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้น
โดยการกระท าของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้ร่วมกระท าความผิดนั้นด้วยกันนั้น เป็นตัวการต้อง
ระวางโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น"  
                หลักการพิจารณาเรื่องตัวการ คือ  
             - บุคคลตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป  
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             - ร่วมกันกระท า  
             - ร่วมเจตนา  

         การร่วมกระท านั้น ทุกคนไม่จ าต้องมีส่วนกระท าทั้งหมด อาจแบ่งหน้าที่กันท าก็ได้ 
เช่น นายหนึ่ง นายสอง นายสามสมคบกันจะลักทรัพย์ของนายสี่ โดยนายหนึ่งขับรถมาบ้านนายสี่ แล้ว
จอดรถอยู่ในรถ ส่วนนายสองปีนเข้าไปเอาทรัพย์ ส่วนนายสามรอรับทรัพย์อยู่ข้างบ้าน ดังนี้ทั้งสามคน
ได้ชื่อว่า เป็นตัวการร่วมในความผิดฐานลักทรัพย์  
       การร่วมเจตนา หมายถึง มีเจตนาร่วมกันในการกระท าผิด ทุกคนต่างถือความผิด
ฐานนั้นเป็นความผิดอาญาของตนเอง แม้จะมิได้ท าจริงด้วยมือของตนเองก็ตาม เช่น นายเคและ   
นายเข้ม สมคบกันจะฆ่านายชิด โดยนายเข้มลงมือฆ่าส่วนนายเคหาปืนมาให้นายเข้มใช้ยิงนายชิด แต่
นายเคไม่ได้เดินทางไปร่วมกันฆ่ากับนายเข้ม ดังนี้แม้นายเคจะมิได้ร่วมกระท าขณะเกิดเหตุ แต่     
นายเคก็มีความรับผิดเป็นตัวการร่วมกับนายเข้มในความผิดที่นายเข้มฆ่านายชิดเช่นเดียวกัน  
        ข้อสังเกตในความผิดที่มีลักษณะเฉพาะ  
       ๑) ความผิดบางอย่างมีองค์ประกอบความผิดที่ก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
เฉพาะตัวของผู้กระท าไว้ ดังนั้นบุคคลอ่ืนไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะตัวย่อมไม่อาจเป็นตัวการ
ร่วมได้  
       ๒) ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ เช่น มาตรา ๑๕๗ "ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ..." เช่น แก้วเป็นเจ้าพนักงานออกใบสุทธิในหน้าที่ไม่ตรง
ตามความเป็นจริงเพ่ือให้ ไข่ซึ่งเป็นคนธรรมดาน าไปแสดงต่อผู้บังคับบัญชาในการขอความชอบ ดังนี้ 
แก้วมีความผิดตาม มาตรา ๑๕๗ ส่วน ไข่เนื่องจากไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน จึงเป็นตัวการร่วมตาม 
มาตรา ๘๓ ในความผิดเดียวกับ แก้วไม่ได้ แต่ไข่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน  
          ผลของการเป็นตัวการตาม มาตรา ๘๓  เมื่อผู้กระท าเป็นตัวการในการกระท าผิดแล้ว 
แต่ละคนจะต้องรับผิดในผลที่เกิดขึ้น จากการกระท าของผู้กระท าคนอ่ืนๆ ด้วย เช่น ร่วมกันท าร้ าย
ร่างกายตามมาตรา ๒๙๕ หากผู้ถูกท าร้ายได้รับอันตรายสาหัสจากการกระท าของผู้กระท าคนหนึ่ง 
ผู้กระท าทุกคนต้องรับผิดตามมาตรา ๒๙๗ ในฐานะที่เป็นตัวการตามมาตรา ๘๓ หรือหากผู้ถูกท าร้าย
ตาย ผู้กระท าทุกคนต้องรับผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาหรือท าร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายตาม
มาตรา ๒๙๐ ในฐานะตัวการตามมาตรา ๘๓  
  ๗.๑.๒ ผู้ใช ้ผู้ใช้ให้กระท าความผิดในกฎหมายอาญามีสองลักษณะ ได้แก่ ผู้ใช้โดยทั่วไป
และผู้ใช้โดยการประกาศหรือโฆษณา ในที่นี้จะกล่าวถึงผู้ใช้โดยทั่วไป  
  ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๔ บัญญัติว่า "ผู้ใดก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิด
ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับขู่เข็ญ จ้างวานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระท า
ความผิด  
      ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระท าความผิดนั้น ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ ถ้าความผิดมิได้
กระท าลงไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระท า ยังไม่ได้กระท าหรือเหตุอ่ืนใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษ
หนึ่งในสามของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น"  
 หลักเกณฑ์ของการเป็นผู้ใช้โดยทั่วไป มีดังนี้ 

๑) ผู้ใช้จะต้องมีเจตนากระท าความผิดนั้น 
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๒) ผู้ใช้จะต้องมีเจตนาก่อให้ผู้ถูกใช้กระท าความผิดนั้น เจตนาอาจเป็นประสงค์ต่อ
ผลหรือเล็งเห็นผลก็ได ้

๓) ผู้ถูกใช้จะต้องกระท าความผิดนั้นโดยเจตนา 
         ตัวอย่าง เช่น  
 นายขิ่นต้องการฆ่านายยะไข่ ได้ว่าจ้างนายยศหนึ่งแสนบาทให้ไปฆ่านายยะไข่    

นายยศตกลงและเดินทางไปฆ่านายยะไขต่าย ดังนี้ นายขิ่นเป็นผู้ใช้ในความผิดที่นายยศได้กระท าลงไป 
นายยศมีความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน ตามมาตรา ๒๘๙(๔) ส่วนนายขิ่นมี 
ความผิดฐานเดียวกับนายยศแต่อยู่ในฐานะผู้ใช้ตามมาตรา ๘๔  
   หากนายยศได้ตกลงรับปากนายขิ่นว่าจะไปฆ่านายยะไข่ แต่นายยศยังมิได้ลงมือฆ่า
นายยะไข่ เช่นนี้ถือว่าความผิดที่ใช้ยังมิได้กระท าลง นายยศยังไม่มีความผิดอาญา แต่นายขิ่นผู้ใช้ต้อง
ระวางโทษหนึ่งในสามของมาตรา ๒๘๙(๔) แล้ว เพราะถือว่านายขิ่นเป็นผู้ใช้ตามมาตรา ๘๔  
       หากนายยศมีความคิดที่จะฆ่านายยะไข่อยู่แล้วและก าลังจะไปฆ่า แต่เห็นว่า       
นายขิ่นต้องการมือปืนไปฆ่านายยะไข่ จึงได้ไปตกลงรับจ้างนายขิ่นไปฆ่านายยะไข่ ถือว่าได้เงินมาฟรีๆ 
เพราะแม้ไม่ได้เงินนายยศก็จะฆ่านายยะไข่อยู่แล้ว เช่นนี้นายขิ่นไม่เป็นผู้ใช้ตาม มาตรา ๘๔  เพราะ
นายขิ่นมิได้ก่อให้นายยศกระท าความผิด เนื่องจากนายยศมีเจตนาที่จะฆ่านายยะไข่อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว
ไม่ถือว่านายขิ่นเป็นผู้ "ก่อ"ให้ผู้อื่นกระท าความผิด แต่นายขิ่นอาจเป็นผู้สนับสนุนได้  
         ๗.๑.๓ ผู้สนับสนุน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖ บัญญัติว่า "ผู้ใดกระท า
ด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อ่ืนกระท าความผิดก่อนหรือขณะ
กระท าความผิด แม้ผู้กระท าความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตามผู้นั้นเป็น
ผู้สนับสนุนการกระท าความผิดต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่
สนับสนุนนั้น"  
       หลักเกณฑ์ของผู้สนับสนุน คือ  
           ๑) การกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่
ผู้อ่ืนกระท าความผิด  
           ๒) การช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นต้องกระท าก่อนหรือขณะกระท าผิด  
           ๓) ผู้กระท าความผิดจะได้รู้หรือมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นหรือไม่
ก็ตาม  
         ๔) ผู้สนับสนุนต้องมีเจตนาช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้น  

ตัวอย่างผู้สนับสนุน  
         นายสมพงษ์ต้องการที่จะฆ่านายสมชาย แต่ไม่มีอาวุธปืน จึงได้ไปยืมปืนของนายอานุ
โดยที่นายอานุก็รู้ว่านายสมพงษ์จะน าปืนนั้นไปฆ่านายสมชาย และต่อมานายสมพงษ์ได้ใช้ปืนกระบอก
นั้นยิงนายสมชายตาย  นายสมพงษ์มีความผิดฐานฆ่านายสมชายตายโดยเจตนา ส่วนนายอานุเป็น
ผู้สนับสนุนในความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา  
        นางจวงเป็นคนใช้บ้านนางสร้อยนัดแนะกับนายสินให้มาลักทรัพย์บ้านของสร้อยโดย
จวงจะเปิดหน้าต่างไว้เพ่ือให้สินเข้ามาลักทรัพย์ แม้นายสินจะเข้ามาทางประตูที่นางสร้อยลืมปิดไว้ก็
ตาม  นางจวงก็เป็นผู้สนับสนุนความผิดฐานลักทรัพย์ เพราะให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก 
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คือ การนัดแนะกับนายสิน  หากนางจวงแกล้งเปิดหน้าต่างบ้านนางสร้อยทิ้งไว้โดยเจตนาจะให้นายสิน
เข้ามาลักทรัพย์โดยมิได้มีการนัดแนะไว้เลย และนายสินก็ได้เข้ามาทางประตูที่นางสร้อยเปิดทิ้งไว้  
นางจวงไม่เป็นผู้สนับสนุน เพราะนายสินไม่ได้รับการช่วยเหลือจากจวงจากการเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ 
         นายกลิ้งกับนายกล่ าขโมยกระบือของนายทองอินมา ๑๐ ตัว และจูงกระบือมาตาม
ทางพบนายเต้ย จึงได้ขอให้นายเต้ยช่วยต้อนกระบือ โดยที่นายเต้ยก็ทราบว่า นายกลิ้งกับนายกล่ า
ขโมยกระบือมาเช่นนี้ นายเต้ยไม่เป็นผู้สนับสนุนเพราะการลักทรัพย์ส าเร็จแล้ว นายเต้ยไม่มีความผิด
เป็นผู้สนับสนุนในความผิดฐานลักทรัพย์ (ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๒๔๙/๒๕๐๐)  
         นายธงทองต้องการฆ่าตัวตาย จึงขอยืมอาวุธปืนพกจากนายท านอง ซึ่งนายท านองก็
ต้องการให้นายธงทองตาย จึงได้ให้ยืมปืนไป ต่อมานายธงทองได้ใช้อาวุธปืนที่ยืมมานั้น ยิงตัวตาย 
เช่นนี้ นายท านองไม่ใช่ผู้สนับสนุน เพราะการฆ่าตัวตายของนายธงทองไม่เป็นความผิด 
  นอกจากนี้ผู้สนับสนุนอาจท าด้วยประการอ่ืนใดก็ได้ เช่น การให้ยืมพาหนะ พาไป
รู้จักบ้านผู้เสียหาย การพูดจาเร้าใจหรือให้ก าลังใจผู้กระท าความผิด เป็นต้น 
  ผลของการเป็นผู้สนับสนุนในการกระท าความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสาม
ส่วนของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดที่สนับสนุนนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

 สรุป 
 กฎหมายอาญา หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติว่า การกระท าหรือไม่กระท าอย่างใดเป็นความผิด
และก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดไว้ 
 การบังคับใช้กฎหมายอาญามีหลักส าคัญที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ หลักไม่
มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย  โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๒ ท าให้เกิดลักษณะส าคัญ คือ 
กฎหมายอาญาต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน ไม่มีผลย้อนหลัง  ใช้กฎหมายจารีตประเพณีลงโทษทาง
อาญาแก่บุคคลไม่ได้ และใช้กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งลงโทษทางอาญาแก่บุคคลไม่ได้ 
 การกระท าที่ถือว่าเป็นความผิดนั้นมีโครงสร้างหรือขั้นตอนในการวินิจฉัยความรับผิดทาง
อาญา โดยได้ก าหนดไว้ คือ   
 โครงสร้างข้อ ๑ การกระท าครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติ  หมายความว่า มีการ
กระท า การกระท านั้นครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดในเรื่องนั้นๆ การกระท านั้นครบ
องค์ประกอบภายในของความผิดในเรื่องนั้นๆ และผลของการกระท าสัมพันธ์กับการกระท าตามหลัก
ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล  
 โครงสร้างข้อ ๒ การกระท าไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิด การกระท าที่ครบองค์ประกอบที่
กฎหมายบัญญัติ ยังไม่อาจสรุปได้ว่าผู้กระท ามีความผิดหรือไม่ หากมีเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิดซึ่ง
หมายถึงการกระท านั้นไม่ผิดกฎหมาย การกระท าที่กฎหมายยกเว้นความผิด คือ ป้องกันตาม   
มาตรา ๖๘ และความยินยอม 
 โครงสร้างข้อ ๓ การกระท านั้นไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ การกระท าที่ครบองค์ประกอบที่
กฎหมายบัญญัติแล้ว แม้ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดให้ ก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้กระท าจะต้องรับผิด
ทางอาญาเสมอไป หากมีกฎหมายยกเว้นโทษให้ คือ จ าเป็นตามมาตรา ๖๗  หรือเหตุยกเว้นโทษอ่ืนๆ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ในกรณีที่ท าครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดและไม่มี
กฎหมายยกเว้นโทษแล้วนั้น ผู้กระท าความผิดอาจได้รับการลดโทษก็ได้ เช่น บันดาลโทสะตาม   
มาตรา ๗๒  
 การพยายามกระท าความผิด เป็นการกระท าความผิดที่ไม่ส าเร็จ โดยที่ผู้กระท าต้องถึงขั้นท่ีได้
ลงมือกระท าความผิดแล้วและได้กระท าโดยเจตนา ตามมาตรา ๘๐ 
 กรณีผู้กระท าความผิดหลายคนก็จะมี ตัวการตามมาตรา ๘๓ ผู้ใช้ตามมาตรา ๘๔ และ
ผู้สนับสนุนตามมาตรา ๘๖  
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ ๔ 
 
 

๑. กฎหมายอาญาหมายความว่าอย่างไร ประเภทของความผิดอาญามีอะไรบ้าง 
๒. หลักประกันในกฎหมายอาญาท าให้เกิดลักษณะส าคัญของกฎหมายอาญากี่ประการ 
 อะไรบ้าง อธิบาย 
๓. โครงสร้างข้อ ๑ การกระท าครบ “องค์ประกอบ” ที่กฎหมายบัญญัติมีอะไรบ้าง อธิบาย 
 มาพอสังเขป 
๔. จงอธิบายค าว่า “เจตนา” หมายความว่าอย่างไร มีหลักประการใดบ้าง 
๕. จงอธิบายค าว่า “ประมาท” หมายความว่าอย่างไร มีหลักเกณฑป์ระการใดบ้าง 
๖. จงอธิบายการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นอย่างไร มีหลักเกณฑ์ประการใดบ้าง 
๗. การกระท าความผิดด้วยความจ าเป็นหมายความว่าอย่างไร 
๘. จงเปรียบเทียบเรื่องจ าเป็นและป้องกันมีประการใดบ้าง 
๙. การพยายามกระท าความผิดตามมาตรา ๘๐ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ประการใดบ้าง 
 อธิบาย 
๑๐. จงอธิบายหลักเกณฑ์ของการเป็นตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน ประการใดบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
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เอกสารอ้างอิงท้ายบทท่ี ๔ 
 
 

เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์.  ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐(แก้ไชเพ่ิมเติม).  
          กรุงเทพมหานคร : พลสยามพริ้นติ้ง(ประเทศไทย), ๒๕๕๑ 

โกเมศ  ขวัญเมือง และสิทธิกร  ศักดิ์แสง. การศึกษาแนวใหม่ :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย. 
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๙ 

คณิต  ณ นคร.  กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๔ 
จิตติ  ติงศภัทิย์.  กฎหมายอาญา ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร : เนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๒๕ 
ดิเรก  ควรสมาคม. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน,  

๒๕๕๐ 
ประมวลกฎหมายอาญา 
วินัย  ล้ าเลิศ. กฎหมายอาญา ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง,    
         ๒๕๔๖ 
         เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายอาญา ๑ : ภาคบทบัญญัติทั่วไป หน่วยที่ ๓.   
         กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖ 
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บทที่ ๕ 
กระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่ง 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



๑๔๕ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ ๕ 
กระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่ง 

 
เนื้อหาประจ าบท 

๑. กระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่ง 
๒. ประเภทของคดีแพ่ง 
๓. วิธีพิจารณาคดีแพ่ง 
๔. การอุทธรณ์ฎีกาค าพิพากษา 
๕. การบังคับคดีแพ่ง 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

๑. อธิบายความแนวคิด ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่งได้ 
๒. อธิบายถึงความหมายและประเภทของคดแีพ่งได้  
๓. อธิบายหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการของการพิจารณาคดีแพ่ง ตั้งแต่การเริ่มคดีแพ่ง การส่ง

หมายเรียกและส าเนาค าฟ้อง  การยื่นค าให้การ การชี้สองสถาน การสืบพยาน และค า
พิพากษาคดีแพ่งได้ 

๔. อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์ และการฎีกา ค าพิพากษาของศาลได้ 
๕. อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งได ้
๖. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในคดี

แพ่ง กับการด ารงชีวิตประจ าวันในสังคมได้ 
๗.  อธิบายถึงคุณธรรมของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่งได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. ท าการประเมินความรู้ก่อนเรียนด้วยวิธีการซักถาม  
๒. มอบหมายให้ผู้เรียนท าการศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๕ กระบวนการ 

                ยุติธรรมในคดีแพ่งก่อนเรียน  
๓. ฟังการบรรยายในชั้นเรียน 
๔.   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวข้อง และวิเคราะห์ 
      เนื้อหาในส่วนของกระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่ง 
๕. ศึกษาค้นคว้าเอกสารกฎหมาย ต ารา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติม 
๖. สรุปหัวข้อส าคัญและอภิปราย 
๗. การทบทวนและท าค าถามทบทวน 

 



๑๔๖ 
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สื่อการเรียนการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. Power Point 
๓. การบรรยายในชั้นเรียน 
๔. เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง 

การวัดผลประเมินผล 
๑. ฟังค าอภิปราย รายงานและซักถาม 
๒. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ 
๓. ค าถามท้ายบท 
๔. ถามตอบเป็นรายบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

บทที่ ๕ 
กระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่ง 

 
การอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนโดยค านึงถึง การบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม

ที่ให้ความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม และเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพในการน าผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษ รวมถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามหลักนิติธรรม รวมทั้งการ
สมานฉันท์ในสังคม หากกล่าวโดยรวมก็จะหมายถึงกระบวนการยุติธรรมนั้นเอง ซึ่งกระบวนการ
ยุติธรรมของไทยนั้นจะแบ่งตามลักษณะของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ โดยในบทนี้จะกล่าวกระบวนการ
ยุติธรรมในคดีแพ่งว่ามีลักษณะอย่างไร  

 
๑. กระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่ง 
กระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่ง คือ ขั้นตอนตามกฎหมายเอกชน  ที่จะบังคับให้เป็นไปตามสิทธิ

หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเอกชนด้วยกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล เมื่อเกิดการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิเอกชนขึ้น   และการจะบังคับให้เป็นไปตามสิทธิหน้าที่
ตามกฎหมายของเอกชนจะต้องใช้สิทธิในทางศาลเท่านั้น ศาลที่จะรับพิจารณาพิพากษาคดีก็คือศาล
ยุติธรรม ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดให้ศาลยุติธรรมมี ๓ ชั้น ได้แก่ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 
โดยการเริ่มต้นคดีความ จะต้องเริ่มต้นคดีในศาลชั้นต้นก่อนเสมอ หลังจากนั้นจึงจะมีการอุทธรณ์หรือ
ฎีกาต่อไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา คู่ความจะไปฟ้องร้องเริ่มต้นคดีที่ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์
ที เดียวไม่ได้  เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ เป็นพิเศษ  เช่น พระราชบัญญัติพรรคการเมือง 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
๒. ประเภทของคดีแพ่ง 
ลักษณะของคดีแพ่งจะมีอยู่ด้วยกัน ๒ ประเภท  คือ  คดีมีข้อพิพาท คดีไม่มีข้อพิพาท 

๒.๑ คดีมีข้อพิพาท  
คดีมีข้อพิพาท หมายถึง คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

มาตรา ๕๕ กล่าวคือ เป็นกรณีที่มีบุคคลสองฝ่ายขึ้นไปโต้แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่ง หรือ
กฎหมายอ่ืนแล้วยื่นเรื่องที่โต้แย้งกันเพ่ือให้ศาลชี้ขาดว่าใครถูกใครผิด โดยฝ่ายที่ยื่นค าฟ้อง เรียกว่า 
โจทก์  ส่วนฝ่ายที่ถูกฟ้องเรียกว่า จ าเลย  ทั้งสองฝ่ายต่างเป็น“คู่ความ”ในคดี โดยปกติบุคคลย่อมมี
สิทธิและหน้าที่  และทุกคนต้องเคารพสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอ่ืน  หากมีการไม่เคารพสิทธิ   เช่น  
นาย ก. ท าสัญญากู้ยืมเงินนาย ข.  แล้วไม่ช าระหนี้เงินกู้เมื่อถึงก าหนดช าระ เป็นต้น  ตัวอย่างเหล่านี้
เป็นการโต้แย้งสิทธิและการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  ซึ่งฝ่ายที่ถูกกระทบสิทธิหรือโต้แย้งสิทธิสามารถ
ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทว่าฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูกถือว่าเป็นคดีมีข้อพิพาท ทั้งนี้โจทก์ต้องยื่นค า
ฟ้องต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล 

 



๑๔๘ 
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๒.๑ คดีไม่มีข้อพิพาท  
คดีไม่มีข้อพิพาท หมายถึง  คดีที่มีความจ าเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล   เป็นกรณีที่มีคู่ความ

ฝ่ายเดียว   มิได้โต้แย้งสิทธิกับผู้ใด โดยต้องการให้ศาลแสดงสิทธิของตนเพ่ือรับรองหรือคุ้มครองหรือ
บังคับตามสิทธิที่ตนมีอยู่  เช่น  ค าร้องขอผู้จัดตั้งผู้จัดการมรดก ค าร้องขอให้ศาลสั่งคนสาบสูญ  เป็น
ต้น ทั้งนี้เป็นคดีที่โจทก์เป็นผู้ร้องฝ่ายเดียวไม่มีจ าเลยเป็นคู่ความด้วย แต่หากมีผู้ยื่นคัดค้านค าขอฝ่าย
เดียวเมื่อใด  คดีจะกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทเพราะมีผู้โต้แย้ง โดยคดีไม่มีข้อพิพาทนี้ให้เสนอต่อศาลที่
มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล 

 
๓. วิธีพิจารณาคดีแพ่ง 
การพิจารณาคดีแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมีขั้นตอนก าหนดกฎเกณฑ์ 

ข้อยกเว้นระยะเวลาที่คู่ความจะต้องปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นการยากพอสมควรในการท า
ความเข้าใจ การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอาจเกิดความเสียหายแก่คดีได้ ในบทนี้จึงขอกล่ าว
เฉพาะหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ควรรู้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ การเริ่มคดีแพ่ง 
เมื่อพิจารณาถึงประเภทของคดีแพ่งที่จะฟ้องต่อศาลแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นล าดับต่อไป

คือ เรื่องการฟ้องคดี กล่าวคือ ค าฟ้องที่โจทก์หรือผู้ร้องจะฟ้องนั้น ค าฟ้องจะต้องท าเป็นหนังสือและ
จะต้องใช้แบบฟอร์มของศาลเท่านั้น และต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ (ตาม
ตาราง ๑ ค่าธรรมเนียมศาล ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง) โดยคิดตามทุนทรัพย์ในคดี 
หรือตามราคาทรัพย์ที่พิพาทกัน เช่น โจทก์ฟ้องบังคับช าระหนี้เงินกู้จากจ าเลย ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
จ านวนเงินกู้นี้ถือเป็นทุนทรัพย์แห่งคดีที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าขึ้นศาล แต่ก็มีข้อยกเว้น
ที่โจทก์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล หากโจทก์มีลักษณะเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย 
กล่าวคือ หากโจทก์เป็นคนยากจนไม่มีเงินจะเสียค่าธรรมเนียมศาล ก็สามารถขอด าเนินคดีโดยยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาลได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๕๕ 

๓.๒ การส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้อง   
เมื่อศาลสั่งให้รับค าฟ้องนั้นไว้แล้ว ศาลต้องออกหมายส่งส าเนาค าฟ้องให้แก่จ าเลยเพ่ือแก้

คดีภายในก าหนด ๗ วันนับแต่วันยื่นค าฟ้อง  ซึ่งเป็นหน้าที่ของโจทก์จะต้องร้องขอต่อพนักงานของ
ศาลเพ่ือให้ส่งหมายนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๓ วรรคแรก  และ
หากไม่สามารถส่งให้จ าเลยได้ ศาลอาจสั่งให้  

 ๑) ปิดหมายเรียกไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของจ าเลย  
 ๒) อาจลงโฆษณา โดยวิธีอ่ืนใดตามที่ศาลเห็นสมควร ซึ่งทางปฏิบัติศาลจะสั่งให้ส่งโดย

ประกาศหนังสือพิมพ์ 
จากกรณีข้อ ๑) และ ๒) นั้น กฎหมายให้มีผลใช้ได้เมื่อก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน ได้พ้นไป

แล้วนับแต่วันปิดหมาย  
และถ้าโจทก์เพิกเฉยไม่ร้องต่อพนักงานเพ่ือให้ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จ าเลย  และไม่แจ้ง

เหตุขัดข้องให้ศาลทราบ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๔ ถือว่าโจทก์ทิ้ง
ฟ้อง ศาลมีอ านาจจ าหน่ายคดีออกจากสารบบความได้ 
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๓.๓ การยื่นค าให้การ  
ส าหรับจ าเลยเมื่อได้รับหมายเรียกให้แก้คดี และรับส าเนาฟ้องแล้ว  จ าเลยต้องท าค าให้การ

เป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายใน ๑๕ วันนับแต่วันรับหมายเรียก  (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา ๑๗๗ วรรคแรก)  และถ้าจ าเลยไม่ยื่นค าให้การภายในก าหนดนี้  และไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้
ศาลทราบ  ถือว่าจ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๙๗ 
ซึ่งอาจส่งผลให้จ าเลยหมดสิทธิยื่นค าให้การ และไม่อาจเรียกพยานของตนเข้าสืบได้ และจ าเลยอาจ
แพ้คดีได้ค าให้การของจ าเลยจะพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกในกระดาษแบบฟอร์มของศาล  และการเขียน
ค าให้การจะต้องแสดงโดยชัดแจ้งว่าจ าเลยยอมรับ หรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือบางส่วน  
รวมทั้งเหตุแห่งการนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง กล่าวคือ
จ าเลยต้องท าค าแก้ให้ชัดเจนตามข้อหาของโจทก์ทุกๆข้อ คือข้อใดจะรับ หรือปฏิเสธ  รวมทั้งเหตุผล
แห่งการปฏิเสธนั้นด้วย  

เมื่อจ าเลยยื่นค าให้การต่อศาลตามก าหนดเวลาแล้ว จากนั้นศาลก็จะเริ่มท าการนั่งพิจารณา  
ซึ่งจะต้องกระท าในศาลต่อหน้าคู่ความที่มาศาลโดยเปิดเผย  นอกจากนี้ศาลจะต้องด าเนินการนั่ง
พิจารณาคดดีติดต่อกันไปเท่าที่สามารถจะท าได้ โดยไม่เลื่อนจนกว่าจะเสร็จการพิจารณาและ
พิพากษาคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๘ 

๓.๔ การชี้สองสถาน 
เมื่อโจทก์ยื่นค าฟ้องแล้ว  จ าเลยยื่นค าให้การและค าให้การแก้ฟ้องแย้ง  ศาลก็จะก าหนดวัน

ชี้สองสถานให้คู่ความล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา ๑๘๒ ซึ่งในการชี้สองสถานนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะก าหนดประเด็นข้อพิพาทเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการน าสืบข้อเท็จจริงด้วยพยานหลักฐานโดยที่ศาลจะน าเอาประเด็นแห่งคดีในค าฟ้องของโจทก์ 
และประเด็นแห่งคดีในค าให้การของจ าเลย มาเทียบกันเพ่ือกะประเด็นข้อพิพาทหากประเด็นใดที่
โจทก์กล่าวอ้าง และจ าเลยยอมรับก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความยอมรับกันแล้วประเด็นดังกล่าวก็ถือ
ว่าได้ฟังเป็นที่ยุติแล้ว ส่วนประเด็นใดที่โจทก์กล่าวอ้าง แต่จ าเลยปฏิเสธ ถือว่าเป็นกรณีที่ศาลจะตั้ง
เป็นประเด็นข้อพิพาท ซึ่งศาลก็จะก าหนดหน้าที่น าสืบให้กับคู่ความที่กล่าวอ้างในประเด็นนั้น ตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๓ และมาตรา ๘๔/๑ และหลังจากชี้สองสถาน
เสร็จแล้ว ศาลก็จะก าหนดวันนัดสืบพยาน  ศาลจะก าหนดเป็นวันใดนั้นกฎหมายบังคับว่าต้องให้เวลา
ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ วันนับแต่วันชี้สองสถาน แต่ถ้ากรณีไม่มีการชี้สองสถาน ให้ศาลออก
หมายก าหนดวันนัดสืบพยานส่งให้แก่คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘๔ 

๓.๕ การสืบพยาน 
ในการสืบพยานต้องสืบตามประเด็นข้อพิพาทที่ได้ชี้สองสถานไว้  คู่ความใดมีหน้าที่น าสืบ

ก่อนต้องน าพยานหลักฐานเข้าสืบ และหากเป็นพยานบุคคลคู่ความจะน าพยานบุคคลเข้าสาบานตน 
และเบิกความต่อศาล โดยในระหว่างการสืบพยานคู่ความสามารถอ้างเอกสารประกอบการซักถาม
หรือถามค้านได้  

ในการพิจารณาคดีแพ่ง  คู่ความจะต้องระวังรักษาประโยชน์ของตนเอง  และการด าเนินคดี
ต้องด าเนินการโดยเคร่งครัดตามขั้นตอนของกฎหมาย  มิฉะนั้นอาจส่งผลให้แพ้คดีได้ เช่น 
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พยานหลักฐานใดที่ศาลรับฟังได้  พยานหลักฐานใดที่ศาลไม่รับฟังเนื่องจากกฎหมายห้ามไม่ให้รับฟัง 
หรือต้องส่งส าเนาพยานเอกสาร หรือค าคู่ความให้คู่กรณีอีกฝ่ายภายในเวลาที่ก าหนด เป็นต้น  

๓.๖ ค าพิพากษาคดีแพ่ง 
เมื่อศาลได้ด าเนินการสืบพยานของคู่ความเสร็จแล้ว     จากนั้นศาลจะท าค าพิพากษาหรือ 

ค าสั่งชี้ขาดคดี เนื่องจากในคดีแพ่ง มี ๒ ประเภท คือ คดีมีข้อพิพาท กับคดีไม่มีข้อพิพาท ดังนั้นต้อง
พิจารณาว่ากรณีใดจะท าเป็นค าพิพากษา หรือกรณีใดจะท าเป็นค าสั่ง  มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ดังนี้ 

 ๓.๖.๑ ถ้าคดีที่มาสู่ศาลโดยท าเป็นค าฟ้อง ซึ่งได้แก่ คดีมีข้อพิพาท ค าชี้ขาดตัดสินต้อง 
ท าเป็นค าพิพากษา 
 ๓.๖.๒ คดีที่มาสู่ศาลโดยค าร้องขอ ซึ่งได้แก่ คดีไม่มีข้อพิพาท เช่น คดีร้องขอเป็น
ผู้จัดการมรดก  ค าชี้ขาดจะท าเป็นค าสั่ง 
 การที่ศาลจะพิพากษาหรือท าค าสั่งนั้น ศาลจะต้องพิจารณาวินิจฉัยจากพยานหลักฐานใน
ส านวนที่คู่ความได้น าสืบไว้ในส านวนคดี  และกฎหมายให้ศาลมีอ านาจเต็มในอันที่จะวินิจฉัยว่ า
พยานหลักฐานของคู่ความฝ่ายใดรับฟังได้หรือไม่ได้ แล้วชี้ขาดคดีไปตามนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๐๔  โดยศาลต้องตัดสินตามข้อหาในค าฟ้องทุกข้อ และกฎหมายห้ามมิ
ให้ศาลพิพากษาหรือท าค าสั่งให้เรื่องใดๆ เกินไปกว่าหรือที่ปรากฏในค าฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒  อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆเมื่อศาลรับค าฟ้องไว้พิจารณาแล้วจะ
ปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาหรือมีค าสั่งชี้ขาดคดี โดยอ้างว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะใช้บังคับแก่
คดี  หรือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะใช้บังคับนั้นเคลือบคลุมหรือไม่บริบูรณ์ ไม่ได้  ตาม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๓๔  ซึ่งถ้าเป็นกรณีเช่นนี้  ศาลจะต้องใช้จารีตประเพณีแห่ง
ท้องถิ่น  หรือกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง  หรือหลักกฎหมายทั่วไปมาวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีแทน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔  

 ในการท าค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
๑๔๐ ต้องด าเนินการตามข้อบังคับดังนี้ 

๑) ศาลจะต้องประกอบครบถ้วนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเขตอ านาจศาล 
และอ านาจผู้พิพากษา 

๒) ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๓  ถ้าค าพิพากษาหรือค าสั่ง    จะต้องท าโดยผู้ 
พิพากษาหลายคน  ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นจะต้องบังคับตามความเห็นของฝ่ายข้างมากหรือจ านวน
ผู้พิพากษาฝ่ายข้างมากนั้นในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ต้องไม่น้อยกว่า  ๒  คน  และศาลฎีกาไม่
น้อยกว่า ๓  คน  ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์  ถ้าผู้พิพากษาคนใดมีความเห็นแย้ง  ก็ให้ผู้พิพากษา
คนนั้นเขียนใจความแห่งความเห็นแย้งของตนติดไว้ในส านวนและแสดงเหตุผลแห่งข้อแย้งได้ด้วยก็ได้  

นอกจากนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๑ ค าพิพากษา 
จะต้องมีข้อความตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ด้วยคือ  
                         (๑) ชื่อศาลที่พิพากษาคดีนั้น 
                       (๒) ชื่อคู่ความทุกฝ่ายและผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้แทน ถ้าหากมี  
                      (๓) รายการแห่งคด ี 
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                      (๔) เหตุผลแห่งค าวินิจฉัยทั้งปวง 
                      (๕) ค าวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดี ตลอดทั้งค่าฤชาธรรมเนียม 
               ๓) ศาลท าค าพิพากษา หรือค าสั่งเสร็จแล้ว  จะต้องอ่านข้อความทั้งหมดของค า
พิพากษาหรือค าสั่งนั้นในศาลโดยเปิดเผย ตามวันเวลาที่ศาลก าหนดต่อหน้าคู่ความทั้งสองฝ่ายหรือ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีเช่นนี้  ให้ศาลจดลงไว้ในค าพิพากษาหรือค าสั่งหรือในรายงานซึ่งการอ่านนั้น  
และให้คู่ความที่มาศาลลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  
 เมื่อศาลได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งแล้ว ค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นย่อมผูกพัน
คู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง  นับตั้งแต่วันที่ศาลให้มีค าพิพากษา
หรือค าสั่งนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕  และคู่ความจะอ้างหรือน า
สืบเป็นอย่างอ่ืนมิได้ หรือคู่ความจะฟ้องเป็นคดีใหม่ขอให้เพิกถอนค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นก็ไม่ได้ดุจ
กัน เพราะศาลเองจะยกเลิกเพิกถอนค าพิพากษาหรือค าสั่งของตนเองมิได้ เว้นแต่ค าพิพากษาหรือ
ค าสั่งนั้นถูกกลับแก้ หรือยกเลิกโดยค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลสูง(ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา)  
 
 ๔. การอุทธรณ์ ฎีกาค าพิพากษา 
  ๔.๑ การอุทธรณ์ 
  คดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว  คู่ความอาจอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์ได้ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๓ เว้นจะมีกฎหมายต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์ 
  อย่างไรก็ตาม แม้ในคดีที่คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ได้แต่กฎหมายก็ยังจ ากัดสิทธิในการอุทธรณ์
ไว้อีก  กล่าวคือ ห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน  
๕๐,๐๐๐ บาท  เว้นแต่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นท าความเห็นแย้งไว้  หรือรับรองว่ามี
เหตุอันควรอุทธรณ์ได้ หรือได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น  หรือ
อธิบดีผู้พิพากษาภาคผู้มีอ านาจ  แล้วแต่กรณี  แต่ห้ามมิให้ใช้บังคับในคดีเกี่ยวกับสิทธิแห่งสภาพ
บุคคลหรือสิทธิในครอบครัว  และคดีไม่มีทุนทรัพย์  เว้นแต่คดีฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมี
ค่าเช่าไม่เกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๔    

การอุทธรณ์ผู้ที่อุทธรณ์จะต้องท าเป็นหนังสือ และต้องน าไปยื่นต่อศาลชั้นต้นที่มีค าพิพากษา
หรือค าสั่งในเรื่องนั้นภายในก าหนด ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้อ่านค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลชั้นต้น 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๙ เมื่อศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาเสร็จแล้ว  ไม่
ว่าจะเป็นการพิจารณาโดยการตรวจส านวน  หรือสืบพยาน  หรือฟัง  ค าแถลงการณ์ก็ตาม  ก็ต้องชี้
ขาดตัดสินคดีโดยท าเป็นค าพิพากษาหรือค าสั่งในการชี้ขาดคดี  เมื่อท าการพิพากษาเสร็จแล้วศาล
อุทธรณ์จะอ่านค าพิพากษานั้นเอง  หรือจะส่งไปให้ศาลชั้นต้นอ่านก็ได้ และคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
แล้ว  คู่ความอาจอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้อีกขั้นหนึ่ง  แต่สิทธิใน
การฎีกาก็อาจถูกจ ากัดเช่นเดียวกับสิทธิในการอุทธรณ์  ดังกฎหมายบัญญัติให้ค าพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ท่ีถึงท่ีสุดแล้วก็จะฎีกาไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง 

๔.๒ การฎีกา 
เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีแล้ว หากคู่ความฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายไม่พอใจ คู่ความนั้นย่อม

มีสิทธิฎีกาต่อศาลฎีกาได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายก าหนด หลักเกณฑ์การฎีกา
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นั้น ส่วนใหญ่มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการอุทธรณ์  
ซึ่งคดีที่กฎหมายไม่ห้ามฎีกา คือ จะไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย  แต่การฎีกาใน

ปัญหาข้อเท็จจริงต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ กล่าวคือ ห้าม
มิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  เว้น
แต่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์ก็ดี หรือศาลชั้นต้นก็ดีท าความเห็นแย้งไว้  หรือรับรองใน
เวลาตรวจฎีกาว่ามีเหตุอันควรที่จะฎีกาได้ หรือได้รับอนุญาตให้ฎีกาเป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์  แต่ห้ามมิให้ใช้บังคับในคดีเกี่ยวกับสิทธิแห่งสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัว  และคดี
ไม่มีทุนทรัพย์ก็ต้องห้ามฎีกา เว้นแต่คดีฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าไม่เกินเดือนละ 
๑๐,๐๐๐ บาท   

โดยฟ้องฎีกานั้น ต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีนั้นภายในก าหนด ๑ 
เดือน นับแต่วันที่ได้อ่านค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้น เมื่อศาลฎีกามีค าพิพากษาแล้ว 
คู่ความก็ไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไปได้ คือ คดีถึงที่สุด ต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาลดังกล่าว 

การอ่านผลของคดีจากค าพิพากษาชั้นศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา มีถ้อยค าที่ควรทราบคือ 
 ๑) ยืน หมายถึง เห็นด้วยกับค าพิพากษาศาลชั้นต้น หรือค าพิพากษาของศาล

อุทธรณ ์
 ๒) ยก หมายถึง ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกายกอุทธรณ์หรือฎีกาของคู่ความ เช่นกรณี

ต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์ฎีกา หรือยกค าพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วให้ศาลชั้นต้นด าเนินกระบวนพิจารณา 
และพิพากษาใหม่ตามรูปคดี 

 ๓) กลับ หมายถึง ไม่เห็นด้วยกับค าพิพากษาศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์ท้ังหมด 
 ๔) แก้ หมายถึง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยบางส่วน 
 

 ๕. การบังคับคดีแพ่ง 
  ซึ่งเมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งแล้ว  ฝ่ายผู้แพ้คดีได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ศาล  เช่น  ด าเนินการช าระหนี้  หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  ส่งมอบทรัพย์สินตามค าพิพากษา กรณี
เช่นนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไร  แต่ปัญหาอาจเกิดขึ้นหากผู้แพ้คดีไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  จึง
ต้องมีวิธีที่จะบังคับให้คู่ความปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น  เรียกว่าการบังคับคดีตามค า
พิพากษาหรือค าสั่ง  เพื่อให้ผู้ชนะได้รับสิทธิอันเกิดจากค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น 
  การบังคับคดี หมายถึง วิธีการที่คู่ความผู้ชนะคดีจะด าเนินการแก่ผู้แพ้คดี เพ่ือให้ได้ผลตาม
ค าพิพากษา   
  ดังนั้นการบังคดีจะท าต่อเมื่อลูกหนี้ตามค าพิพากษา หรือผู้แพ้คดีไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา
หรือค าสั่งของศาลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือผู้ชนะคดีมีอ านาจขอให้
บังคับคดีภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา ๒๗๑ โดยเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาจะต้องยื่นค าขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี  ซึ่งหมาย
ของศาลจะส่งถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือให้จัดการบังคับคดีเรื่องนั้นให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑ (๑๔) เจ้าพนักงานบังคับคดีหมายถึงเจ้า
พนักงานในสังกัดกรมบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานอ่ืนผู้มีอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้อยู่ใน
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อันที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายนี้ เพ่ือคุ้มครองสิทธิของคู่ความ
ในระหว่างพิจารณาหรือเพ่ือบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  
  ในส่วนกลาง เจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี มีอ านาจบังคับคดีในเขตอ านาจของศาล 
ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ศาลจังหวดัมีนบรีุ  
  ในส่วนภูมิภาค เจ้าพนักงานบังคับคดีของส านักงานงานบังคับคดีจังหวัด ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดสาขา เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีของส านักงานบังคับคดีจังหวัดนั้น  
    ๕.๑ อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
    ๑) อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนมีค าพิพากษา ตามประมวลวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา ๒๕๔ ซ่ึงศาลมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือกักเรือของจ าเลยไว้ชั่วคราวก่อน
ศาลจะมีค าพิพากษา เช่นนี้ศาลจะออกหมายยึดทรัพย์ชั่วคราว หมายกักเรือ ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
จัดการยึดทรัพย์สินหรือเรือของจ าเลยไว้ เพ่ือไม่ให้จ าเลยยักย้ายถ่ายทรัพย์สิน  
   ๒) อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีอันเป็นการบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษา
หรือค าสั่งตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้คู่ความฝ่ายใดแพ้คดี และให้
ฝ่ายแพ้คดี(ลูกหนี้ตามค าพิพากษา)ปฏิบัติการช าระหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งตามฟ้อง หากเป็นกรณีที่ต้อง
ด าเนินการทางเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยการบังคับคดีช าระหนี้เอาจากบรรดาทรัพย์สินของลูกหนี้
ตามค าพิพากษา คู่ความฝ่ายที่ชนะคดี (เจ้าพนักงานตามค าพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้ศาลออก
หมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพ่ือจัดการอายัดทรัพย์สิน ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาออกขาย
ทอดตลาด และเอาเงินช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามค าพิพากษา หรือหากการช าระหนี้ตามค าพิพากษานั้น
เป็นการส่งมอบทรัพย์สิน กระท าการ งดเว้นกระท าการหรือขับไล่ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ศาลจะออก
หมายบังคับคดีได้โดยการก าหนดเงื่อนไขแห่งการบังคับคดีลงในหมายนั้น และก าหนดการบังคับคดี
เพียงเท่าที่สภาพแห่งการบังคับคดีจะเปิดช่องให้ท าได้โดยทางศาลหรือโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดี 
ตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๖ วรรคท้าย อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 
  ๕.๒ ประเภทของการบังคับคดี 
  ในการออกหมายบังคับคดี ศาลจะระบุเงื่อนไขแห่งการบังคับคดีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 
๒๑๓ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และจะก าหนดสภาพแห่งการบังคับคดีเพ่ียงเท่าที่เปิด
ช่องให้กระท าทางศาลหรือโดยทางเจ้าพนักงานบังคับคดี  
              ๑) การยึดทรัพย์  
   ๒) การอายัดทรัพย์  
   ๓) การขายทอดตลาด  
   ๔) การบังคับคดีขับไล่ รื้อถอน  
   ๕) อ่ืน ๆ เช่นการห้ามชั่วคราว การห้ามท านิติกรรม จ าหน่าย จ่าย โอน  
  ๕.๒.๑ การยึดทรัพย์  
  การยึดทรัพย์มีอยู่ ๔ ลักษณะดังนี้คือ  
         ๑) การยึดทรัพย์ตามความหมายบังคับคดีรวมถึงการยึดทรัพย์ตามหมายยึด
ทรัพย์ชั่วคราว ทั้งนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่ต้องด าเนินการตามที่ศาลสั่งมาโดยเฉพาะเจาะจง จะ
ยึดทรัพย์อ่ืนไม่ได้  
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  ๒) การยึดทรัพย์ข้ามเขตอ านาจศาล  
  ๓) การยึดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีของศาลอื่น เป็นการบังคับคดีแทน  
  ๔) การยึดทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแทนศาลต่างจังหวัด 
  สังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่การบังคับคดี ได้แก่ 
  ๑) เครื่องใช้สอยส่วนตัว เช่นที่นอน เครื่องใช้ครัวเรือน รวมกันเป็นเงินไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท หากลูกหนี้ตามค าพิพากษาประสงค์จะได้รับการยกเว้นเกินกว่าที่ก าหนด ต้องไปร้องต่อ
ศาล  
  ๒) ทรัพย์สินที่ลูกหนี้มีไว้ใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่ องใช้ต่าง ๆ ดังนี้
กฎหมายก าหนด ยกเว้นให้ในจ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากลูกหนี้ตามค าพิพากษาประสงค์จะใช้
เครื่องมือเครื่องใช้ใดที่มีจ านวนเงินเกินกว่าที่ก าหนด ต้องไปร้องต่อศาล  
  ๓) ทรัพย์สินที่มีไว้ใช้แทนอวัยวะ ต่าง ๆ เช่น แขนขาเทียม  
  ๔) ทรัพย์สินที่เป็นของวงศ์ตระกูล เช่น สมุด หนังสือประจ าตระกูล เป็นต้น 
  ๕.๒.๒ การอายัดทรัพย ์
  ตามลักษณะการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีมี ๒ กรณี คือ 
   ๑) การอายัดสิทธิร้องขอให้ช าระเงิน จ านวนหนึ่งหรือเรียกว่าการอายัดเงิน  
   ๒) การขอให้งดหรือห้ามจ าหน่าย จ่ายโอน หรือ ท านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรือเรียกว่า การอายัดห้ามโอน 
  ๕.๒.๓ การขายทอดตลาด 
  การขายทอดตลาดทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี ต้องตรวจส านวนก่อนว่ามีการปฏิบัติ
ตามข้ันตอนตามประมวลกฎหมาวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๓ และมาตรา ๓๐๔ กล่าวคือ 
   ๑) ได้มีการแจ้งการยึดทรัพย์ให้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา และผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆ  
   ๒) ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ได้มี
การแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 
  ๕.๒.๔ การบังคับคดีขับไล่ รื้อถอน 
  เมื่อศาลมีค าสั่งให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี จัดการให้ เจ้าหนี้ตามค าพิพากษาได้
ครอบครองทรัพย์ ดังกล่าว  
   ๑) กรณีที่ลูกหนี้ตามค าพิพากษาถูกศาลพิพากษาให้ขับไล่ หรือต้องออกไปจากที่
อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง  
   ๒) กรณี ที่ ลู กหนี้ ตามค าพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่ งปลูกสร้างออกไปจาก
อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง 
  ในการบังคับคดีนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอ านาจตามหมายบังคับคดีของศาลที่มีเขต
อ านาจที่ส านักงานบังคับคดีตั้งอยู่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีการร้องขอ เจ้าพนักงานบังคับคดีย่อมมี
อ านาจในการบังคับคดีแทนตามหมายบังคับคดีท่ีออกโดยศาลอื่นได้เช่นกัน   
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สรุป 
 กระบวนการยุติธรรมในคดีแพ่ง คือ ขั้นตอนตามกฎหมายเอกชน  ที่จะบังคับให้เป็นไปตาม
สิทธิหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเอกชนด้วยกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล เมื่อเกิดการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิเอกชนขึ้น   และการจะบังคับให้เป็นไปตามสิทธิ
หน้าที่ตามกฎหมายของเอกชนจะต้องใช้สิทธิในทางศาลเท่านั้น ศาลที่จะรับพิจารณาพิพากษาคดีก็คือ
ศาลยุติธรรม 
 โดยคดีแพ่งจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ คดีมีข้อพิพาท และคดีไม่มีข้อพิพาท 
 คดีมีข้อพิพาท คือ กรณีที่มีบุคคลสองฝ่ายขึ้นไปโต้แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่ง หรือ
กฎหมายอ่ืนแล้วยื่นเรื่องที่โต้แย้งกันเพ่ือให้ศาลชี้ขาดว่าใครถูกใครผิด โดยฝ่ายที่ยื่นค าฟ้อง เรียกว่า 
โจทก์  ส่วนฝ่ายที่ถูกฟ้องเรียกว่า จ าเลย  ทั้งสองฝ่ายต่างเป็น“คู่ความ”ในคด ี
 ส่วนคดีไม่มีข้อพิพาท คือ  คดีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล   เป็นกรณีที่มีคู่ความฝ่าย
เดียว   มิได้โต้แย้งสิทธิกับผู้ใด โดยต้องการให้ศาลแสดงสิทธิของตนเพื่อรับรองหรือคุ้มครองหรือบังคับ
ตามสิทธิที่ตนมีอยู่  เช่น  ค าร้องขอผู้จัดตั้งผู้จัดการมรดก 
 วิธีพิจารณาคดีแพ่ง เป็นส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะกล่าวถึงขั้นตอนตั้งแต่เริ่มฟ้องคดี 
จนถึงการบังคับคดี โดยโจทก์จะเป็นผู้ท าค าฟ้องเสนอต่อศาล โดยอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกฎหมาย อีกทั้งโจทก์มีหน้าที่ต้องติดต่อให้เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ด าเนินการ ส่ง
หมาย(ส าเนาค าฟ้อง) ให้แก่ จ าเลย โดยจ าเลยมีหน้าที่ที่จะต้อง เขียนค าให้การในการแก้คดี หลังจาก
นั้นศาลก็จะด าเนินการชี้สองสถานเพ่ือก าหนดประเด็นข้อพิพาท และหน้าที่ในการน าสืบพยาน 
หลักการในการต่อสู้คดีในศาลจะอยู่ที่พยานหลักฐานของคู่ความเป็นหลัก หลังจากสืบพยานเสร็จสิ้น
ศาลก็จะมีค าพิพากษา ซึ่งกรณีของคดีแพ่งที่มีอยู่ ๒ ประเภท หากเป็นคดีมีข้อพิพาทศาลจะท าเป็นค า
พิพากษา  หากเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทศาลจะท าเป็นค าสั่ง และคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว คู่ความ
อาจอุทธรณ์ฎีกาคัดค้านค าพิพากษาไปยังศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกาได้ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 
 หลังจากที่ศาลมีค าพิพากษาแล้วหาก ฝ่ายผู้แพ้คดีไม่ปฏิบัติตามค าพิพากษา ก็จะมีวิธีการที่จะ
บังคับให้คู่ความปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง เรียกว่าการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  
เพ่ือให้ผู้ชนะได้รับสิทธิอันเกิดจากค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้น บุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเจ้าพนักงาน
บังคับคดี โดยจะมีอ านาจในการยึดทรัพย์ การอายัดทรัพย์ การขายทอดตลาด การบังคับคดีขับไล่ รื้อ
ถอน หรืออ่ืนๆ เช่นการห้ามชั่วคราว การห้ามท านิติกรรม จ าหน่าย จ่าย โอน  
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ ๕ 
 

 
๑. คดีแพ่ง มีก่ีประเภท อะไรบ้าง อธิบายมาพอเข้าใจ 
๒.   ค าว่า “การชี้สองสถาน” หมายความว่าอย่างไรจงอธิบาย 
๓. “คู่ความในคด”ี หมายถึงบุคคลใดบ้าง อธิบายมาพอสังเขป 
๔. ค าพิพากษาในคดีแพ่ง มีก่ีลักษณะ อะไรบ้างจงอธิบาย 
๕. คดีประเภทใดบ้างที่กฎหมายต้องห้ามมิให้คู่ความ อุทธรณ์ต่อศาล จงอธิบาย 
๖. คดีประเภทใดบ้างที่กฎหมายต้องห้ามมิให้คู่ความ ฎีกาต่อศาล จงอธิบาย 
๗.   “การบังคับคดีแพ่ง” จงอธิบายมาพอสังเขป 
๘. “การยึดทรัพย์” มีก่ีลักษณะ อะไรบ้างจงอธิบาย 
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เอกสารอ้างอิงท้ายบทท่ี ๕ 
 

 
เจริญชัย  อัศวพิริยอนันต์. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๓–๔. พิมพ์ครั้งที่ ๑. 
 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์บานานา สวีท, ๒๕๕๕ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ไพโรจน์  วายุภาพ. ค าอธิบายระบบศาล และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐.   
          กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๖ 
วรรณชัย บุญบ ารุง. หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร : 
 วิญญูชน, ๒๕๕๔  
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บทที่ ๖ 
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



๑๕๙ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ ๖ 
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา 

 
เนื้อหาประจ าบท 

๑. กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา 
๒. ประเภทของคดีอาญา 
๓. ระบบการด าเนินคดีอาญา 
๔. องค์กรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
๕. ขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาก่อนยื่นฟ้องต่อศาล 
๖. ขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาในศาลชั้นต้น 
๗. การอุทธรณ์ 
๘. การฎีกา 
๙. กระบวนการชั้นบังคับคดี 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

๑. อธิบายความแนวคิด ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาได้ 
๒. อธิบายถึงความหมายและประเภทของคดีอาญาได้  
๓. อธิบายถึงหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับระบบการด าเนินคดีอาญา ในส่วนของการด าเนินคดี

อาญาโดยรัฐ และการด าเนินคดีอาญาโดยราษฎรได ้
๔. อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ 
๕. อธิบายหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการของการด าเนินคดีอาญาก่อนยื่นฟ้องต่อศาล ตั้งแต่การ

ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ การสืบสวน การสอบสวน และการสั่งคดีได้ 
๖. อธิบายหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการของการด าเนินคดีอาญาในศาลชั้นต้น ตั้งแต่การตรวจ

ค าฟ้อง การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณา และการพิพากษาคดีได ้
๗. อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลได ้
๘. อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการฎีกาค าพิพากษาของศาลได ้
๙. อธิบายหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยกระบวนการชั้นบังคับคดี ตั้งแต่การบังคับโทษ 

การทุเลาการบังคับโทษได้ 
๑๐. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมใน

คดีอาญา กับการด ารงชีวิตประจ าวันในสังคมได้ 
๑๑.  อธิบายถึงคุณธรรมของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาได ้
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. ท าการประเมินความรู้ก่อนเรียนด้วยวิธีการซักถาม  
๒. มอบหมายให้ผู้เรียนท าการศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๖ กระบวนการ 

ยุติธรรมในคดีอาญาก่อนเรียน  
๓. ฟังการบรรยายในชั้นเรียน 
๔.   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวข้อง และวิเคราะห์ 
      เนื้อหาในส่วนของกระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา 
๕. ศึกษาค้นคว้าเอกสารกฎหมาย ต ารา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมเติม 
๖. สรุปหัวข้อส าคัญและอภิปราย 
๗. การทบทวนและท าค าถามทบทวน 

สื่อการเรียนการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. Power Point 
๓. การบรรยายในชั้นเรียน 
๔. เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง 

การวัดผลประเมินผล 
๑. ฟังค าอภิปราย รายงานและซักถาม 
๒. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ 
๓. ค าถามท้ายบท 
๔. ถามตอบเป็นรายบุคคล 
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บทที่ ๖ 
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา 

 
เมื่อมีการกระท าความผิดของบุคคลเกิดขึ้น และเป็นความผิดอาญา ไม่ว่าจะเป็นความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอ่ืน เช่นกรณีฆ่าคนตาย ท าร้ายร่างกาย หรือคดีเกี่ยวกับยา
เสพติด เป็นต้น  การด าเนินคดีอาญามีหลักการส าคัญอยู่ว่าจะต้องพิจารณาอย่างแน่ชัดแล้วว่าจ าเลย
เป็นผู้กระท าความผิดจึงจะลงโทษจ าเลยได้ เพราะหลักการด าเนินคดีอาญามีความเคร่งครัดมากกว่า
คดีแพ่ง และในการด าเนินคดียึดหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้  

 
 ๑. กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญา 
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมายถึง กฎหมายที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการค้นหา
ความจริงอันเกี่ยวกับการกระท าความผิด และการน าตัวผู้กระท าความผิดต่อกฎหมายอาญามา
ด าเนินการพิจารณาและลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมาย  หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว
ประกอบด้วย การร้องทุกข์ การกล่าวโทษ การสืบสวน การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การสั่งคดี 
การฟ้องร้อง การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณา การพิพากษา การอุทธรณ์ การฎีกา และการบังคับคดี
ตามค าพิพากษา เป็นต้น  
  หลักเกณฑ์ที่บัญญัติขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อ านาจหน้าที่แก่เจ้าพนักงานของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และศาล ในการร่วมมือกันค้นหาความจริงในการกระท าความผิดที่
เกิดขึ้นว่ามีอย่างไร และใครเป็นผู้กระท าความผิด อีกทั้งศาลจะเป็นองค์กรที่ชี้ขาดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
กระท าความผิดจริงหรือไม่ และจะต้องรับโทษเพียงใด และรวมถึงการบังคับโทษจ าคุกหลังจากมีค า
พิพากษาแล้วจะต้องด าเนินการอย่างไร ซึ่งเป้าหมายในการให้อ านาจหน้าที่ดังกล่าว เพื่อต้องการให้
ค้นหาผู้กระท าความผิดที่แท้จริงมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ แต่ในขณะเดียวกัน หลักเกณฑ์
ดังกล่าวได้ค านึงถึงการประกันสิทธิของประชาชน สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาที่จะได้รับการ
ปกป้องสิทธิมิให้ถูกล่วงละเมิดต่อเสรีภาพในร่างกาย เคหสถานและในกรณีอ่ืน โดยไม่จ าเป็นหรือไม่มี
เหตุอันสมควรจากการใช้อ านาจการค้นหาความจริงของเจ้าพนักงานและศาลดังกล่าว และรวมถึงการ
ที่ผู้ถูกจับ ผู้ต้องหา จ าเลยหรือผู้ที่ต้องค าพิพากษาให้ต้องรับโทษแล้ว จะได้รับการประกันสิทธิที่จะ
ไม่ได้รับปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมอีกด้วย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ 
กฎหมายที่วางหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือจะให้มีการบังคับใช้กฎหมายอาญาได้ผลและมีประสิทธิภาพ
นั้นเอง 
 

๒. ประเภทของคดีอาญา 
 เมื่อมีการกระท าความผิดทางอาญาเกิดขึ้น สิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือการกระท าความผิดอาญา

ดังกล่าว เป็นคดีอาญาประเภทใด เพราะจะมีลักษณะ ความหมาย หรือความส าคัญในทางปฏิบัติที่
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แตกต่างกัน ซึ่งประเภทของคดีอาญานั้นสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทโดยแยกพิจารณาได้ดังนี้  
 ๒.๑ คดีความผิดอาญาต่อแผ่นดิน 
  คดีความผิดอาญาต่อแผ่นดิน หมายความว่า คดีความผิดที่กระทบต่อสังคมส่วนรวม ถือว่า

รัฐเป็นผู้เสียหาย ดังนั้น ผู้ที่ได้รับผลเสียหายจากความผิดอาญาดังกล่าวไม่อาจที่จะเข้าไปด าเนินคดีเอง
ได้ หรือแม้จะไม่ติดใจเอาความ คดีก็ยังไม่ยุตติ้องด าเนินคดีฟ้องร้องผู้กระท าผิดจนถึงที่สุด 

 ตัวอย่างเช่น ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย หรือความผิดฐานขับรถยนต์โดยประมาท เป็นเหตุ
ให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัสหรือตาย แม้ภายหลังเกิดเหตุผู้เสียหายจะไม่ติดใจด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดต่อไปแล้ว จะเนื่องด้วยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือสงสารก็ตาม คดีความก็ยังไม่ยุติ รัฐยัง
ต้องด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดต่อไปจนถึงที่สุดของกระบวนการตามกฎหมาย เพราะว่าคดี
ดังกล่าวเป็นคดีความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ส่วนศาลจะลงโทษมากน้อยเพียงใดนั้นก็แล้วแต่พฤติการณ์
ของคดีแต่ละคดีๆ ไป ซึ่งการที่ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและไม่ติดใจด าเนินคดีต่อไป ศาลก็
อาจใช้ดุลพินิจในการลงโทษสถานเบา หรือรอการลงโทษให้แก่จ าเลย เป็นต้น 

 ๒.๒ คดีความผิดอันยอมความได้ 
 คดีความผิดอันยอมความได้ หมายความว่า คดีความผิดที่ผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อน

หรือเสียหายโดยตรง สังคมไม่ได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนจากการกระท าผิดนั้ นด้วย ดังนั้น 
ผู้เสียหายจึงมีสิทธิเข้าด าเนินคดีได้เอง หรือมอบให้รัฐด าเนินคดีแทนก็ได้ และมีสิทธิยุติคดีเมื่อใดก็ได้
ไม่ว่าจะด้วยการถอนค าร้องทุกข์ถอนฟ้อง หรือตกลงประนีประนอมยอมความก็ตาม 

 ตัวอย่างเช่น ความผิดฐานหมิ่นประมาท,ความผิดฐานยักยอก, ความผิดฐานฉ้อโกงหรือโกง
เจ้าหนี้ ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีเอง หรือร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานต ารวจให้ด าเนินคดีแก่
ผู้กระท าผิดก็ได้ และไม่ว่าคดีจะด าเนินไปแล้วเพียงใด หากผู้เสียหายต้องการยุติคดีเนื่องจากได้รับการ
ชดใช้ค่าเสียหายหรือสงสาร ก็สามารถท าได้ตลอดเวลาจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด เป็นต้น 

 ความผิดอันยอมความได้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คดีความผิดต่อส่วนตัวนี้ จะมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ ดังนั้น หากความผิดฐานใดไม่มีบทบัญญัติ
ระบุว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ต้องถือว่าเป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน นอกจากนี้หากเป็นคดี
ความผิดอันยอมความได้กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้เสียหายที่จะต้องรีบร้องทุกข์กล่าวโทษ
ภายในก าหนด ๓ เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท าความผิด มิฉะนั้นถือว่าขาดอายุ
ความ ไม่สามารถด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิดได้ (แต่เมื่อผู้เสียหายร้องทุกข์ภายในก าหนด ๓ เดือนแล้ว 
อายุความก็จะนับตามอายุความปกติ) 

 กรณีคดีความผิดลหุโทษ หมายความว่า ความผิดที่มีโทษเล็กน้อยซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับเช่นว่ามานี้ด้วยกัน และด้วยเหตุเป็น
ความผิดมีอัตราโทษเล็กน้อย จึงมีกระบวนพิจารณาพิเศษ ได้แก่ ความผิดลหุโทษแม้กระท าโดยไม่มี
เจตนาก็เป็นความผิด เว้นแต่ตามบทบัญญัติความผิดนั้น จะมีความบัญญัติให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน ส่วนผู้
พยายามกับผู้สนับสนุนกระท าความผิดลหุโทษ แม้มีความผิดก็ไม่ต้องรับโทษ 

 ตัวอย่างเช่น คดีความผิดฐานดูหมิ่นผู้อ่ืนซึ่งหน้า กฎหมายก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และความผิดฐานเสพสุราหรือของเมาจนเป็นเหตุให้ตนเมาประพฤติ
วุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ ขณะอยู่ในถนนสาธารณะหรือสาธารณสถาน กฎหมายก าหนดโทษปรับไม่
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เกินห้าร้อยบาท ดังนั้น คดีดังกล่าวจึงเป็นคดีลหุโทษ เป็นต้น ความผิดลหุโทษ ไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายระบุว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ ดังนั้น แม้จะมีอัตราโทษที่เล็กน้อยก็ต้องถือว่าเป็นคดี
ความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ที่ รัฐจะต้องด าเนินคดีจนเสร็จสิ้นกระบวนวิธีพิจารณา จะตกลง
ประนีประนอมยอมความยุติคดีกลางคันไม่ได้นั่นเอง. 

 
๓. ระบบการด าเนินคดีอาญา 
 ส าหรับระบบการด าเนินคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สามารถ

กระท าได ้๒ ทาง คือ การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ และการด าเนินคดีอาญาโดยราษฎร 
 ๓.๑ การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ 
 การด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ จะเริ่มจากการที่ประชาชนหรือผู้เสียหายแจ้งความกล่าวโทษ

หรือร้องทุกข์ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ว่ามีการกระท าความผิดอาญาเกิดขึ้น หรืออาจเริ่ม
จากพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง หรือหลักฐานเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน และเพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด  จากนั้นพนักงานสอบสวนมี
หน้าสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และด าเนินการทั้งหลายเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิดแล้วท าความเห็นตามส านวนคดี ว่าควรสั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง งดการ
สอบสวน หรือเปรียบเทียบปรับแล้วแต่กรณี จากนั้นจะส่งส านวนต่อไปยังพนักงานอัยการเพ่ือ
พิจารณา โดยพนักงานอัยการอาจสั่งฟ้อง หรือสั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติมก็ได้  และเมื่อสั่ง
ฟ้องก็จะส่งตัวผู้ต้องหาเพ่ือฟ้องเป็นจ าเลยต่อศาลต่อไป อนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๒๐ ได้จ ากัดอ านาจฟ้องของพนักงานอัยการไว้  กล่าวคือ พนักงานอัยการจะฟ้อง
คดีอาญาได้ก็ต่อเมื่อได้สอบสวนคดีโดยพนักงานสอบสวนนั้นแล้ว 

 ๓.๒ การด าเนินคดีอาญาโดยราษฎร   
 การด าเนินคดีอาญาโดยราษฎร มีลักษณะที่คล้ายกับการด าเนินคดีแพ่ง กล่าวคือ ราษฎร

จะต้องเป็นผู้ฟ้องด าเนินคดีด้วยตนเอง โดยว่าจ้างทนายความเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน 
และแก้ต่างคดีให้แก่ราษฎร ซึ่งราษฎรที่จะเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาได้จะต้องเป็นผู้เสียหาย ซึ่งตาม ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) ได้ก าหนดลักษณะของผู้เสียหายไว้ ๒ 
ประเภท  คือ  ผู้เสียหายที่แท้จริง  และผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริง  

  ๑) โดยผู้เสียหายที่แท้จริงนั้น จะต้องได้รับความเสียหายจากความผิดฐานใดฐานหนึ่ง
ตามกฎหมาย และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในความผิดฐานนั้น หรือต้องไม่ยินยอมให้ผู้ อ่ืนกระท า
ความผิดต่อตนเอง หรือการกระท านั้นต้องไม่มีมูลมาจากการที่ตนเองมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย  

  ๒) ส่วนผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงนั้น เป็นกรณีที่ผู้เสียหายไม่สามารถ
จะฟ้องคดีต่อศาลเองได้ ซึ่งอาจเกิดจากกฎหมายห้ามไว้ เช่น คดีอุทลุมที่กฎหมายห้ามบุตรฟ้องบุพการี 
ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓ ถึง มาตรา ๖ ได้ก าหนดให้ผู้ที่สามารถเป็น
ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายได้ เช่น  กรณีผู้เสียหายเป็นหญิงมีสามี หากแต่หญิงนั้น ไม่ประสงค์จะ
ด าเนินคดีเองหญิงนั้นอาจให้สามีด าเนินคดีแทนได้ หรือผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์อาจให้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรมด าเนินคดีแทนได้ เป็นต้น  
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๔. องค์กรและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
   ๔.๑ พนักงานสอบสวนหรือต ารวจ 
 พนักงานสอบสวนหรือต ารวจ เป็นองค์กรที่ส าคัญที่สุดองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา เพราะเป็นหน่วยงานแรกที่รับผิดชอบต่อกระบวนการยุติธรรมก่อนที่คดีหรือข้อพิพาทที่
เกิดข้ึน จะผ่านไปยังพนักงานอัยการ และเข้าสู่การพิจารณาของศาล 

 ต ารวจเป็นผู้จับกุมผู้กระท าความผิด และท าการรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้จากการ
สอบสวนแล้วส่งเรื่องหรือส านวนสอบสวนให้พนักงานอัยการ ซึ่งเป็นทนายของ แผ่นดิน ฟ้องผู้ต้องหา
ต่อศาล เมื่อศาลพิพากษาลงโทษแล้ว เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะควบคุมตัวผู้นั้นไว้ในเรือนจ าเพ่ืออบรม 
ดัดนิสัย และฝึกอาชีพต่อไป 

 ๔.๒ ทนายความ 
 ทนายความเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม คือ เข้ามาว่าความแก้ต่างให้แก่คู่ความ

ไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจ าเลย ทนายความเป็นผู้ประกอบอาชีพกฎหมายโดยอิสระ ทนายความจะให้
ค าปรึกษาหรือด าเนินคดีแทน โดยคิดค่าบริการจากลูกความ ทนายความจึงเป็นบุคคลส าคัญคนหนึ่ง
ในกระบวนการยุติธรรม เพราะเป็นผู้รู้กฎหมาย และท าหน้าที่เป็นตัวแทนของคู่ความในการด าเนินคดี
ในศาล การกระท าของทนายในศาลมีผลเท่ากับคู่ความท าเอง 

 ๔.๓ พนักงานอัยการ 
 พนักงานอัยการ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งด าเนินคดีต่อจากพนักงาน สอบสวน เมื่อพนักงาน

สอบสวนได้สอบสวนคดีเสร็จแล้ว ก็จะส่งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ เพื่อฟ้องผู้ต้องหาต่อ
ศาลต่อไป พนักงานอัยการจึงเปรียบเสมือนทนายของ แผ่นดิน มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินคดีในนาม
ของรัฐ 

 ๔.๔ ศาลยุติธรรม 
 ศาลเป็นผู้ท าหน้าที่พิจารณาชี้ขาดคดีหรือตัดสินคดี ซ่ึงตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ศาล

แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา 
   ๑) ศาลชั้นต้น คือ ศาลที่จะเริ่มพิจารณาอรรถคดีเป็นเบื้องแรก ศาลชั้นต้นที่มีอ านาจ

พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ส าหรับในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลแขวงพระ
นครใต้ ศาลแขวงธนบุรี ศาลจังหวัดมีนบุรี ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ศาลอาญาธนบุรี และศาล
อาญา ส่วนในจังหวัดอ่ืนได้แก่ ศาลแขวง ศาลจังหวัด และศาลคดีเด็กและเยาวชน 

   ๒) ศาลอุทธรณ์ คือ ศาลซึ่งวินิจฉัยข้อผิดพลาด หรือข้อขาดตกบกพร่องของศาล
ชั้นต้น เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในกระบวนวิธีพิจารณาอรรถคดี ศาลอุทธรณ์นั้นเดิมมีอยู่ศาลเดียว 
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบันได้ขยายออกไปอีก ๙ ศาล คือ ศาลอุทธรณ์ ภาค ๑ – ๙ 

   ๓) ศาลฎีกา เป็นศาลสูงสุดของศาลในระบบศาลยุติธรรม มีศาลเดียว ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยความบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในการพิจารณาคดีของ
ศาลอุทธรณ์อีกข้ันหนึ่ง 

 ๔.๕ กรมราชทัณฑ์ 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาเกือบทุกขั้นตอน โดยท าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยไว้ในระหว่างการด าเนินคดีอาญาไม่ว่า
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จะเป็นชั้นก่อนศาลพิจารณา ระหว่างการพิจารณา ตลอดจนภายหลังการพิจารณาพิพากษา ทั้งนี้ไม่ว่า
จะเป็นกระบวนการในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา เจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์มีหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติตามค าสั่งของศาล เช่น ควบคุมตัว ปล่อยตัว หรือแม้แต่ค าพิพากษาประหารชีวิต ก็เป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์ ที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล เป็นต้น 

  อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายราชทัณฑ์ยังมีความรับผิดชอบส าคัญอ่ืนอีก คือ การฝึกอบรม และ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมขังให้กลับตนเป็นคนดี ด้วยการให้การอบรมทั้งในด้านศีลธรรม และอาชีพ เพ่ือให้
ผู้ต้องขังสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมภายนอกได้ภายหลังได้รับการปล่อยตัวไป 

 ๔.๖ กรมคุมประพฤติ 
 เจ้าหน้าที่คุมประพฤติมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการสืบเสาะและพินิจควบคุมและ

สอดส่อง แก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่
ศาลมีค าพิพากษาตามที่กฎหมายก าหนด ด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ
รักษาตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการ
ด าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ ผู้กระท าผิดในชุมชน พัฒนา ระบบรูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิดในชุมชน รวมทั้งประสานงานให้ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเป็น
เครือข่ายในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด เพ่ือให้ผู้กระท าผิดได้มีโอกาส แก้ไขกลับตนเป็นพลเมืองดี และ
มีวิถีชีวิตที่ดีในสังคมตลอดไป 

 
๕. ขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาก่อนยื่นฟ้องต่อศาล 

  เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ บัญญัติให้สิทธิทั้งผู้เสียหาย 
และพนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดีได้ แต่กรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้น กฎหมายไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไขก่อนฟ้องไว้ ดังนั้นกระบวนการก่อนฟ้องคดีของคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ จึงมีแต่เพียงการ
รวบรวมพยานหลักฐาน การเขียนฟ้อง และการยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี โดย
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น 
 ส่วนคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๒๐ วางเงื่อนไขว่าต้องเป็นคดีที่ได้สอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พนักงานอัยการจึง
สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ ดังนั้นกระบวนการก่อนฟ้องคดีของพนักงานอัยการจึงมีดังนี้ 
  ๕.๑ การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ เป็นกระบวนการที่ท าให้เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งอาจเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือพนักงานสอบสวน ทราบว่าได้มีการกระท าความผิดเกิดข้ึน 
   ๑) การร้องทุกข์ หมายถึง การที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจ หรือพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระท าความผิดเกิดขึ้น จะรู้ตัวผู้กระท าความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่ง
กระท าให้เกิดความเสียหายแก่ตน และการกล่าวหานี้มีเจตนาจะให้กระท าผิดได้รับโทษ (มาตรา ๒(๗)) 
   ในคดีความผิดต่อส่วนตัว การร้องทุกข์มีความส าคัญต่อการด าเนินคดีของพนักงาน
อัยการ ทั้งนี้เพราะค าร้องทุกข์เป็นเงื่อนไขในการสอบสวนเฉพาะคดีความผิดต่อส่วนตัว ดังนั้นถ้า
ผู้เสียหายไม่ต้องการร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนก็ไม่สามารถสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายได้ และ
ท าให้พนักงานอัยการไม่มีอ านาจฟ้องคดี เนื่องจากคดีนั้นไม่ได้มีการสอบสวน 
   ส่วนการร้องทุกข์นั้นกฎหมายไม่จ ากัดว่าต้องท าเป็นหนังสือ ผู้เสียหายอาจร้องทุกข์ด้วย
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วาจา ซึ่งเจ้าพนักงานจะบันทึกไว้ หรือท าเป็นหนังสือไปยื่นให้เจ้าพนักงานก็ได้ 
   ๒) การกล่าวโทษ หมายถึง การที่บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายได้กล่าวต่อเจ้าหน้าที่ว่ามี
บุคคลจะรู้ตัวหรือไม่ก็ดี ได้กระท าผิดอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดข้ึน  
   จะเห็นได้ว่าการกล่าวโทษแตกต่างจากการร้องทุกข์ตรงที่ว่าผู้กล่าวโทษต้องไม่ใช่
ผู้เสียหาย และค ากล่าวโทษไม่จ าต้องกล่าวด้วยเจตนาจะให้ผู้กระท าผิดได้รับโทษ 
  ๕.๒ การสืบสวน หมายความถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ซึ่งพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
และเพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด 
  การสืบสวนเป็นอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ที่จะด าเนินการสืบหา
ข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ เพ่ือทราบว่าจะมีการกระท าผิดที่ใด เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ดังนั้น การสืบสวนจึงเป็นการกระท าทั้งก่อนและหลังการกระท าผิด 
  ๕.๓ การสอบสวน หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืน
ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับ
ความผิดที่กล่าวหา เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพ่ือจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้อง
ลงโทษ 
  ในบางประเทศอ านาจสอบสวนอยู่ที่พนักงานอัยการ แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาได้แยกอ านาจสอบสวนกับฟ้องร้องให้อยู่กับองค์กรที่แยกจากกัน คือให้อ านาจสอบสวนอยู่กับ
พนักงานสอบสวน ซึ่งได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครองและต ารวจ และสอบสวนในเขตอ านาจตามที่
กฎหมายก าหนด ส่วนพนักงานอัยการมีเพียงอ านาจสั่งฟ้องคดีและยื่นฟ้องต่อศาลเว้นแต่จะเป็น
ความผิดเกิดขึ้นนอกอาณาจักร ซึ่งเป็นอ านาจของอัยการสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบหมาย หรือมีกฎหมาย
ให้ร่วมสอบสวน เช่น การถามปากค าเด็ก ตาม มาตรา ๑๓๓ ทวิ การชันสูตรพลิกศพ ตามมาตรา 
๑๕๐ วรรคสาม และการท าส านวนสอบสวนคดี ตามมาตรา ๑๕๕/๑  เป็นต้น 
  เมื่อมีความผิดเกิดขึ้น พนักงานสอบสวนผู้มีเขตอ านาจจะท าการสอบสวนหลังจากที่มีผู้มา
ร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษ หรือพนักงานสอบสวนพบด้วยตนเอง เว้นแต่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวต้องมี
การร้องทุกข ์พนักงานสอบสวนจึงมีอ านาจสอบสวน 
  พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่จะพิสูจน์ความผิด เช่น สอบปากค า
ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย พยานผู้รู้เห็น และรวบรวมเอกสารต่างๆ ส่งลายนิ้วมือ ลายมือการเขียนหนังสือ 
หรือของกลางไปตรวจพิสูจน์ หรือน าส่วนประกอบของร่างกายผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือผู้เกี่ยวข้อง ไป
ตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์โดยผู้นั้นยินยอม เป็นต้น การสอบสวนนี้พนักงานสอบสวนต้องท าเป็นบันทึก
รวบรวมไว้ในส านวน 
  การถามปากค าผู้เสียหาย พยาน หรือผู้ต้องหาที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จะต้องมีนักสังคม
สงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรม พนักงานอัยการ และผู้ที่เด็กร้อง
ขอให้อยู่ด้วยในการถามปากค าเด็กโดยต้องท าในสถานที่เป็นสัดส่วนและเหมาะสมกับเด็ก และให้มี
การบันทึกภาพและเสียงการถามปากค าซึ่งสามารถน าถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน เพ่ือน าไปใช้
ในการสืบพยานในชั้นพิจารณาของศาล ทั้งนี้ต้องเป็นคดีที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๓๓ ทวิ ตัวอย่างเช่น 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  หรือ
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ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก เป็นต้น 
  ส่วนการถามปากค าผู้เสียหายที่เป็นหญิงในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศให้พนักงานสอบสวน
หญิงเป็นผู้สอบสวน เว้นแต่ผู้เสียหายยินยอมหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งผู้เสียหายอาจร้องขอให้
บุคคลใดอยู่ร่วมในการถามปากค าได้ 
  นอกจากนี้ในการตรวจตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาที่เป็นหญิง ต้องให้เจ้าพนักงานหญิงหรือ
หญิงอ่ืนเป็นผู้ตรวจ และในกรณีที่มีเหตุอันสมควรผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาอาจขอให้น าบุคคลใดมาอยู่
ร่วมในการตรวจได้ 
  ระหว่างสอบสวน พนักงานสอบสวนมีอ านาจในการจ ากัดเสรีภาพของบุคคลตามที่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนด เช่น ออกหมายเรียกบุคคลให้มาที่ท าการ หรือจับบุคคลใดที่
สงสัยว่าเป็นผู้ต้องหา นอกจากนี้ยังมีอ านาจในการค้น ควบคุม และปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวน 
  ในกรณีที่มีการตายผิดธรรมชาติหรือตายในระหว่างควบคุมของเจ้าพนักงานต้องมีการ
ชันสูตรพลิกศพ เพ่ือตรวจศพว่าผู้ตายเป็นใคร ตายเพราะเหตุใด และพฤติการณ์ที่ตายเป็นเช่นไร ซึ่ ง
พนักงานสอบสวนในเขตท้องที่ศพนั้นอยู่ และแพทย์ทางนิติเวช หรือแพทย์ประจ าโรงพยาบาลเป็นผู้
ร่วมชันสูตร และบันทึกรายละเอียดไว้ แต่ถ้าเป็นการตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน ต้อง
มีพนักงานฝ่ายปกครองระดับตั้งแต่ปลัดอ าเภอและพนักงานอัยการร่วมชันสูตรด้วย และพนักงาน
สอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการท าส านวนการชันสูตรพลิกศพหลังจากท ารายงานแล้วจึงส่งให้
พนักงานอัยการ เพ่ือขอให้ศาลไต่สวนการตายต่อไป 
  หลังจากรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงพอแล้ว พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบจะท า
ความเห็นส่งพนักงานอัยการเพ่ือสั่งคดี ซึ่งความเห็นพนักงานสอบสวนนี้อาจจะเป็นการงดการ
สอบสวนหรือควรงดการสอบสวนในคดีไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิด หรือควรสั่งไม่ฟ้องหรือควรสั่งฟ้องใน
คดีรู้ตัวผู้กระท าผิด แล้วแต่กรณี ในกรณีเสนอความเห็นควรสั่งฟ้องพนักงานสอบสวนต้องน าผู้ต้องหา
ส่งพนักงานอัยการพร้อมส านวนการสอบสวนด้วย 
  ๕.๔ การสั่งคดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้อ านาจในการฟ้องหรือสั่งไม่
ฟ้องแก่พนักงานอัยการเท่านั้น พนักงานสอบสวนแม้จะสามารถท าความเห็นเสนอพนักงานอัยการ 
พนักงานอัยการมีอิสระในการสั่งคดี โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานในส านวนที่พนักงานสอบสวน
รวบรวมส่งมาให้ 
  เมื่อพนักงานอัยการพิจารณาส านวนการสอบสวนที่ส่งมาแล้วอาจมีค าสั่ง คือ งดการ
สอบสวน สั่งไม่ฟ้อง สั่งฟ้อง สั่งสอบสวนเพ่ิมเติมหรือหากยังจับตัวผู้ต้องหาไม่ได้ ให้พนักงานสอบสวน
ด าเนินการจับตัวมาให้ จากนั้นถ้าเห็นควรสั่งฟ้องจะออกค าสั่งฟ้องและร่างค าฟ้อง พร้อมน าตัว
ผู้ต้องหายื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีอ านาจ 
  ในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้อง และไม่ใช่ค าสั่งของอัยการสูงสุดต้องปฏิบัติตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕ กล่าวคือ ต้องส่งส านวนการสอบสวนพร้อม
ค าสั่งไม่ฟ้องเสนอผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ ถ้าเป็นคดีในกรุงเทพมหานครหรือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าเป็นคดีในจังหวัดอ่ืน 
และบุคคลดังกล่าวเห็นด้วยกับค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ถือเป็นค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ถ้าไม่
เห็นด้วย ให้บุคคลดังกล่าวเห็นด้วยกับค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ถือเป็นค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
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คดี ถ้าไม่เห็นด้วย ให้บุคคลดังกล่าวส่งส านวนพร้อมความเห็นควรฟ้องให้อัยการสูงสุดชี้ขาด ถ้าอัยการ
สูงสุดชี้ขาดให้ฟ้องก็น าตัวผู้ต้องหาฟ้องต่อศาล ถ้าชี้ขาดให้ไม่ฟ้องถือเป็นค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี 
  เมื่อมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว ให้แจ้งให้ผู้ต้องหา ผู้ร้องทุกข์ทราบ และจัดการปล่อยตัว
ผู้ต้องหาถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือขังอยู่ นอกจากนี้จะสอบสวนผู้นั้นในเรื่องเดียวกันอีกไม่ได้ เว้นแต่
จะได้พยานหลักฐานใหม่อันส าคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะท าให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้ แต่ค าสั่งไม่ฟ้องคดี 
นั้นไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีเองได้ 
 
 ๖. ขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาในศาลชั้นต้น 
  ภายหลังจากท่ีพนักงานอัยการหรือผู้เสียหายเป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นแล้ว ศาลชั้นต้น
จะด าเนินการดังนี้ 
  ๖.๑ การตรวจค าฟ้อง ก่อนที่จะรับฟ้องไว้พิจารณา ศาลมีหน้าที่ต้องตรวจดูค าฟ้องว่า
ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ หรือไม ่กล่าวคือ ค า
ฟ้องจะต้องท าเป็นหนังสือ มีรายละเอียด ดังนี้ 
    (๑) ชื่อศาลและวันเดือนปี   
    (๒) คดีระหว่างผู้ใดโจทก์ผู้ใดจ าเลย และฐานความผิด  
    (๓) ต าแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทก์ ถ้าราษฎรเป็นโจทก์ให้ใส่ชื่อตัว นามสกุล 
อายุ ที่อยู่ ชาติและบังคับ  
    (๔) ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ ชาติและบังคับของจ าเลย  
    (๕) การกระท าทั้งหลายที่อ้างว่าจ าเลยได้กระท าผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่
เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระท านั้นๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควร
เท่าท่ีจะให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดี  
    ในคดีหมิ่นประมาท ถ้อยค าพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอ่ืนอันเกี่ยวกับข้อหมิ่น
ประมาท ให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมาท้ายฟ้อง  
    (๖) อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิด และสุดท้าย 
    (๗) ลายมือชื่อโจทก์ ผู้เรียง ผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้อง   
  และศาลต้องพิจารณาด้วยว่าศาลของตนมีเขตอ านาจที่จะรับฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่ ถ้าศาล
ตรวจแล้วเห็นว่าฟ้องไม่ถูกต้อง ศาลจะสั่งได้ ๓ กรณี คือสั่งให้แก้ฟ้องให้ถูกต้อง ยกฟ้องหรือไม่ประทับ
ฟ้อง ซึ่งศาลจะสั่งอย่างไรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล 
  ถ้าศาลตรวจแล้วเห็นว่าฟ้องถูกต้อง ถ้าเป็นคดีที่อัยการเป็นโจทก์ ศาลประทับฟ้องโดยไม่
ต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนได้ แต่ถ้าเป็นคดีราษฎรเป็นโจทก์ศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนจึงจะประทับฟ้อง
ได้ถ้าคดีมีมูล 
  ๖.๒ การไต่สวนมูลฟ้อง คือการที่ศาลไต่สวนคดีเพ่ือวินิจฉัยถึงมูลคดี ซึ่งจ าเลยต้องหาว่ามี
มูลน่าเชื่อเพียงใด โดยปกติแล้วศาลมักจะไต่สวนเฉพาะคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์เท่านั้น แต่ถ้าคดีนั้น
พนักงานอัยการได้ฟ้องจ าเลยโดยข้อหาอย่างเดียวศาลอาจไม่ไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ การที่ต้องไต่สวนคดีที่
ราษฎรเป็นโจทก์เพราะต้องการกลั่นกรองไม่ให้ราษฎรแกล้งฟ้องกันเอง 
  กระบวนการชั้นไต่สวนมูลฟ้องนี้เป็นเรื่องระหว่างศาลกับโจทก์ ดังนั้นในคดีที่ราษฎรเป็น
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โจทก์จ าเลยจะมาฟังหรือไม่ก็ได้ และจ าเลยไม่อาจน าพยานมาสืบหักล้างพยานโจทก์ เพียงแต่ตั้งทนาย
ซักค้านพยานโจทก์ได้เท่านั้น ศาลไม่อาจถามค าให้การจ าเลย และสามารถสืบพยานลับหลังจ าเลยได้ 
  เมื่อศาลพิจารณาพยานของโจทก์แล้วเห็นว่าคดีมีมูลสั่งประทับฟ้อง และส่งส านวนค าฟ้อง
ให้แก่จ าเลย ถ้ายังไม่ได้จ าเลยมาให้ออกหมายเรียกหรือหมายจับ เพ่ือน าตัวจ าเลยมาศาลในการ
ด าเนินการพิจาณา ถ้าได้ความว่าคดีไม่มีมูลให้สั่งยกฟ้อง 
  ๖.๓ การพิจารณา การพิจารณาในศาลชั้นต้น เป็นการค้นหาความจริงจากพยานหลักฐาน
ที่โจทก์หรือจ าเลยน าเสนอเพ่ือให้ได้ความว่าตามที่โจทก์ได้กล่าวหาว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าผิดนั้น จ าเลย
เป็นผู้กระท าผิดจริงหรือไม่ และมีข้อแก้ตัวที่จะไม่ต้องรับผิดเพียงใด ซึ่งการพิจารณานี้โจทก์ต้องมี
หน้าที่น าสืบพิสูจน์ว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าผิด มิฉะนั้นต้องถือว่าจ าเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ 
  แต่เพ่ือให้การสืบพยานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม ในคดีอาญา
ก าหนดให้มีวันตรวจพยานหลักฐานก่อนนัดสืบพยาน เพื่อให้คู่ความแสดงพยานหลักฐานที่จะน าสืบให้
อีกฝ่ายตรวจดูและหากยอมรับหลักฐานดังกล่าว ก็ไม่ต้องน าสืบ ซึ่งท าให้มีความรวดเร็วขึ้น และหากมี
พยานบุคคลหรือพยานหลักฐานอ่ืนไม่อาจน าสืบได้ในวันสืบพยาน ก็อาจน าพยานเข้าสืบล่วงหน้าได้ 
  โดยหลักการพิจารณาในศาลชั้นต้นจะต้องกระท าโดยเปิดเผยคือเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป
เข้าฟังการพิจารณาได้ และต้องกระท าต่อหน้าจ าเลยเพ่ือเปิดโอกาสให้จ าเลยทราบถึงข้อกล่าวหาและ
ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ ในบางคดี เช่น คดีที่มีโทษประหารชีวิต คดีเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี กระท าผิด 
หรือคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก จ าเลยจะได้รับการจัดทนายความให้ ทั้งนี้ เพื่อให้จ าเลยได้มีโอกาสต่อสู้คดี
โดยมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่จะแนะน าแนวทางที่เป็นประโยชน์ พยานที่ศาลน ามาพิจารณานั้น 
นอกจากพยานฝ่ายโจทก์ และจ าเลยแล้ว ศาลมีอ านาจเรียกพยานมาสืบเองหรือเรียกส านวนการ
สอบสวนพนักงานอัยการมาประกอบการวินิจฉัยได้ 
  ในการสืบพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี กฎหมายได้ก าหนดวิธีการสืบพยานไว้เป็นพิเศษ 
โดยศาลจะต้องแยกเด็กไปนั่งอยู่เป็นสัดส่วนต่างหากจากห้องพิจารณา แล้วถ่ายทอดภาพและเสียง
มายังห้องพิจารณา และการถามปากค าของพยานที่เป็นเด็กนั้น ศาลจะถามเองหรือถามผ่านนักสังคม
สงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาก็ได้ แต่ถ้าเป็นคู่ความถามจะต้องถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ และก่อนเบิกความของเด็ก ถ้ามีค าร้องขอต่อศาล ศาลจะต้องเปิดวิดี โอป้องกันมิให้เด็กต้อง
เบิกความซ้ าซาก 
  นอกจากนี้ ถ้าเป็นพยานที่ศาลพิเคราะห์ถึงเพศ อายุ ฐานะ สุขภาพอนามัย ภาวะแห่งจิต
ของพยานหรือความเกรงกลัวที่พยานมีต่อจ าเลยแล้ว ศาลจะให้สืบพยานโดยไม่ให้เผชิญหน้ากับจ าเลย
ซึ่งอาจกระท าโดยใช้โทรทัศน์วงจรปิด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืนตามที่ก าหนดในข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกา และจะสอบถามผ่านนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลอ่ืนที่พยานไว้วางใจ
ก็ได้ และในการสืบพยานของศาลให้บันทึกค าพยานด้วยวัตถุซึ่งสามารถถ่ายทอดออกเป็นภาพและ
เสียง ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก เพ่ือให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาใช้การบันทึก
ดังกล่าวประกอบการพิจารณาด้วย 
  อย่างไรก็ดี ในบางคดี ศาลอาจใช้ค ารับสารภาพของจ าเลยในชั้นพิจารณา ลงโทษจ าเลยได้
โดยที่โจทก์ไม่ต้องน าสืบ ถ้าคดีนั้นไม่ใช่คดีที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างต่ าตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป หรือโทษหนัก
กว่านั้น 
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  ๖.๔ การพิพากษา หลังจากสิ้นสุดการสืบพยานฝ่ายโจทก์และจ าเลย ศาลจะพิจารณา
พยานฝ่ายโจทก์ว่ามีหลักฐานน่าเชื่อว่าจ าเลยกระท าผิดหรือไม่ ถ้าไม่น่าเชื่อหรือเป็นที่สงสัย ศาลจะยก
ฟ้องโจทก์โดยไม่ต้องค านึงถึงพยานหลักฐานจ าเลย แต่ถ้าพยานหลักฐานของโจทก์น่าเชื่อศาลต้อง
พิจารณาพยานหลักฐานที่จ าเลยน าสืบว่าหักล้างพยานฝ่ายโจทก์อย่างไร ถ้าหักล้างได้ศาลจะยกฟ้อง
โจทก์ ถ้าหักล้างไม่ได้ ศาลจึงพิจารณาต่อไปว่าจ าเลยมีเหตุที่กฎหมายยกเว้นความผิด หรือยกเว้นโทษ
หรือคดีขาดอายุความหรือไม่ ถ้ามีศาลจะต้องยกฟ้อง แต่ถ้าไม่มีศาลจะพิพากษาลงโทษจ าเลย ท าเป็น
ค าพิพากษาซึ่งมีรายการตามที่ระบุไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๖ 
ดังนี้คือ 
  ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลต้องมีข้อความตามที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างน้อย คือ 
 (๑) ชื่อศาลและวันเดือนปี 
 (๒) คดีระหว่างใคร โจทก์ จ าเลย 
 (๓) เรื่อง 
 (๔) ข้อหาและค าให้การ 
 (๕) ข้อเท็จจริง ซึ่งพิจารณาได้ความ 
 (๖) เหตุผลในการตัดสิน ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
 (๗) บทมาตราที่ยกขึ้นปรับ 
 (๘) ค าชี้ขาดให้ยกฟ้องหรือลงโทษ 
 (๙) ค าวินิจฉัยของศาลในเรื่องของกลางหรือในเรื่องฟ้องทางแพ่ง 
  ค าพิพากษาในคดีเก่ียวกับความผิดลหุโทษ ไม่จ าเป็นต้องมีอนุมาตรา(๔) (๕)และ(๖) 
 และค าพิพากษาหรือค าสั่งจะต้องอ่านโดยเปิดเผยในศาลต่อหน้าคู่ความ ภายในวันเสร็จ
พิจารณา หรือภายในสามวันนับแต่เสร็จคดี ถ้ามีเหตุอันสมควรเลื่อยไปอ่านวันอ่ืนก็ได้ แต่ต้องจด
รายงานเหตุนนั้นไว้ เมื่อศาลอ่านให้คู่ความฟัง ให้คู่ความลงลายมือชื่อไว้ ถ้าเป็นความผิดของโจทก์ท่ีไม่
มา จะอ่านโดยโจทก์ไม่อยู่ก็ได้ ในกรณีที่จ าเลยไม่อยู่โดยไม่มีเหตุสงสัยว่าจ าเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มา
ฟัง ก็ให้ศาลรอการอ่านไว้จนกว่าจ าเลยจะมาศาล แต่ถ้ามีเหตุสงสัยว่าจ าเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟัง 
ก็ให้ศาลออกหมายจับจ าเลย เมื่อได้ออกหมายจับแล้วไม่ได้ตัวจ าเลยมาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันออก
หมายจับ ก็ให้ศาลอ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งลับหลังจ าเลยได้ และให้ถือว่าโจทก์หรือจ าเลย แล้วแต่
กรณี  ได้ฟังค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นแล้ว 
 เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาคดีแล้ว   หากคู่ความไม่พอใจค าพิพากษาของศาลชั้นต้น คู่ความ
อาจอุทธรณ์ค าพิพากษา หรือค าสั่งของศาลชั้นต้นไปยังศาลอุทธรณ์ได้ ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมาย และสิทธิในการอุทธรณ์เป็นสิทธิของคู่ความในคดีทุกฝ่ายทุกคนโดยเสมอภาคกัน และเป็น
อิสระไม่ข้ึนแก่กัน การที่คู่ความคนหนึ่งอุทธรณ์แล้วไม่ตัดสิทธิของคู่ความคนอื่นๆ ที่จะอุทธรณ์อีก เช่น 
เมื่อโจทก์อุทธรณ์แล้ว จ าเลยก็ยังมีสิทธิอุทธรณ์ได้เหมือนกัน หรือคดีที่มีจ าเลยหลายคน การที่จ าเลย
คนหนึ่งหรือบางคนอุทธรณ์ก็ไม่ตัดสิทธิจ าเลยคนอ่ืนที่จะอุทธรณ์ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าคดี
นั้นไม่ต้องห้ามอุทธรณ์  
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 ๗. การอุทธรณ์ 
  การอุทธรณ์ กระบวนการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์เป็นกระบวนการของศาลอุทธรณ์ที่
พิจารณาค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลชั้นต้น ซึ่งคู่ความอุทธรณ์คัดค้านขึ้นมา อุทธรณ์นี้อาจเป็น
อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายหรือปัญหาข้อเท็จจริงก็ได้ โดยหลักแล้วการอุทธรณ์หรือฎีกานั้น 
กฎหมายอนุญาตให้คู่ความอุทธรณ์ฎีกาว่าได้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 
  การอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๓ 
ทวิ ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ถ้าคดีนั้นมีอัตราโทษอย่างสูงให้จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับเกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลพิพากษายกฟ้อง หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท เว้นแต่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 193 ตรี กล่าวคือ ถ้าผู้พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในค าพิพากษาหรือท า
ความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นพิเคราะห์เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาส าคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์
และอนุญาตให้อุทธรณ์ หรืออัยการสูงสุด  หรือพนักงานอัยการที่อัยการสูงสุดมอบหมายลงลายมือชื่อ
รับรองในอุทธรณ์ว่ามีเหตุอันควร ที่ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัย ก็ให้รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาต่อไป 
  ส่วนการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายไม่ต้องห้าม แต่ต้องเป็นข้อกฎหมายที่โต้แย้งในเรื่องที่
ยกขึ้นพิจารณาในศาลชั้นต้น เว้นแต่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
  การยื่นอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นที่พิจารณาคดีนั้นภายใน ๑ เดือน นับแต่วันที่
อ่านค าพิพากษา หรือให้ถือว่าได้อ่านค าพิพากษา แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ถูกขังหรือถูกจ าคุกอยู่ให้ยื่นต่อพัศดี
ภายในก าหนดอายุอุทธรณ์ และพัศดีจะออกใบรับให้แล้วส่งอุทธรณ์ให้ศาลชั้นต้นพิจารณา 
  ศาลชั้นต้นเมื่อรับอุทธรณ์แล้วมีหน้าที่สั่งว่าควรรับอุทธรณ์หรือไม่ ถ้ารับก็ส่งให้ศาลอุทธรณ์
พิจารณา ถ้าไม่รับต้องจดเหตุผลในค าสั่งไม่รับนั้นด้วย 
  ศาลชั้นต้นเมื่อรับอุทธรณ์จากศาลชั้นต้นที่ส่งมาจะพิจารณาอุทธรณ์โดยดูจากค าพยานใน
ศาลชั้นต้นแล้ววินิจฉัยคดี แต่อาจมีการแถลงการณ์ของคู่ความในศาลได้ ซึ่งการแถลงการณ์ต้อง
กระท าโดยเปิดเผย หรือถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนอาจสั่งให้ศาลชั้นต้นสืบพยานเพ่ิมเติม
หรือเรียกพยานมาสืบเองได้ 
  เมื่อศาลอุทธรณ์พิจารณาเสร็จแล้วให้ท าเป็นค าพิพากษาหรือค าสั่ ง แล้วแต่กรณี แต่จะ
พิพากษาลงโทษจ าเลยโดยเพิ่มเติมโทษจ าเลยไม่ได้ เว้นแต่โจทกจ์ะอุทธรณ์ข้ึนมาให้เพ่ิมเติมโทษ  
  เมื่อมีค าพิพากษาแล้วจะอ่านที่ศาลอุทธรณ์ หรือส่งให้ศาลชั้นต้นอ่านก็ได้ หลังจากมีค า
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ ค าพิพากษาศาลชั้นต้นย่อมสิ้นผลไปในส่วนที่ถูกกลับหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  
 ๘. การฎีกา  

 กระบวนการชั้นฎีกา เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณาพิพากษาของศาล โดยศาลฎีกา
จะพิจารณาค าฟ้องฎีกาที่คู่ความยื่นคัดค้านพิพากษาหรือค าสั่งอุทธรณ์ ซึ่งอาจเป็นฎีกาในปัญหาข้อ
กฎหมายหรือปัญหาข้อเท็จจริงหลังจากที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นเช่นใดแล้ว ถือว่าคดีถึง
ที่สุดจะน าฟ้องร้องกันอีกไม่ได้ในเรื่องนั้น 

 ในคดีต่อไปนี้ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง คือ 
  ๑) ในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย และให้
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ลงโทษจ าคุกจ าเลยไม่เกินห้าปี หรือปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่โทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ห้ามมิให้คู่ความ
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ วรรคแรก  

  ๒) ในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่าง หรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย และให้
ลงโทษจ าคุกจ าเลยเกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษอย่างอ่ืนด้วยหรือไม่ ห้ามโจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๘ วรรคสอง  

  ๓) ในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกจ าเลยไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับถ้าศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจ าเลยไม่เกินก าหนดที่ว่ามานี้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙  

  ๔) ถ้าเป็นปัญหาเรื่องวิธีการเพ่ือความปลอดภัยแต่อย่างเดียว แม้คดีไม่ต้องห้ามฎีกา
ก็ตาม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ ทวิ  

   ๕) ในคดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษกักขังแทนโทษจ าคุกหรือเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษ
จ าคุก หรือคดีที่เกี่ยวกับการกักขังแทนค่าปรับ หรือกักขังเก่ียวกับการริบทรัพย์สิน ถ้าศาลอุทธรณ์มิได้
พิพากษากลับค าพิพากษาศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ ตรี  

  ๖) ในคดีที่ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ตาม ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๐ 

 แม้จะต้องห้ามฎีกาตามที่กล่าวมาแล้ว แต่ถ้ามีผู้พิพากษาคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในค า
พิพากษาหรือท าความเห็นแย้ง ในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์พิเคราะห์เห็นว่าข้อความท่ีตัดสินนั้นเป็น
ปัญหาส าคัญอันสมควรสู่ศาลสูงสุดและอนุญาตให้ฎีกา หรืออัยการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาว่า
มีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัยก็ให้รับฎีกานั้นไว้พิจารณา ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๑   

 การยื่นฎีกาจะต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีนั้นในก าหนด ๑ เดือนนับแต่วันอ่านหรือ
ถือว่าได้อ่านค าพิพากษาหรือค าสั่งนั้นให้คู่ความฝ่ายที่ฎีกาฟัง และให้ศาลต้องส่งส าเนาฎีกาให้แก่อีก
ฝ่ายเพ่ือแก้ฎีกาภายใน ๑๕ วันนับแต่วันรับส าเนาฎีกา โดยการพิจารณาและพิพากษาในศาลฎีกา
กฎหมายห้ามท าความเห็นแย้ง  และคดีใดที่ศาลฎีกาได้พิจารณาพิพากษาเสร็จเด็ดขาดย่อมถึงที่สุด 
จะร้องเรียนเปลี่ยนแปลงไปยังผู้ใดหรือศาลใดอีกไม่ได้ 

 กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาเช่นเดียวกับศาลอุทธรณ์ เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็จะมีค า
พิพากษา ผลของค าพิพากษาถ้าตัดสินให้ยกฟ้องก็ให้ปล่อยจ าเลยพ้นข้อหาไป ถ้าพิพากษาลงโทษก็จะ
น าจ าเลยไปบังคับคดี 
 

๙. กระบวนการชั้นบังคับคดี 
 เมื่อศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด ไม่ว่าจะถึงท่ีสุดศาลใด และค าพิพากษานั้นได้ตัดสินให้ลงโทษ

จ าเลยในคดีนั้น ต้องบังคับคดีโดยไม่ชักช้าซึ่งแยกพิจารณาตามโทษดังนี้ 
  ๙.๑ การบังคับโทษ 
   ๑) โทษประหารชีวิต เมื่อจ าเลยต้องพิพากษาให้ประหารชีวิต ถ้าเป็นค าพิพากษาศาล
ชั้นต้นและไม่มีการอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นต้องส่งส านวนคดีไปให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาและถ้าศาลอุทธรณ์
พิพากษายืนจึงจะถือว่าคดีถึงที่สุด 
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   เมื่อคดีที่สุดให้ประหารชีวิต จะด าเนินการประหารชีวิตผู้ต้องโทษทันทีไม่ได้ ต้องรอไว้ให้
มีการขอพระราชทานอภัยโทษก่อน โดยให้ผู้ต้องค าพิพากษาหรือผู้มีป ระโยชน์เกี่ยวข้องยื่นขอ
พระราชทานอภัยโทษต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หรือถ้าผู้ต้องค าพิพากษาถูกขังอยู่ให้ยื่นต่อ
พัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจ า และพัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจ าจะออกใบรับให้ และยื่นเรื่องต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไป เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับเรื่องหรือ
เห็นสมควรเอง มีหน้ าที่ ต้องถวายเรื่องราวพร้อมเสนอความเห็นควรอภัยโทษหรือไม่ต่อ
พระมหากษัตริย์ เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานอภัยโทษจะตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ถ้า
พระมหากษัตริย์ไม่พระราชทานอภัยโทษให้น าไปจัดการประหารชีวิตโดยการฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย 
ณ สถานที่ที่เจ้าหน้าที่เห็นสมควรซึ่งปกติจะท าภายในเรือนจ า แต่ถ้าผู้ต้องโทษประหารชีวิตเป็นหญิงมี
ครรภ์ เดิมกฎหมายก าหนดให้รอการประหารชีวิตไว้ก่อนจนกว่าจะคลอดบุตรแล้วจึงน าไปประหาร
ชีวิต แต่หลังจากที่ได้แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน พ.ศ.๒๕๕๐ ให้รอไว้จนพ้น
ก าหนดสามปีนับแต่คลอดบุตรแล้ว ให้ลดโทษประหารชีวิตเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิต แต่ถ้าบุตรถึงแก่
ความตายก่อนก าหนดสามปี จึงจะน าไปประหารชีวิต ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้หญิงที่ต้องโทษ
ประหารชีวิตได้มีโอกาสเลี้ยงดูบุตร และการเลี้ยงดูบุตรจะต้องกระท าภายในสถานที่ที่สมควรแก่การ
เลี้ยงดูบุตรในเรือนจ า ซึ่งถือเป็นหลักการที่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กที่จะได้รับการเลี้ยงดูจาก
มารดาอย่างดี แม้ว่าหญิงมารดานั้นจะต้องโทษประหารชีวิตก็ตาม 
   ในกรณีที่ผู้ต้องโทษประหารชีวิตเป็นคนวิกลจริต ก่อนลงโทษประหารชีวิต กฎหมายให้
รอการประหารชีวิตไว้ก่อนจนกว่าผู้นั้นจะหายจากวิกลจริต แต่ถ้าผู้นั้นหายจากวิกลจริตหลังจากนั้น  
ปี ให้ลดโทษประหารชีวิตเป็นจ าคุกตลอดชีวิต ส่วนเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันกระท าความผิด 
กฎหมายมิให้ลงโทษประหารชีวิตแก่เด็กนั้น 
   ๒) โทษจ าคุกตลอดชีวิต ให้น าไปจ าคุกเรือนจ าโดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เป็นผู้
ควบคุมดูแลจนกว่าจะถึงแก่ความตายถ้าไม่ได้รับการอภัยโทษ ส่วนเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวัน
กระท าความผิด กฎหมายห้ามมิให้ลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
   ๓) โทษจ าคุกมีก าหนดเวลา ให้น าไปจ าคุกในเรือนจ าตามที่ค าพิพากษาก าหนดถ้าครบ
ก าหนดแล้ววันใดก็ให้ปล่อยตัวผู้นั้นออกจากเรือนจ า 
   ในปี พ.ศ.2550 ได้มีการปรับปรุงวิธีการบังคับโทษจ าคุกให้ศาลสามารถสั่งให้จ าคุกใน
สถานที่อ่ืนนอกเรือนจ าหรือโดยวิธีการอ่ืน เช่น จ าคุกในสถานที่อ่ืนตามที่บุคคลนั้นร้องขอ หรือจ าคุก
ในสถานที่อ่ืนหรือจ าคุกโดยใช้วิธีการอ่ืนที่สามารถจ ากัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้นั้นได้ หาก
ศาลสั่งให้จ าคุกในสถานที่อ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืนการบังคับโทษจ าคุกอาจไม่ต้องน าผู้ต้องโทษมาจ าคุกใน
เรือนจ าก็ได ้
   ๔) โทษกักขัง ให้น าผู้ต้องโทษกักขังไปกักขังในสถานที่อ่ืนซึ่งมิใช่เรือนจ า ซึ่งอาจเป็นบ้าน
ของบุคคลซึ่งยอมให้เป็นสถานที่กักขังหรือบ้านของผู้ที่ต้องกักขังก็ได้ 
   ๕) โทษปรับ เจ้าหน้าที่ศาลจะบังคับเงินค่าปรับตามค าพิพากษาจากผู้ต้องโทษปรับตาม
จ านวนที่ระบุไว้ในค าพิพากษาภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา โดยไม่มีการทุเลา
การบังคับเหมือนโทษจ าคุก 
   ๖) โทษริบทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ศาลจะด าเนินการบังคับเอาทรัพย์ที่ถูกริบตามค า
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พิพากษา หากทรัพย์นั้นยังไม่ได้อยู่ในการครอบครองของเจ้าพนักงานหรือศาล ก็จะต้องด าเนินการให้
ผู้ที่ครอบครองทรัพย์ที่ถูกริบนั้นส่งมอบทรัพย์ดังกล่าว หากไม่ส่งมอบจะต้องด าเนินการบังคับเพ่ือให้
ได้ทรัพย์นั้นมาโดยการยึดทรัพย์หรือให้ช าระราคาหรือสั่งให้ยึดทรัพย์สินอื่นใช้ราคาจนเต็มหรือกักขังผู้
นั้นจนกว่าจะส่งมอบก็ได้ 
   ๗) ในกรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์หรือให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน
คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา การบังคับให้จ าเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดี 
  ๙.๒ การทุเลาการบังคับโทษ 
  การทุเลาการบังคับโทษ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่บังคับตามค าพิพากษายังไม่
บังคับโทษตามค าพิพากษาชั่วคราว เพราะมีเหตุตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ทุเลาการบังคับท าได้ ซึ่งโทษ
ที่จะสามารถทุเลาการบังคับโทษได้มี ๒ ประเภท คือ โทษประหารชีวิต และโทษจ าคุก ส่วนโทษริบ
ทรัพย์สิน และโทษกักขังไม่มีการทุเลาการบังคับโทษ 
   ๑) โทษประหารชีวิต จะมีการทุเลาการประหารชีวิตระหว่างรอผลการยื่นขออภัยโทษ
หรือกรณีจ าเลยมีครรภ์ หรือวิกลจริตก่อนประหารชีวิต 
   ๒) โทษจ าคุก จะมีการทุเลาการบังคับโทษจ าคุกได้ เพราะเหตุจ าเลยวิกลจริตหรือเกรง
ว่าจะมีอันตรายถึงชีวิตถ้าต้องจ าคุก หรือจ าเลยมีครรภ์ หรือจ าเลยคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึงสามปี และ
จ าเลยต้องเลี้ยงดูบุตรนั้น 
   ในระหว่างที่มีการทุเลาการบังคับโทษจ าคุกนั้น ศาลจะมีค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวอยู่ใน
ความควบคุมในสถานที่อันควรนอกจากเรือนจ าหรือสถานที่ที่ก าหนดไว้ในหมายจ าคุกก็ได้ และให้ศาล
ก าหนดให้ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามหมายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการด าเนินการ
ตามค าสั่ง  
   ลักษณะของสถานที่อันควรตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสองให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งต้องก าหนดวิธีการควบคุมและบ าบัดรักษาที่เหมาะสมกับสภาพของจ าเลย และ
มาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วย 
   เมื่อศาลมีค าสั่งตามมาตรา ๒๔๖ วรรคหนึ่งแล้ว หากภายหลังจ าเลยไม่ปฏิบัติตามวิธีการ
หรือมาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งหรือ
ให้ด าเนินการตามหมายจ าคุกได้ 
   กฎหมายให้หักจ านวนวันที่จ าเลยอยู่ในความควบคุมตามมาตรา ๒๔๖ นี้ออกจาก
ระยะเวลาจ าคุกตามค าพิพากษา 
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สรุป 
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมายถึง กฎหมายที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการค้นหา
ความจริงอันเกี่ยวกับการกระท าความผิด และการน าตัวผู้กระท าความผิดต่อกฎหมายอาญามา
ด าเนินการพิจารณาและลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยการด าเนินคดีอาญาแบ่งออกเป็น ๒ 
ประเภทคือ (๑) คดีความผิดอาญาต่อแผ่นดิน และ (๒) คดีความผิดอันยอมความได้ ซึ่งมีลักษณะที่
แตกต่างกัน โดยคดีความผิดอาญาต่อแผ่นดิน เป็นคดีที่มีผลกระทบต่อสังคมจึงถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย 
แม้ผู้เสียหายจะไม่ติดใจเอาความ คดีก็ยังไม่ยุติจะต้องด าเนินคดีฟ้องร้องผู้กระท าผิดจนถึงที่สุด ส่วน
ความผิดอันยอมความได้นั้น เป็นคดีที่ผู้เสียหายได้รับผลกระทบหรือความเสียหายโดยตรง สังคมไม่ได้
รับผลกระทบ ซึ่งท าให้ผู้เสียหายจึงมีสิทธิเข้าด าเนินคดีได้เอง หรือจะมอบให้รัฐด าเนินคดีแทนก็ได้ 
และจะยุติคดีเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะถอนค าร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง หรือประนีประนอมยอมความก็
สามารถท าได ้
 สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือการเริ่มคดีอาญาผู้เสียหายสามารถด าเนินการได้  ๒ ช่องทาง
คือ (๑) โดยผ่านการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือพนักงาน
สอบสวน ซึ่งจะท าให้มีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เพ่ือส่งส านวนการ
สอบสวนให้พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องด าเนินคดีเอาผิดแก่ผู้กระท าผิดต่อไป และ(๒) การด าเนิน
คดีอาญาโดยราษฎรเอง ซึ่งกรณีนี้ผู้เสียหายจะต้องว่าจ้างทนายความ และด าเนินการฟ้องคดีอาญา 
และรวบรวมพยานหลักฐานต่อสู้คดีต่อศาลด้วยตัวเอง  
 และไม่ว่าจะด าเนินคดีโดยรัฐ หรือโดยราษฎรเองก็ต้องผ่านกระบวนการทางศาลยุติธรรม
เพ่ือให้ศาลยุติธรรมพิจารณาพิพากษาลงโทษต่อไป โดยการพิจารณาคดีอาญานั้นคู่ความสามารถต่อสู้
คดีได้ถึงสามชั้นศาล คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ซึ่งหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ ฎีกา จะมี
กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ หากไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดก็จะไม่สามารถ
อุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้ และเมื่อศาลฎีกาพิพากษาคดีแล้วจะถือว่าคดีนั้นถึงที่สุด  และเมื่อศาลมีค า
พิพากษาถึงที่สุด ไม่ว่าจะถึงที่สุดศาลใด และค าพิพากษานั้นได้ตัดสินให้ลงโทษจ าเลยในคดีนั้น ต้อง
บังคับคดีโดยไม่ชักช้า 
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แบบฝกึหัดท้ายบทท่ี ๖ 
 

 
๑. ระหว่าง “คดีความผิดอาญาต่อแผ่นดิน” กับ “ความผิดอันยอมความได้” มีความ

แตกต่างกันอย่างไรจงอธิบาย 
๒.   จงอธิบายรูปแบบการด าเนินคดีอาญาโดยรัฐ มาพอสังเขป 
๓. ผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหาย ท่านมีความเข้าใจว่าอย่างไร อธิบายมาพอสังเขป 
๔. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมมีองค์กรใดบ้าง และมีหน้าที่อย่างไร 
๕. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมมีใครบ้าง และมีหน้าที่อย่างไร 
๖.   การร้องทุกข์ มีความหมายว่าอย่างไร จงอธิบาย 
๗. การร้องทุกข์ กับการกล่าวโทษ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร อธิบายมาพอเข้าใจ 
๘. จงอธิบายขั้นตอนการด าเนินคดีอาญาในศาลชั้นต้นมาพอสังเขป 
๙. เมื่อศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต จะมีมาตรการอย่างไรต่อไปต่อผู้ต้องโทษ 

จงอธิบาย 
๑๐.  การทุเลาการบังคับโทษ คืออะไรจงอธิบาย 
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เอกสารอ้างอิงท้ายบทท่ี ๖ 
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วิญญูชน, ๒๕๕๐ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ปริญญา  จิตรการนทีกิจ. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : 

วิญญูชน, ๒๕๔๙ 
 



กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

บทที่ ๗ 
กฎหมายอื่นในชีวติประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



๑๗๙ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ ๗ 
กฎหมายอื่นในชีวิตประจ าวัน 

 
เนื้อหาประจ าบท 

๑. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕. บทสรุป 

วัตถุประสงค์ประจ าบท 
 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

๑. อธิบายความแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได ้

๒. อธิบายถึงนิยามความหมาย หลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับ การใช้ทางเดินรถ โทษ
ต่างๆ ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได ้ 

๓. อธิบายความแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได ้

๔. อธิบายถึงนิยามความหมาย หลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับ การคุ้มครอง การ
จัดเตรียมหลักฐานในการขอรับค่าเสียหายทั้งกรณีความเสียหายต่อร่างกาย และความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ 

๕. อธิบายความแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได ้

๖. อธิบายถึงนิยามความหมาย หลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่
สิทธิของผู้บริโภค หน้าที่ของผู้บริโภค องค์กรของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ
การด าเนินคดีตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคได ้  

๗. อธิบายความแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได ้

๘. อธิบายถึงนิยามความหมาย หลักเกณฑ์ของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ประเภท
ของยาเสพติดให้โทษ การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะต่างๆได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
๑. ท าการประเมินความรู้ก่อนเรียนด้วยวิธีการซักถาม  
๒.  มอบหมายให้ผู้เรียนท าการศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่ ๗ กฎหมายอ่ืนใน

ชีวิตประจ าวัน 



๑๘๐ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

๓. ฟังการบรรยายในชั้นเรียน 
๔.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวข้อง วิเคราะห์แนวคิด 

   เกี่ยวกับทฤษฎี ของพระราชบัญญัติแต่ละฉบับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
๕. ศึกษาค้นคว้าค าพิพากษาฎีกาจาก เอกสารกฎหมาย ต ารา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                   
 สื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวสาร 
๖.  วิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากคดีที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติต่างๆ ในฐานะที่กฎหมายเป็น 
  เครื่องที่ส าคัญของสังคมและให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น 
๗. สรุปหัวข้อส าคัญและอภิปราย 
๘. การทบทวนและท าค าถามทบทวน 

สื่อการเรียนการสอน 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. Power Point 
๓. การบรรยายในชั้นเรียน 
๔. เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง 

การวัดผลประเมินผล 
๑. ฟังค าอภิปราย รายงานและซักถาม 
๒. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ 
๓. ค าถามท้ายบท 
๔. ถามตอบเป็นรายบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

บทที่ ๗ 
กฎหมายอื่นในชีวติประจ าวัน 

 
จากที่ได้ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักกฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรม 

ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญามาแล้วนั้น ในบทนี้จะกล่าวถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวัน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้กับการด ารงชีวิตในปัจจุบันได้ โดยจะท าการศึกษาในส่วน
ของความหมายและความส าคัญของกฎหมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
๑. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก ก าหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่ยานพาหนะในถนน ซึ่งผู้ขับขี่

ยานพาหนะทุกคนต้องรู้และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมาย จราจรอย่างเคร่งครัดและผู้
เดินเท้าก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเท้า 

ในสังคมปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการคมนาคมสะดวกรวดเร็วทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ 
โดยเฉพาะการคมนาคมทางบก มีรถและรถยนต์ประเภทต่างๆ เป็นพาหนะจ านวนมากขึ้นตามฐานะ
เศรษฐกิจของพลเมือง จึงจ าเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกขึ้นมาเป็นหลักเพ่ือควบคุม
การใช้เส้นทางของผู้ขับขี่ยานพาหนะ คนเดินเท้าคนจูงหรือไล่ต้อนสัตว์  ให้ปฏิบัติตามหลักของ
กฎหมาย เพ่ือสงวนไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ คือ ต้องการควบคุมการใช้รถใช้ถนนให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

๑.๑ นิยามความหมายตามพระราชบัญญัติ 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรา ๔  ได้บัญญัติค านิยามความหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมี

ทั้งหมด ๔๐ อนุมาตรา แต่ได้น ามาเพียงบางส่วน ดังต่อไปนี้  
 “การจราจร” หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่

ต้อนสัตว์ 
 “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจ าทาง ไหล่ทาง ทางเท้า 

ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้
หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที่เจ้าพนักงาน
จราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ 

 “ทางเดินรถ” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ท าไว้ส าหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้
หรือเหนือพ้ืนดิน 

 “ช่องเดินรถ” หมายความว่า ทางเดินรถที่จัดแบ่งเป็นช่องส าหรับการเดินรถ โดยท า
เครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวแบ่งเป็นช่องไว้ 



๑๘๒ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

 “ทางเดินรถทางเดียว” หมายความว่า ทางเดินรถใดที่ก าหนดให้ผู้ขับรถขับไปใน
ทิศทางเดียวกันตามเวลาที่เจ้าพนักงานจราจรก าหนด 

 “ขอบทาง” หมายความว่า แนวริมของทางเดินรถ 
 “ไหล่ทาง” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จัดท า

เป็นทางเท้า 
 “ทางร่วมทางแยก” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวม

บรรจบกัน หรือติดกัน 
 “วงเวียน” หมายความว่า ทางเดินรถที่ก าหนดให้รถเดินรอบเครื่องหมายจราจรหรือสิ่ง

ที่สร้างขึ้นในทางร่วมทางแยก 
 “ทางเท้า” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ท าไว้ส าหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือ

ทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่ส าหรับคนเดิน 
 “ทางข้าม” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ท าไว้ส าหรับให้คนเดิน เท้ าข้ามทางโดยท า

เครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่ท าให้คนเดิน
เท้าข้ามไม่ว่าในระดับใต้หรือเหนือพ้ืนดินด้วย 

 “ที่คับขัน” หมายความว่า ทางที่มีการจราจรพลุกพล่านหรือมีสิ่งกีดขวาง หรือในที่ซึ่ง
มองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่รถหรือคนได้ง่าย 

 “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง 
 “รถยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อตั้ งแต่สามล้อและเดินด้วยก าลั งเครื่องยนต์ 

ก าลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น ยกเว้นรถท่ีเดินบนราง 
 “รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า หรือ

พลังงานอื่น และมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพ่ิมอีกไม่เกินหนึ่งล้อ 
 “รถจักรยาน” หมายความว่า รถที่เดินด้วยก าลังของผู้ขับขี่ท่ีมิใช่เป็นการลากเข็น 
 “รถฉุกเฉิน” หมายความว่า รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอ่ืนที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้ใช้
ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืนตามที่จะก าหนดให้ 

 “รถบรรทุก” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์ 
 “รถบรรทุกคนโดยสาร” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้บรรทุกคนโดยสารเกิน

เจ็ดคน 
 “รถโรงเรียน” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่โรงเรียนใช้รับส่งนักเรียน 
 “รถโดยสารประจ าทาง” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางที่ก าหนด

ไว้ และเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นรายคนตามอัตราที่วางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง 
 “รถแท็กซ่ี” หมายความว่า รถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 
 “รถลากจูง” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับลากจูงรถหรือเครื่องมือ

การเกษตรหรือเครื่องมือการก่อสร้าง โดยตัวรถนั้นเองมิได้ใช้ส าหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ 
 “รถพ่วง” หมายความว่า รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใช้รถอ่ืนลากจูง 
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 “ผู้ขับขี่” หมายความว่า ผู้ขับรถ ผู้ประจ าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่ง ผู้ลากเข็นยานพาหนะ 

 “คนเดินเท้า” หมายความว่า คนเดินและให้รวมตลอดถึงผู้ใช้เก้าอ้ีล้อส าหรับคนพิการ
หรือรถส าหรับเด็กด้วย 

 “เจ้าของรถ” หมายความรวมถึงผู้มีรถไว้ในครอบครองด้วย 
 “ใบอนุญาตขับขี่” หมายความว่า ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

ใบอนุญาตส าหรับคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
และใบอนุญาตผู้ประจ าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง 

 “สัญญาณจราจร” หมายความว่า สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธง ไฟ ไฟฟ้า มือ 
แขน เสียงนกหวีด หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ส าหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ 
ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น 

 “เครื่องหมายจราจร” หมายความว่า เครื่องหมายใด ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้ หรือท าให้ปรากฏ
ในทางส าหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น 
 ๑.๒ เนื้อหาที่พระราชบัญญัติได้บัญญัติไว้ 
 ๑.๒.๑ การใช้รถ แบ่งเป็น ๓ หมวด คือ  
  ๑) ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง  เป็นการห้ามใช้รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง รถที่
ใช้จะต้องมีเครื่องยนต์ อุปกรณ์และส่วนควบตามที่กฎหมายก าหนด และห้ามน ารถที่ไม่ได้ติดแผ่นป้าย
เลขทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ เป็นต้น 
  ๒) การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ  การใช้ไฟในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียง
พอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวางในทางได้ชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ผู้ขับรถ
ต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่าง ส่วนเสียงสัญญาณของรถได้ก าหนดไว้ เช่น เสียงแตรของรถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ต้องให้ได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร เป็นต้น การใช้เสียงสัญญาณจะใช้ได้
เฉพาะเมื่อจ าเป็นหรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้น 
  ๓) การบรรทุก รถที่ใช้บรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ จะใช้บรรทุกในลักษณะใด โดย
รถชนิดหรือประเภทใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ๑.๒.๒ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ก าหนดให้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือท าให้ปรากฏในทาง หรือที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ เช่น สัญญาณไฟเขียวไฟแดง เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองให้    ผู้ขับขี่
เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เว้นแต่ผู้ขับขี่ที่ได้เลยเส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไปได้  สัญญาณ
จราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีค าว่า “หยุด” ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด และ
สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีค าว่า  “ไป” ให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้ หรือ
สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลือง ถ้าติดตั้งที่ใดให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางนั้นไป
ด้วยความระมัดระวัง เป็นต้น 
 ๑.๒.๓ การใช้ทางเดินรถ แบ่งเป็น ๔ หมวด คือ 
  ๑) การขับรถ ในการขับรถให้ขับในทางเดินรถด้านซ้ายและไม่ล้ ากึ่งกลางของ
ทางเดินรถ หากทางเดินรถในทิศทางเดียวกันมีตั้งแต่สองช่องทางขึ้นไป ให้ขับช่องทางซ้ายสุด การจะ 
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หยุด การจะเลี้ยวจะต้องให้สัญญาณไฟเสมอ เป็นต้น 
  ๒) การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า ในการที่จะขับรถแซงรถคันข้างหน้าจะต้องแซง
ทางด้านขวาห้ามแซงด้านซ้าย เว้นแต่รถคันข้างหน้าก าลังจะเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา 
หรือทางเดินรถได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป ก่อนขับแซงต้องให้
สัญญาณโดยกระพริบไฟหน้าหลายครั้ง ให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา หรือให้เสียงสัญญาณ และห้ามขับรถ
แซงในที่ที่มีเครื่องหมายห้าม หรือก่อนถึงทางร่วมทางแยก วงเวียน ๓๐ เมตร เป็นต้น 
  ๓) การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ ในการขับรถออกจากที่จอดผู้ขับขี่ต้อง
ให้สัญญาณมือหรือไฟสัญญาณ เมื่อเห็นปลอดภัยจึงจะขับรถไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการ
กีดขวางการจราจรของรถอ่ืน ส่วนการเลี้ยวรถผู้ขับข่ีจะต้องชิดขอบทางด้านซ้ายหากจะเลี้ยวซ้าย หรือ
ชิดเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนกรณีเลี้ยวขวาก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ในทางเดินรถที่สวนกัน
ได้ห้ามผู้ขับขี่กลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวาเมื่อมีรถสวนหรือตามมาในระยะน้อยกว่า ๑๐๐ เมตร กรณีมี
เครื่องหมายห้ามเลี้ยวหรือกลับรถหรือกลับรถในที่คับขัน บนสะพานหรือในระยะ ๑๐๐ เมตร จากทาง
ราบของเชิงสะพานหรือทางร่วมทางแยกเว้นแต่มีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้ เป็นต้น 
  ๔) การหยุดรถและจอดรถ ในกรณีที่จะหยุดรถหรือจอดรถในทางเดินรถผู้ขับขี่ต้อง
ให้สัญญาณก่อนจะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็น
การกีดขวางการจราจร การจอดต้องให้จอดด้านซ้ายของทางเดินทางและด้านซ้ายขนานชิดกับขอบ
ทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน ๒๕ เซนติเมตร หรือจอดตามที่เครื่องหมายจราจรก าหนด มีข้อ
ห้ามในการหยุดรถ เช่น บนทางเท้า ในทางร่วมทางแยก มีเครื่องหมายห้ามหยุดรถ หรือในลักษณะกีด
ขวางการจราจร เป็นต้น จอดรถในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถใน
ระยะไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ผู้ขับขี่ซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่าง
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ๑.๒.๔ ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยความเร็วตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง ตามกฎกระทรวงได้ก าหนดให้
รถยนต์ที่ไม่ใช่รถบรรทุกหรือรถบรรทุกที่มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือ
รถจักรยานยนตร์ ความเร็วในเขตกรุงเทพฯ เมืองพัทยา และเขตเทศบาล ก าหนดไว้ไม่เกิน ๘๐ 
กิโลเมตร/ชั่วโมง ส่วนนอกเขตดังกล่าวก าหนดไว้ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 ๑.๒.๕ การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทาง
แยกถ้ามีรถอ่ืนอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถนั้นผ่านไปก่อน หากมาถึงพร้อมกันต้องให้รถที่
อยู่ทางด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน เว้นแต่ทางร่วมทางแยกมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดินรถทาง
โท ต้องให้รถทางเอกมีสิทธิขับผ่านไปก่อน ส่วนกรณีวงเวียนหากมีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
จราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่มีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ผู้ขับขี่ขับรถมาถึงวงเวียน 
ต้องให้สิทธิแก่ผู้ขับรถที่อยู่ในวงเวียนทางด้านขวาของตนขับผ่านไปก่อน 
 ๑.๒.๖ อุบัติเหตุ ผู้ขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือผู้ควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุด
รถหรือสัตว์ และให้ความช่วยเหลือตามสมควรและพร้อมแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ใกล้เคียงทันที กับต้องแจ้งขื่อตัว ชื่อสกุลและที่อยู่ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้เสียหายด้วย 
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หากหลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระท า
ความผิด เป็นต้น 
 ๑.๒.๗ คนเดินเท้า ทางใดที่มีทางเท้าหรือไหล่ทางเดินรถให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้า
หรือไหล่ทาง ถ้าไม่มีทางเท้าให้เดินริมทางด้านขวาของตน ห้ามข้ามถนนนอกทางข้ามในระยะไม่เกิน 
๑๐๐ เมตรนับจากทางข้าม เป็นต้น 
 ๑.๓ โทษตามพระราชบัญญัตินี้ 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดอัตราค่าปรับ ข้อหาหรือฐานความผิดไว้ เช่น 
  

ที ่ ข้อหาหรือฐานความผิด มาตราที่ก าหนด
ความผิดและโทษ 

อัตราโทษ 

๑. ขับรถในทางเดินรถทางขวา ม.๓๓ , ๑๕๑ ปรับตั้งแต่ ๒๐๐–๕๐๐ 
บาท 

๒. ขับรถผิดช่องทางเดินรถ ม.๓๔ , ๑๕๑ ปรับตั้งแต่ ๒๐๐–๕๐๐ 
บาท 

๓. ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมา
อย่างอ่ืน 

ม.๔๓(๒) , ๑๖๐ 
ตรี 

-จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ
ปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐-
๑๐,๐๐๐ บาทหรือท้ังจ า
ทั้งปรับและให้ศาลสั่งพัก
ใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า ๑ 
เดือนหรือเพิกถอน
ใบขับข่ี 

๔. ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวก
นิรภัย 

ม.๑๒๒ , ๑๔๘  -ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

๕. คนโดยสารรถจักรยานยนต์ไม่
สวมหมวกนิรภัย 

ม.๑๒๒ , ๑๔๘ -ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

๖. ขับขี่ที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์
ไม่สวมหมวกนิรภัย 

ม.๑๒๒ วรรคสอง, 
๑๔๘ วรรคสอง 

-ผู้ขับขี่ต้องโทษปรับเป็น
สองเท่า 

๗. ขับข่ีและใช้โทรศัพท์เคลื่อนที ่ ม.๔๓(๙) , ๑๕๗ -ปรับตั้งแต่ ๔๐๐-
๑,๐๐๐ บาท 

๘. ขับข่ีโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ม.๑๒๓ , ๑๔๘ -ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
๙. ผู้โดยสารนั่งด้านหน้าไม่คาดเข็ม

ขัดนิรภัย 
ม.๑๒๓ , ๑๔๘ -ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
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ที ่ ข้อหาหรือฐานความผิด มาตราที่ก าหนด
ความผดิและโทษ 

อัตราโทษ 

๑๐. แข่งรถในทางเดินรถ ม.๑๓๔ , ๑๖๐ทว ิ -จ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน
หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ -
๑๐,๐๐๐ บาทหรือท้ังจ า
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
พักใช้ใบขับข่ีไม่น้อยกว่า 
๑ เดือนหรือเพิกถอน
ใบขับข่ี 

 
 ๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 เนื่องจากปรากฏว่าอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจ านวนขึ้นในแต่ละปี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อประชาชนโดยทั่วไป  เช่น ผู้ใช้รถหรือผู้ขับขี่ ผู้โดยสารมากับรถ หรือไม่ได้โดยสารมากับรถ ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะท าให้ได้รับบาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัส หรือถึงกับเสียชีวิต เดิมที เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นผู้ประสบภัยไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่คุ้มกับความเสียหายที่
ได้รับจริง และหากผู้ประสบภัยจะใช้สิทธิทางแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายก็จะต้องใช้เวลาด าเนินคดีที่
ยาวนาน รัฐได้ออกกฎหมายก าหนดให้รถทุกคันต้องท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยให้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต นอกจากนี้เป็น
หลักประกันให้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรับพยาบาล
ผู้ประสบภัยจากรถ เป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเหตุ
ประสบภัยจากรถ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่ วมในการบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย 
 การประกันภัยแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นการประกันภัยภาคบังคับ ผู้ที่ครอบครองรถตามกฎหมาย
ฉบับนี้จะต้องท าประกันภัยทุกคัน หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 ตามกฎหมายฉบับนี้ได้ให้ความหมายดังนี้ 

 “รถ” หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทาง
บก รถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร และหมายความรวมถึงรถอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 “เจ้าของรถ” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญา
เช่าซื้อ และหมายความรวมถึงผู้น ารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวด้วย 
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 “ผู้ประสบภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยเนื่องจากรถที่
ใช้หรืออยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรม 
ของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย  

 “ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยอันเกิดจากรถ 

“ผู้ซึ่งอยู่ในรถ” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ในหรือบนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ และ
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งก าลังขึ้นหรือก าลังลงจากรถนั้นด้วย 

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ 

“ค่าเสียหายเบื้องต้น” หมายความว่า ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ รวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
อย่างอ่ืนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น  ทั้งนี้ ตามรายการและจ านวนเงินที่
ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง 

 ๒.๑ ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฯ 
  ๑) ความคุ้มครองเบื้องต้น 
  ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณี

บาดเจ็บ เป็นค่าปลงศพในกรณี เสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่
ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยภายใน ๗ วันนับแต่บริษัทได้รับค าร้องขอค่าเสียหายดังกล่าว 
เรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยมีจ านวนเงินดังนี้ 

   (๑) กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน 

   (๒) กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับ
การจัดการศพ จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน 

   (๓ ) กรณี เสียชี วิตภายหลั งการรักษาพยาบาล จะได้ รับการชดใช้ เป็ นค่ า
รักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และค่าปลงศพ จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท รวม
แล้วจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน 

๒) ค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น  
เป็นค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ภายหลังจากท่ีมีการพิสูจน์ความรับผิดตามกฎหมาย 

แล้ว โดยบริษัทที่รับประกันภัยที่เป็นฝ่ายผิด ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประสบภัยหรือ
ทายาทผู้ประสบภัย เมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยหรือทายาทได้รับแล้ว ดังนี้ 

(๑) กรณีบาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จะได้รับเป็น 
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามความเป็นจริงไม่เกิน      
๕๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน 

(๒) กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายเต็มตามจ านวนเงิน 
คุ้มครองสูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน ซึ่งจะต้องเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 
 - ตาบอด 
 - หูหนวก 
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 - เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด 
 - สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ 
 - เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอ่ืนใด 
 - จิตพิการอย่างติดตัว 
 - ทุพพลภาพอย่างถาวร 

 (๓) กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเต็มตามจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ต่อหนึ่งคน 
 (๔) กรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชย
รายวัน วันละ ๒๐๐ บาท จ านวนรวมกันไม่เกิน ๒๐ วัน  

๓) ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี 
 (๑) กรณีผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิดเอง    หรือไม่มีผู้ใดรับผิดตาม 

กฎหมายต่อผู้ขับขี่ท่ีประสบภัย ดังนี้ ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินค่าเสียหาย
เบื้องต้น กล่าวคือ หากบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือเสียชีวิตจะได้รับ
ค่าปลงศพจ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท หรือเสียชีวิตภายหลังรักษาพยาบาลจะรับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน   
๕๐,๐๐๐ บาท 
 (๒) กรณีรถไม่ได้จัดท าประกันภัยตามกฎหมาย หรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหาย 
เกิดจากรถคันได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุแล้วหลบหนี หรือรถที่ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตาม
มาตรา ๘  ผู้ประสบภัยสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากองทุนเงินทดแทน ภายใน ๑๘๐ วันนับ
แต่วันที่มีความเสียหายเกิดข้ึน 
 หมายเหตุ  รถที่ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๘  รถดังต่อไปนี้ 

 - รถส าหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และรถ
ส าหรับผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

 - รถของส านักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่
เลขาธิการพระราชวังก าหนด 

 - รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และรถยน ต์
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร 

 - รถอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 (กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  ข้อ ๑ (๓) รถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์) 
 ๒.๒ การจัดเตรียมหลักฐานในการขอรับค่าเสียหาย 
 ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
จากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑) ความเสียหายต่อร่างกาย 
(ก) ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในกรณีที่มี

การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
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(ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ ส าเนา
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดท่ีนายทะเบียนประกาศ 
ก าหนดซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี 

(ค) ส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวน 
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใด จนเป็นเหตุให้

มีสิทธิได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นเพ่ิมขึ้นอีกจ านวนสามหมื่นห้าพันบาท นอกจากต้องยื่นหลักฐาน
ตาม (ก) (ข) และ (ค) แล้ว ให้ยื่นใบรับรองแพทย์หรือความเห็นแพทย์หรือหลักฐานอื่นใดที่ระบุว่าเป็น
ผู้ประสบภัยซึ่งได้รับความเสียหายต่อร่างกายดังกล่าวด้วย 

๒)  ความเสียหายต่อชีวิต 
(ก) ส าเนามรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นใดที่นายทะเบียนประกาศก าหนด ซึ่งสามารถ

พิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย 
(ข) ส าเนาบันทึกประจ าวันของพนักงานสอบสวน 
ในกรณีที่ผู้ประสบภัยถึงแก่ความตายภายหลังจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลนอกจากต้องยื่นหลักฐานตาม (๒) แล้ว ให้ยื่นหลักฐานตาม (๑) ด้วย 
  ในกรณีที่มีผู้ประสบภัยจากรถ เข้ารับการรักษาพยาบาลสามารถเข้ารักษาได้ทั้ง
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยหรือญาติจะต้องแจ้งความ
ประสงค์ในการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและให้จัดเตรียมเอกสารให้กับ
โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้ตั้งเบิกต่อบริษัทประกันแทนผู้ประสบภัย ตามค่ารักษาพยาบาล
ที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยไม่ต้องส ารองจ่าย 

การยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นผ่านโรงพยาบาล  เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแก่ 
ผู้ประสบภัยให้เตรียมเอกสารดังนี้ 

๑. ส าเนากรมธรรม์ของรถ 
๒. ส าเนาใบบันทึกประจ าวันของต ารวจประทับตราโล่และรับรองส าเนาถูกต้อง 
๓. ส าเนาคู่มือรถหน้าจดทะเบียนและหน้ารายการเสียภาษี(สมุดเขียว/สมุดน้ าเงิน) 
๔. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย 
๕. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย 
๖. ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ 
๗. ส าเนาทะเบียนของเจ้าของรถ 
ให้จัดเตรียมอย่างละ ๒ ชุด 
การเบิกค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยมากับรถคันไหนให้เบิกค่าเสียหายเบื้องต้น 

จากบริษัทประกันของรถคันนั้น แต่ถ้าผู้ประสบภัยเป็นบุคคลภายนอกให้เบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
รถที่เกิดเหตุหรือเบิกจากกองทุนเงินทดแทน 

หากผู้ประสบภัยไม่ใช่เป็นผู้กระท าความผิดในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ นอกจากที่ 
จะได้รับค่าเสียหายตามกฎหมายนี้แล้วนั้น ผู้ประสบภัยหรือทายาทยังมีสิทธิที่จะฟ้องหรือเรียกร้องเป็น
คดีแพ่งได้อีก โดยที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ 
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 ๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เนื่องจากปัจจุบันนี้การเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ต่อประชาชนนับวันแต่จะเพ่ิมมากขึ้น ผู้

ประกอบธุรกิจการค้าและผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาได้น าวิธีการในทางการตลาดและทางการโฆษณามา
ใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ซึ่งการกระท าดังกล่าวท าให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่
เสียเปรียบเพราะผู้บริโภคไม่อยู่ในฐานะที่ทราบภาวะตลาดและความเป็นจริงที่เกี่ยวกับคุณภาพและ
ราคาของสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างถูกต้องทันท่วงที นอกจากนั้นในบางกรณีแม้จะมีกฎหมายให้
ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยการก าหนดคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการอยู่แล้วก็ตาม 
แต่การที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือผู้ประกอบธุรกิจ
โฆษณา เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคย่อมจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นการไม่คุ้มค่า  และ
ผู้บริโภคจ านวนมากไม่อยู่ในฐานะที่จะสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีได้ และในบางกรณี
ก็ไม่อาจจะระงับหรือยับยั้งการกระท าที่จะเกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคได้ทันท่วงที จึงสมควรมี
กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการทั่วไป โดยก าหนดหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจการค้า
และผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาต่อผู้บริโภค เพ่ือให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภคตลอดจนจัดให้มี
องค์กรของรัฐที่เหมาะสมเพ่ือตรวจตราดูแลและประสานงานของส่วนราชการต่างๆในการให้ความ
คุ้มครองผู้บริโภค  
 ๓.๑ ความหมายของ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของผู้คนในทุกๆสังคม 
โดยจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และการใช้สินค้า เช่นมนุษย์มีความต้องการอาหาร ยารักษาโรค 
มนุษย์จ าเป็นต้องใช้บริการรถโดยสาร รถประจ าทาง เครื่องบิน เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ตนเอง เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อสื่อสาร การใช้เอทีเอ็ม ดังนั้น การใช้บริการต่างๆ หรือการ
บริโภค จ าเป็นต้องมีคุณภาพอย่างถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตได้โฆษณาเอาไว้ จึงท าให้
รัฐบาลซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้คุ้มครองดูแลประชาชน เมื่อไหร่ก็ตามที่พบว่าประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายจากการใช้สินค้า และบริการ จะต้องรีบเข้ามาคุ้มครองและแก้ปัญหา
เหล่านั้นอย่างทันท่วงที  
  ๓.๑.๑ ความหมายของค าว่า”ผู้บริโภค” 
  ผู้บริโภค หมายความว่า ผู้ซื้อหรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการ
เสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความรวมถึงผู้ใช้
สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 
  ในการพิจารณาที่จะรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่มาร้องเรียนส านักคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคนั้น จะต้องเป็นผู้บริโภคและเป็นเรื่องท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระท าของผู้
ประกอบธุรกิจด้วย 
 ๓.๑.๒ สิทธิของผู้บริโภค 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔ ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภค
ตามกฎหมายไว้ ๕ ประการ คือ 
  ๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ หมายถึง สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและ
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ปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม 
  ๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ หมายถึง สิทธิที่จะเลือกซื้อ
สินค้าหรือบริการโดยปราศจากการผูกขาดทางการค้าและปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรมหรือ
ส่งสินค้าโดยมิได้สั่งซื้อหรือตกลงใจซื้อ 
  ๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ หมายถึง สิทธิที่จะ
ได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินในกรณีใช้ตามค าแนะน า หรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้า
หรือบริการนั้นแล้ว 
  ๔) สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา หมายถึง สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญา 
โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งสัญญาควรมีลักษณะในการใช้ข้อสัญญาที่จ าเป็น 
และห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค 
  ๕) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย หมายถึง สิทธิที่จะได้รับ
การคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ ๑) ๒) และ๓) ดังกล่าว 
 ๓.๑.๓ หน้าที่ของผู้บริโภค 

 แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ จะไม่ได้บัญญัติหน้าที่ของผู้บริโภคไว้
โดยชัดแจ้งก็ตาม แต่การที่ผู้บริโภคจะได้สิทธิโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริโภคเท่าที่ไม่
ขัดต่อกฎหมาย ดังนี้ 

  ๓.๑.๓.๑ หน้าที่ของผู้บริโภคก่อนเข้าท าการซื้อสินค้าหรือรับบริการ 
   ๑) ผู้บริโภคมีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการซื้อสินค้าหรือบริการ 

โดยตรวจสอบฉลาก ปริมาณ และราคา อย่าเชื่อค าโฆษณาโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ ถ้ามีข้อสงสัย
ควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจ 

   ๒) การเข้าท าสัญญาโดยการลงลายมือชื่อ ต้องตรวจสอบให้ถ้วนถี่ก่อน หากสงสัย
ควรปรึกษาผู้รู้ก่อนเข้าท าสัญญา 

   ๓) ข้อตกลงต่างๆที่ต้องการให้มีผลบังคับ ควรท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อให้
มั่นคง 

   เรื่องซื้อขายมีหลักกฎหมายว่า “ผู้ซื้อต้องระวัง” เช่น การจะซื้อเพชรซื้อทองต้อง
ตรวจดูให้ดี อย่างที่เขาเรียกกันว่า “ตาดีได้ ตาร้ายเสีย” แต่หลักนี้ดูจะไม่เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อหรือ
ผู้บริโภคนัก เพราะผู้ขายหรือผู้ประกอบธุรกิจย่อมจะมีความช านาญหรือมีความรู้อย่างลึกซึ้งในสินค้า
มากกว่า เปรียบเสมือนผู้ขายของหรือประกอบธุรกิจเป็นหมาป่า ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเป็นเด็กอย่างหนู
น้อยหมวกแดง  

  ๓.๑.๓.๒ หน้าที่ของผู้บริโภคหลังซื้อสินค้าหรือบริการ 
  ๑) ผู้บริโภคมีหน้าที่ในการเก็บรักษาพยานหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงการละเมิด
สิทธิของผู้บริโภคไว้เพ่ือท าการเรียกร้องตามสิทธิ เช่น สัญญา ตัวสินค้า ฉลาก แผ่นโฆษณา 
ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น เพราะพยานหลักฐานดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นมีปริมาณหรือ
คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ ควรจดจ าสถานที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการไว้เพ่ือประกอบการ
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ร้องเรียน 
  ๒) เมื่อมีการละเมิดสิทธิ ผู้บริโภคมีหน้าที่ร้องเรียนตามสิทธิของตน อย่านอน
หลับทับสิทธิ มีภาษิตกฎหมายว่า Vigilantibus , et nondormientibus , jurasubveniuntแปลว่า 
กฎหมายช่วยแต่คนตื่น ไม่ช่วยคนหลับ 

 ๓.๑.๔ องค์กรของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 เมื่อมีการใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีหน่วยงานที่ต้องท า 

ความรู้จักคือ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งขึ้นตามมาตรา ๙ แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ านาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐ ดังนี้ 
  ๑) พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ 
  ๒) ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ
ผู้บริโภค อันจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่จะไปสู่ศาล 
  ๓) ด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าท่ีอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค 
  ๔) แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
หรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค ในการนี้จะระบุชื่อสินค้าหรือบริการ หรือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ
ด้วยก็ได้ 
  ๕) ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องพิจารณา และพิจารณาวินิจฉัย
การอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
  ๖) วางระเบียบ เกี่ ยวกับการปฏิบั ติหน้ าที่ ของคณ ะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะอนุกรรมการ 
  ๗) สอดส่องเร่งรัดพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้
ปฏิบัติการตามอ านาจและหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเร่งรัดพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินคดีใน
ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 
  ๘) ด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค 
  ๙) รับรองสมาคมและมูลนิธิ ที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๑๐) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
  ๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการ 
  ๓.๑.๕ การคุ้มครองผู้บริโภค 
  ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการคุ้มครองผู้บริโภค ๔ ลักษณะ คือ 
   (๑) การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา 
   (๒) การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก 
   (๓) การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา 
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   (๔) การด าเนินการเก่ียวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตราย 
๑) การคุ้มครองผู้บริโภคในดา้นการโฆษณา 
การคุ้มครองเกี่ยวกับการโฆษณา มีอยู่ในมาตรา ๒๒ คือข้อความที่ห้ามใช้ในการ 

โฆษณา กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๘) การโฆษณาต้อง
ไม่กระท าด้วยวิธีอันตราย (มาตรา ๒๓) อ านาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา (มาตรา ๒๗) 
หากคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุสงสัยว่าข้อความในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริง 
ตามมาตรา ๒๘ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาสั่งให้ผู้กระท าการโฆษณาพิสูจน์เพ่ือแสดงความจริง
ได ้

๒) การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก 
สินค้าท่ีผลิตเพ่ือขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน สินค้าท่ีสั่งหรือน าเข้ามา 

ในราชอาณาจักรเพ่ือขาย เป็นสินค้าควบคุมฉลาก (มาตรา ๓๐) สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
สุขภาพ ร่างกาย แต่ไม่เป็นสินค้าควบคุมฉลาก คณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอ านาจก าหนดให้สินค้า
นั้นเป็นสินค้าควบคุมฉลากได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม ลักษณะของฉลากมีอยู่ในมาตรา ๓๑ 

๓) การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา 
ในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใด ถ้าสัญญานั้นมีกฎหมายก าหนดให้ 

ต้องท าเป็นหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญามีอ านาจก าหนดให้ การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือ
ให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้ 

สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจท ากับผู้ให้บริโภคจะต้องมีลักษณะ (๑) ใช้ข้อสัญญาที่ 
จ าเป็น ซึ่งหากมิได้ใช้ข้อสัญญาเช่นนั้น จะท าให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร (๒) 
ห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค (มาตรา ๓๕ ทวิ) 

หากคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาก าหนดให้ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาใด ถ้าผู้ประกอบธุรกิจ 
ยังใช้อยู่อีก ให้ถือว่าสัญญาไม่มีข้อสัญญาเช่นว่านั้น (มาตรา ๓๕ จัตวา) 
 ๔) การด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตราย 
 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค คณะกรรมการมี
อ านาจออกค าสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น หรือคณะกรรมการจัดให้มี
การทดสอบเองโดยให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้ และในระหว่างรอผลการทดสอบ
คณะกรรมการอาจออกค าสั่งห้ามขายสินค้าเป็นการชั่วราวก็ได้ 
 ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั้นเป็นอันตราย คณะกรรมการมี
อ านาจในการออกค าสั่งเพ่ือป้องกันอันตรายอันเกิดจากสินค้าดังกล่าวได้หลายลักษณะ เช่น ห้ามผู้
ประกอบธุรกิจขายสินค้านั้น หรือให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บสินค้ากลับคืน หรือให้ท าลายสินค้า
ดังกล่าวเป็นต้น 
 ๓.๒ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 โดยส่วนมากลักษณะของคดีประเภทนี้มักพบว่า ผู้บริโภคขาดอ านาจต่อรองในการเข้าท า
สัญญาเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ท าให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ นอกจากนี้เมื่อเกิด
ข้อพิพาทขึ้น กระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหายต้องใช้เวลานานและสร้างความยุ่งยากให้แก่
ผู้บริโภคที่จะต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งไม่อยู่ในความรู้เห็นของตนเอง อีกทั้งต้องเสียค่าใช้จ่าย
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ในการด าเนินคดีสูง ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบจนบางครั้งน าไปสู่การใช้วิธีการที่รุนแรง
และก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้ รับความเป็นธรรม อัน
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบวิธีพิจารณาคดี
ที่เอ้ือต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยา
ด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน
เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจหันมาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้
ดียิ่งขึ้น จึงได้มี พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้นมาเพ่ือใช้พิจารณาคดี
ผู้บริโภคโดยเฉพาะ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว อาจแยกพิจารณาได้ว่า หลักการ คือให้มีกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ส่วน เหตุผล ก็คือผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ กระบวนการใช้สิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใช้เวลานาน ยุ่งยาก และเสียงค่าใช้จ่ายสูง ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม ส าหรับเจตนารมณ์ของกฎหมายมี ๓ ประการ ดังนี้ 
 ประการที่หนึ่ง ให้มีระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอ้ือต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค 
 ประการที่สอง ให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความ
รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค 
 ประการที่สาม เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจหันมาให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น 
  ๓.๒.๑ ลักษณะพิเศษของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดวิธีพิจารณาคดีขึ้นเป็น
พิเศษส าหรับคดีผู้บริโภค โดยไม่ได้มีการจัดตั้งศาลขึ้นใหม่เพ่ือพิจารณาคดีผู้บริโภคโดยเฉพาะดังเช่น
คดีช านัญพิเศษอ่ืนๆ ที่มีการจัดตั้งศาลช านัญพิเศษขึ้นรองรับ ดังนั้น คดีบริโภคจึงยังอยู่ในอ านาจของ
ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีแพ่งทั่วไป ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลจังหวัด 
และศาลแขวง แต่ถ้าเมื่อใดคดีนั้นตกอยู่ในเขตอ านาจของศาลช านัญพิเศษก็ต้องบังคับตามวิธีพิจารณา
ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ส าหรับศาลช านัญพิเศษนั้น เช่น คดีแพ่งที่พิพาทกันระหว่างผู้สั่งสินค้ากับผู้ขาย
ที่อยู่ต่างประเทศ แม้จะอยู่ในความหมายของค าว่า “คดีผู้บริโภค” แต่เมื่อเป็นการซื้อขายระหว่าง
ประเทศ จึงอยู่ในอ านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และต้องบังคับตาม
วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙  และไม่อาจน า
พระราชบัญญัตินี้ไปใช้บังคับได้ 
 พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับได้เฉพาะคดีที่มีข้อพาทในทางแพ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะ
น าไปใช้กับคดีอาญาไม่ได้ถึงแม้ว่าคดีอาญานั้นจะมีข้อพิพาทส่วนแพ่ง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการบริโภค
สินค้าหรือบริการอยู่ด้วยก็ตาม เนื่องจากบทนิยามค าว่า “คดีผู้บริโภค” ในมาตรา ๓ จ ากัดไว้แต่
เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้นที่จะถือว่าเป็นคดีผู้บริโภค ข้อพิพาทส่วนแพ่งที่พิจารณารวมไปกับคดีอาญาจึงไม่
อยู่ในความหมายของค าว่า “ผู้บริโภค” ตามบทนิยามดังกล่าว หากแต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
เว้นแต่จะได้มีการแยกฟ้องข้อพิพาทส่วนแพ่งนั้นเป็นคดีต่างหากจากคดีอาญา จึงจะถือว่าเป็นคดี
ผู้บริโภคท่ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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 โดยที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกเว้นค่าฤชา
ธรรมเนียมให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค เรื่องการใช้วิธีการชั่วคราวก่อนยื่นฟ้อง
คดีเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นส่วนรวม เรื่องภาระการพิสูจน์เรื่องการถือข้อเท็จจริงเป็น
ยุติตามคดีก่อน เรื่องการพิพากษาเกินค าขอหรือขอให้มีผลถึงผู้บริโภคท่ีไม่ใช่คู่ความในคดีได้ เรื่องการ
ก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ และเรื่องสิทธิในการยื่นอุทธรณ์และฎีกา ดังนั้น การวินิจฉัยว่าคดีใดเป็น
คดีผู้บริโภคจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบวิธีพิจารณาที่จะน ามาใช้และสิทธิหน้าที่ของคู่ความในคดี
จึงจ าเป็นทีจ่ะต้องท าความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภค 
 ๓.๒.๒ ความหมายของคดีผู้บริโภค 
 “คดีผู้บริโภค” หมายความว่า 
  (๑) คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา ๑๙ 
หรือตามกฎหมายอ่ืนกับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งพิพาทเกี่ยวกับสิ ทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอัน
เนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ 
  (๒) คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า
ที่ไม่ปลอดภัย 
  (๓) คดีแพ่งที่เก่ียวพันกันกับคดีตาม (๑) หรือ (๒) 
  (๔) คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้(มาตรา ๓)  
 จากบทบัญญัติดังกล่าวอาจแยกพิจารณาคดีผู้บริโภคออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ ๑ คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา 
๑๙ หรือตามกฎหมายอ่ืน กับผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอัน
เนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ (มาตรา ๓ (๑) ) 
 กรณีตามอนุมาตรานี้ไม่ได้ใช้ข้อหาหรือกฎหมายที่พิพาทเป็นเครื่องชี้วัดดังเช่นคดีช านัญ
พิเศษอ่ืนๆ หากแต่ยึดสถานะหรือความสัมพันธ์ระหว่างคู่ความซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจ
ฟ้องคดีแทนผู้บริโภค และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจเป็นหลักในการก าหนดลักษณะคดีผู้บริโภค 
ซึ่งอาจแยกองค์ประกอบที่จะท าให้คดีใดเป็นคดีผู้บริโภคตามอนุมาตรานี้ มีด้วยกัน ๓ ประการ คือ 
 ๑) ต้องเป็นคดีแพ่งที่พิพาทระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทน
ผู้บริโภคตามมาตรา ๑๙ หรือตามกฎหมายอ่ืนฝ่ายหนึ่งกับผู้ประกอบธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่ง 
 “ผู้บริโภค” หมายถึง ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ ได้ให้ค านิยาม “ผู้บริโภค” หมายถึงผู้ซื้อหรือ
ผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือให้
ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดย
ชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 
 “ผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค ตามาตรา ๑๙ หรือตามกฎหมายอ่ืน” ไม่มีบท
นิยามไว้แต่เป็นที่เข้าใจได้ว่าจะต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้บุคคลนั้นมีอ านาจฟ้องคดีแทน
ผู้บริโภคได้โดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๓ องค์กร ดังที่บัญญัติอยู่ในมาตรา ๑๙ และในกฎหมายอ่ืน เช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่
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เกิดข้ึนจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ 
 (๑) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ ๒ กรณี คือ คดีที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ผู้บริโภคที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคดีที่ผู้บริโภคท่ีถูกละเมิดสิทธิร้องขอ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า
การด าเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคเป็นส่วนรวม 
 (๒) สมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ ซึ่งมีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคที่เป็น
สมาชิกของสมาคมเท่านั้น 
 (๓) มูลนิธิที่คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง มีอ านาจฟ้องคดีเรียก
ค่าเสียหายแทนผู้บริโภคได้ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ส าหรับในอนาคตหากมีกฎหมายก าหนดให้หน่วยงานหรือองค์กรใดมีอ านาจ
ฟ้องคดีแทนผู้บริโภค คดีที่หน่วยงานหรือองค์กรนั้นฟ้องร้องอาจถือได้ว่าเป็นคดีผู้บริโภคหากเข้า
หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓ ได้ให้ค านิยาม “ผู้
ประกอบธุรกิจ” หมายถึง ผู้ขาย ผู้ผลิตเพ่ือขาย ผู้สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายหรือผู้ซื้อ
เพ่ือขายต่อซึ่งสินค้าหรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย  
 กรณีมีข้อสังเกตว่าบุคคลที่จะถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามบทนิยามข้างต้น
น่าจะต้องด าเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นทางค้าเป็นปกติของตนมิใช่ท าเพียงครั้งเดียว 
 กรณีมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า คดีแพ่งที่พิพาทระหว่างผู้
ประกอบกิจการโรงพยาบาลกับผู้ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลนั้น จะถือ
ว่าเป็นคดีที่ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 
เห็นว่า ข้อที่ต้องวิเคราะห์เป็นประการแรกคือการรักษาพยาบาลดังกล่าวอยู่ในความหมายของค าว่า 
“บริการ” หรือไม่ กล่าวคือ เป็นการรับจัดท าการงานโดยเรียกค่าตอบแทนหรือไม่ ซึ่งโดยปกติการ
รักษาพยาบาล คือ การดูแลรักษาผู้ป่วยอันมีลักษณะเป็นการท างานให้แก่ผู้ป่วย จึงถือว่าเป็นการรับ
จัดท าการงานอย่างหนึ่ง ดังนั้น หากมีการเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน ย่อมต้องถือ
ว่าเป็นการให้บริการ แม้ว่าผู้รับภาระจ่ายค่าตอบแทนนั้นในท้ายที่สุดอาจเป็นผู้รับประกันภัย ระบบ
ประกันสังคม หรือหน่วยงานราชการก็ตาม เมื่อผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นผู้ให้บริการ
จึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนผู้ที่ได้รับการรักษาพยาบาลย่อมอยู่ในฐานะผู้ได้รับบริการและ
เป็นผู้บริโภค คดีพิพาทระหว่างบุคคลทั้งสองจึงถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ 
 นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ถ้าผู้ประกอบกิจการ
โรงพยาบาลดังกล่าวเป็นโรงพยาบาลของรัฐยังถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคด้วยหรือไม่  กรณีนี้นายชาญ
ณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้ พิพากษาศาลอุทธรณ์ เห็นว่า ลักษณะของการให้การรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลของรัฐไม่แตกต่างกับโรงพยาบาลเอกชน จึงถือว่าเป็นการรับจัดท าการงานให้เช่นเดียวกัน 
กรณีจึงมีปัญหาเพียงประการเดียวว่าโรงพยาบาลของรัฐดังกล่าวมีการเรียกค่าตอบแทนบ้างหรือไม่ 
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หากมีการเรียกเก็บเงินไม่ว่าจะเรียกชื่อยังไงก็ตาม เช่น ค่ายา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่าตรวจ หรือ
ค่าบริการอ่ืนใด เป็นต้น เงินที่เรียกเก็บนั้นถือว่าเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น และท าให้โรงพยาบาลของรัฐ
นั้นอยู่ในความหมายของค าว่า “ผู้ให้บริการ” และเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจ” คดีแพ่งที่พิพาทกันระหว่าง
ผู้ที่ได้รับบริการกับโรงพยาบาลของรัฐจึงเป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้  เช่นเดียวกับกรณีของ
โรงพยาบาลเอกชน แม้จ านวนค่าตอบแทนที่เรียกเก็บนั้นจะเป็นจ านวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับ
โรงพยาบาลเอกชนก็ตาม  
 ส าหรับข้อแตกต่างระหว่างกรณีของโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐมี
เฉพาะในเรื่องความรับผิดของบุคลากรทางการแพทย์ กล่าวคือ ในกรณีที่โรงพยาบาลของรัฐ ผู้บริโภค
ที่ได้รับความเสียหายฟ้องได้แต่เฉพาะหน่อยงานของรัฐ (กระทรวงสาธารณสุข) เป็นจ าเลยเท่านั้น จะ
ฟ้องบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง 
 ๒) ต้องเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 
 องค์ประกอบนี้กฎหมายไม่จ ากัดว่าต้องเป็นข้อพิพาทในเรื่องใดโดยเฉพาะเจาะจง 
เพียงแต่สิทธิหรือหน้าที่ท่ีพิพาทกันต้องเป็นเรื่องที่กฎหมายรับรอง ดังนั้น มูลคดีท่ีเกิดข้อพิพาทข้ึนอาจ
เป็นเรื่องสัญญา ละเมิด หรือกฎหมายฉบับหนึ่งฉบับใดให้สิทธิไว้แล้วแต่เป็นการละเมิดสิทธินั้น เช่น 
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๓ ให้สิทธิผู้บริโภคบอกเลิกสัญญา
ซื้อสินค้าหรือบริการได้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ หากผู้ประกอบธุรกิจไม่คืนเงิน
ภายใน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๓๖ ผู้บริโภคย่อมฟ้องเรียกเงินคืนได้และถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคหรือ
พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๐ ให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการกระท าผิดตามกฎหมายดังกล่าวมีอ านาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบธุรกิจที่
กระท าความผิดและถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคเช่นกัน 
 ๓) ต้องเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ 
 องค์ประกอบสุดท้ายนี้ เป็นการตีกรอบเพ่ือมิให้มีการน าวิธี พิจารณาตาม
พระราชบัญญัตินี้ไปใช้กับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสินค้าหรือบริการโดยตรงซึ่งอยู่นอกเหนือ
เจตนารมณ์ของกฎหมายเช่น คดีหมิ่นประมาทระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภค เป็นต้น ส่วน
ข้อความที่ว่า “อันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ” อาจท าให้เข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ว่า
จะต้องมีการใช้สินค้าหรือบริการแล้วเท่านั้นจึงจะเป็นคดีผู้บริโภคซึ่งไม่ถูกต้อง ล าพังแต่ผู้บริโภคตกลง
ซื้อสินค้าหรือบริการเพ่ือน ามาบริโภคแม้จะยังไม่ได้ใช้หากเกิดข้อพิพาทขึ้น เช่น ผู้ประกอบธุรกิจส่ง
มอบสินค้าไม่ครบถ้วน ก็ต้องถือว่าข้อพิพาทนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการและ
เป็นคดีผู้บริโภคเช่นกัน 
 กรณีมีข้อสังเกตว่าการพิจารณาว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภคตามมาตรา ๓ (๑) ให้
พิจารณาถึงสถานะของคู่ความและสาเหตุที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทขึ้นเป็นส าคัญ กล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งเป็น
ผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภค และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ และข้อ
พิพาทนั้นเกิดเนื่องจากการบริโภคสินค้าหรือบริการหรือไม่ ถ้าใช่ถือว่าคดีนั้นเป็นคดีผู้บริโภค ส่วนมูล
หนี้ที่พิพาทกันมาเรื่องใดไม่มีความส าคัญนักเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญา ละเมิด หรือเป็นสิทธิ์ที่
กฎหมายก าหนดไว้ ล้วนแล้วแต่เป็นคดีผู้บริโภคได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้มาตรา ๓ (๑) ไม่ได้จ ากัดว่าต้อง
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เป็นกรณีที่ผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องผู้ประกอบธุรกิจเป็นจ าเลย
เท่านั้น หากแต่รวมถึงคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ฟ้องผู้บริโภคเป็นจ าเลยด้วย ดังนั้น คดีที่ผู้
ประกอบธุรกิจฟ้องบังคับให้ผู้บริโภคช าระหนี้ตามสัญญาซื้อขายข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจมีไว้เพ่ือขายหรือให้บริการโดยเรียก
ค่าตอบแทนแต่อย่างใด หากแต่เป็นการบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้แก่บุคคลทั่วไปเพ่ือจูงใจให้มา
ซื้อสินค้าหรือใช้บริการเท่านั้น คดีพิพาทท่ีเกิดข้ึนจึงมิใช่คดีผู้บริโภค 
  กลุ่มที่ ๒ คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าท่ีไม่ปลอดภัย (มาตรา ๓ (๒) )  
  อนุมาตรานี้ใช้ข้อหาหรือกฎหมายที่พิพาทกันเป็นตัวชี้วัด กล่าวคือ ถ้าเป็นข้อพิพาท
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้อง
ถือว่าคดีนั้นเป็นคดีผู้บริโภค โดยผู้ซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องคดีตามกฎหมายดังกล่าวคือผู้ได้รับความเสียหาย
อันเกิดจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย (อาจเป็นผู้บริโภค บุคคลในครอบครัว หรือพนักงานของผู้บริโภค หรือ
บุคคลอ่ืนที่บังเอิญได้รับความเสียหายจาการใช้สินค้านั้น) หรือผู้มีอ านาจฟ้องคดีแทนผู้เสียหายตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนผู้ที่ถูกฟ้องเป็นจ าเลยคือผู้ประกอบการ ซึ่งอาจเป็นผู้ผิต 
ผู้น าเข้าหรือบุคลอื่นตามค านิยาม ค าว่า “ผู้ประกอบการ” ในกฎหมายดังกล่าว 
  กลุ่มที่ ๓ คดีแพ่งที่เก่ียวพันกับคดีตามมาตรา ๓ (๑) หรือ (๒) 
  คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีผู้บริโภคตามมาตรา ๓ (๑) หรือ (๒)เช่น คดีที่ฟ้องให้รับผิด
ตามสัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง สัญญาจ าน า หรือสัญญาประกันภัยค้ าจุน เป็นต้น ซึ่งโดยปกติคดี
เหล่านี้อาจไม่อยู่ในความหมายของคดีผู้บริโภคตามมาตรา ๓ (๑) หรือ (๒)แต่ตามมาตรา ๓ (๓) ให้ถือ
ว่าเป็นคดีผู้บริโภคด้วยเพ่ือมิให้ผลแห่งคดีเกิดความลักลั่นกันและไม่ต้องค านึงว่าจะมีการพิจารณาคดี
ดังกล่าวรวมหรือแยกกับคดีผู้บริโภคตามมาตรา ๓ (๑) หรือ (๒) 
  กรณีมีข้อสังเกตว่า แม้กฎหมายใช้ค าว่า “คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (๑) หรือ 
(๒) ก็ตาม แต่ก็มิได้หมายความว่าจะต้องมีการฟ้องคดีผู้บริโภคตามมาตรา ๓ (๑) หรือ (๒) ก่อน 
เนื่องจากบางครั้งอาจมีความจ าเป็นต้องฟ้องผู้ค้ าประกันหรือผู้รับประกันภัยเป็นคดีก่อนลูกหนี้ชั้นต้น 
ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นคดีที่เกี่ยวพันกัน เพราะมีสาเหตุมาจากข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ
หรือข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับผู้ประกอบการ 
  กลุ่มที่ ๔ คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ 
  อนุมาตรานี้เปิดโอกาสให้กฎหมายที่ออกมาในภายหลังสามารถก าหนดให้น าวิธี
พิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ไปใช้กับคดีอ่ืน นอกจากท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๓ (๑) (๒) และ (๓) และ
ให้ถือว่าคดีเหล่านั้นเป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
  ในกรณีมีปัญหาว่าคดีใดเป็นคดีผู้บริโภคหรือไม่ ให้ประธานศาลอุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัย 
ค าวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกระบวนพิจารณาใดๆที่ได้กระท า
ไปก่อนที่จะมีค าวินิจฉัยนั้น 
 ๓.๒.๓ อ านาจฟ้องในคดีผู้บริโภค 
 บุคคลใดเป็นผู้ที่มีอ านาจน าคดีมาสู่ศาลหรือจะเสนอค าฟ้องต่อศาลได้และเสนอได้เมื่อใด
ต้องบังคับตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ และประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗ เมื่อคดีผู้บริโภคเป็นคดีมีข้อพิพาท จึงเสนอค า
ฟ้องต่อศาลได้เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคลใดตามกฎหมายแพ่งโดย
พิจารณาไปตามลักษณะของคดีผู้บริโภคแต่ละประเภท 
 ๑) บุคคลที่มีอ านาจฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค 
 บุคคลที่มีอ านาจฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีท่ีผู้บริโภคแบ่งออกได้เป็น 
  (๑) บุคคลทั่วไป 
  (๒) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  (๓) สมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง 
  (๔) มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง 
 (๑) บุคคลทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบ่งบุคคลออกเป็น
บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล บุคคลดังกล่าวจึงอาจเป็นโจทก์หรือจ าเลยในคดีผู้บริโภคได้ 
 ถ้าเป็นการฟ้องคดีผู้บริโภคที่เป็นคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจตาม
มาตรา ๓ (๑) บุคคลที่เป็นโจทก์และจ าเลยแต่ละฝ่ายต้องเป็นผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจแต่ใน
ขณะที่ยื่นฟ้องอาจพ้นจากการเป็นผู้ประกอบธุรกิจโดยเลิกกิจการไปแล้วก็ได้ 
 ถ้าผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจถึงแก่ความตายไปแล้ว จะต้องให้ทายาทหรือ
ผู้จัดการมรดกของผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ หรือฟ้องทายาทหรือผู้จัดการของผู้บริโภค
หรือผู้ประกอบธุรกิจเป็นจ าเลย 
 ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจอาจมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิได้เป็นผู้บริโภค
หรือผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์หรือจ าเลยแทนตนได้ ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้เยาว์ผู้แทน
โดยชอบธรรมย่อมมีอ านาจฟ้องคดีแทนหรือต่อสู้คดีแทนผู้เยาว์ได้ 
 (๒) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าวเป็นคณะบุคคลซึ่งไม่มีสถานะเป็นนิติ
บุคคล ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๙ มีอ านาจด าเนินคดีเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นสมควรด้วยตนเอง หรือมีผู้ร้อง
ขอตามมาตรา ๓๙ เนื่องจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่าการด าเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้บริโภคโดยส่วนรวม คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นโจทก์ฟ้องคดีผู้บริโภคแทนผู้บริโภคใน
กรณีดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องได้รับมอบหมายจากผู้บริโภค 
 ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะฟ้องคดีแทนได้ต้องเป็น
ผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ ที่ได้ศึกษาไปในหมวด ๑ 
บททั่วไป บทที่ ๑ ความหมายของ “คดีผู้บริโภค” เป็นต้น 
 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งพนักงาน
อัยการโดยความเห็นชอบของอัยการสูงสุดหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นข้าราชการใน
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ด าเนินคดีแทนตามมาตรา ๓๙ ก็ได้ ตามระเบียบ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 นอกจากนี้คณะกรรมการผู้บริโภคยังมีอ านาจฟ้องคดีผู้บริโภคที่เป็นคดีผู้บริโภค
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ตามพระราชบัญญัติวิธี พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๓ (๒) อันเป็นคดีที่ ฟ้อง
ผู้ประกอบการให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ แทนผู้เสียหายด้วย โดยพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้เสียหาย
ได้โดยให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องและด าเนินคดีแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (๓) สมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง 
 ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ ให้สมาคม
ที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีอ านาจฟ้องคดีผู้บริโภคได้ด้วย และให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยจ ากัด
อ านาจไว้เพียงแต่ว่า ถ้ามีการเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคมาในฟ้อง จะเรียกให้ช าระได้เฉพาะแก่
ผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของสมาคมอยู่ในขณะยื่นฟ้องเท่านั้น โดยจะต้องมีหนังสือมอบหมายให้เรียก
ค่าเสียหายแทนจากผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของสมาคมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ มาตรา ๔๑ 
 สมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองที่จะมีอ านาจฟ้องคดีผู้ บริโภค
แทนผู้บริโภค ซ่ึงเป็นคดีผู้บริโภคตามมาตรา ๓ (๑) ได้ ต้องเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า ซึ่งได้ยื่นค าของตามมาตรา ๔๐ ต่อ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ค ารับรองเพ่ือให้สมาคมนั้นมีสิทธิและอ านาจฟ้องตามมาตรา ๔๑ 
และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ให้ค ารับรองแล้วตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 นอกจากนี้สมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองยังมีอ านาจฟ้องคดี
ผู้บริโภคที่เป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ (๒) อัน
เป็นคดีที่ฟ้องผู้ประกอบการให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ แทนผู้เสียหาย โดยพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมาตรา ๑๐ ให้สมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองมีอ านาจฟ้องคดีเรียก
ค่าเสียหายแทนผู้ เสียหายได้โดยให้น าบทบัญญัติ เกี่ยวกับการฟ้องและด าเนินคดีแทนตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 สมาคมดังกล่าวฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้แต่เฉพาะผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของ
สมาคมอยู่ในขณะยื่นฟ้องเท่านั้น 
 (๔) มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง 
 มูลนิธิที่ได้จดทะเบียนแล้วมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๑๒๒ มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองผู้บริโภคคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มีอ านาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย
แทนผู้เสียหายได้ โดยน าบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับโดย
อนุโลมตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหาบที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๐ ท านองเดียวกับสมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามข้อ ๓) แต่ปรากฏว่า
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ บัญญัติให้สิทธิเฉพาะ
สมาคมเท่านั้นที่อาจยื่นค าขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง มิได้บัญญัติให้สิทธิ์แก่มูลนิธิ
แต่อย่างใด ในขณะนี้จึงไม่มีมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองที่จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภค
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
มาตรา ๑๐ 
 
 ๔. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 เนื่องจากสภาพปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในปัจจุบันนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และ
ยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศเพราะสิ่งเสพติดเป็นบ่อเกิดของปัญหาอ่ืนๆหลายด้าน นับตั้งแต่ตัวผู้
เสพเองซึ่งจะเกิดความทุกข์ ล าบากทั้งกายและใจ และเมื่อหาเงินที่จะน ามาซื้อยาไม่ได้ ผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษก็อาจจะก่ออาชญากรรมหรือกระท าความผิดต่อเนื่อง เช่น ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันเป็นปัญหาเดือดร้อนร าคาญ
และเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ประเทศชาติต้องสูญเสียแรงงานและ
สูญเสียงบประมาณในการปราบปรามและรักษาผู้ติดสิ่งเสพติดเป็นจ านวนมหาศาล 
 ปัจจุบันเรามีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้เป็นหลักอยู่ และได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมหลายครั้งเพ่ือให้เหมาะสมกับปัญหาในปัจจุบัน จนกระทั่งล่าสุดจึงมีพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโ้ทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๔.๑ ความหมายของยาเสพติดให้โทษ 
 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ ได้ให้นิยามค าว่า “ยาเสพติด
ให้โทษ” หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม 
สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพ่ิม
ขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
อย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่
เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ในการ
ผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยา
สามัญประจ าบ้านบางต ารับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ 
 ฉะนั้น ยาเสพติดให้โทษจึงหมายถึงตัวยาเสพติดโดยตรง หรืออย่างอ่ืนที่ไม่ว่าเรียกชื่อ
อย่างไร เช่น จะเรียกว่าเป็นสารเคมี วัตถุใดๆ พืช หรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติด
ให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และหมายความรวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด
ให้โทษด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และทั้งนี้ลักษณะส าคัญของยาเสพติดให้โทษยังอยู่กับฤทธิ์ของยาด้วย กล่าวคือ เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย
แล้ว ย่อมท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพขึ้นเรื่อย มี
การถอนเมื่อขาดยา เป็นต้น 
 ๔.๒ ประเภทของยาเสพติดให้โทษ 
 ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ 
 ๑) ประเภท ๑ ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน เมทแอมเฟ
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ตามีน (ยาบ้า) เอ็กซ์ตาซี และแอลเอสดี 
 ๒) ประเภท ๒ ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน โคเดอีน ฝิ่นยา(ฝิ่นที่
ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งเพ่ือใช้ในทางยา) ฝิ่น(ฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก มูลฝิ่น) 
 ๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นต ารับยา และมียาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๒ ผสมอยู่ด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา เช่นยารักษา
โรคที่มีสิ่งเสพติดประเภท ๒ เป็นส่วนประกอบอยู่ในสูตร เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้ท้องเสีย 
 ๔) ประเภท ๔ สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือ ประเภท ๒ 
เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์, อาเซติลคลอไรด์ 
 ๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดให้โทษที่มิได้อยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เช่น กัญชา  
พืชกระท่อม พืชเห็ดขี้ควาย 
 การแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษข้างต้น เป็นการแบ่งประเภทตามความร้ายแรงของยาเสพ
ติดแต่ละชนิด แต่ละประเภทที่มีผลต่อผู้เสพลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่ร้ายแรงมาก ปานกลางและน้อย  
 ๔.๓ การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะต่างๆ 
 ๑) ความผิดฐานผลิต  
 ในส่วนของความผิดฐานผลิตนั้น มาตรา ๔ ได้นิยาม ผลิต หมายความว่า เพาะ ปลูก 
ท า ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมตลอดถึงการ
แบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วย 
  จากนิยามข้างต้น อาจแยกการผลิตออกได้เป็น ๒ นัย คือ 
  (๑) การผลิตที่เป็นการเพาะ ปลูก ท า ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนสภาพ  
เปลี่ยนรูป สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นการผลิตที่เป็นอันตรายแก่สังคมอย่างร้ายแรง ถือ
เป็นต้นตอหรือแหล่งที่มาของยาเสพติด กฎหมายจึงบัญญัติโทษให้หนักกว่าความผิดฐานอื่นๆ 
  (๒) การผลิตที่เป็นการบรรจุหรือรวมบรรจุ เหตุที่กฎหมายแยกลักษณะการ
ผลิตออกเป็น ๒ นัยนี้ ก็ด้วยเล็งเห็นว่าผู้กระท าความผิดฐานผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ มิใช่
ต้นตอหรือแหล่งที่ผลิตยาเสพติดมาเผยแพร่ หากแต่เป็นผู้กระท าความผิดในเบื้องปลายคือน ายาเสพ
ติดที่ผลิตส าเร็จแล้วมาแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ ซึ่งบางครั้งยาเสพติดที่แบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุนั้นก็มี
จ านวนเล็กน้อย หากกฎหมายจะลงโทษผู้กระท าความผิดฐานผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุให้
เท่ากับผู้ผลิตตามนัยข้อ ๑ ก็ดูจะไม่เป็นธรรม จึงได้ก าหนดโทษที่เบากว่าตามเหตุผลดังกล่าว 
 ๒) ความผิดฐานน าเข้า 
 ลักษณะของการ “น าเข้า” ตามมาตรา ๔  ได้ให้ความหมายว่า น าหรือส่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งก็คือการน าเข้ามาเองหรือการสั่งเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าการสั่งซื้อหรืออะไรก็
ตามแต่อันเป็นผลให้ยาเสพติดให้โทษถูกน าเข้ามาในประเทศไทย 
 ๓) ความผิดฐานส่งออก 
 ค าว่ า”ส่ งออก” ตามมาตรา ๔  ให้ ความหมายว่ า “น าหรือส่ งออกนอก
ราชอาณาจักร” ซึ่งก็คือการน าออกหรือส่งออกนอกประเทศไทยนั่นเอง ปัญหาจึงมีว่า อย่างไรถือว่าได้
ลงมือกระท าความผิดถึงขั้นส่งออกยาเสพติดออกนอกราชอาณาจักรแล้ว ปัญหานี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัย
ไว้ว่า จ าเลยรอเวลาที่จะออกเดินทางไปกับสายการบินพร้อมเฮโรอีนของกลาง ณ ท่าอากาศยาน



๒๐๓ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

กรุงเทพ ก่อนก าหนดเที่ยวบินจะออกนอกราชอาณาจักรประมาณ ๑ ชั่วโมงจ าเลยถูกเจ้าพนักงาน
ตรวจค้นจับกุมขณะอยู่ในพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้ แม้จ าเลยจะยังไม่ทันได้ขึ้น
เครื่องบินอันเป็นยานพาหนะ ก็ถือได้ว่าจ าเลยได้ลงมือที่จะน าเฮโรอีนออกนอกราชอาณาจักรแล้ว หา
ใช่อยู่ในขั้นตระเตรียมการไม่ จ าเลยลงมือกระท าความผิดแล้ว แต่กระท าไปไม่ตลอดเพราะถูก
เจ้าหน้าที่จับกุมเสียก่อน จึงเป็นการพยายามกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐ 
(ฎีกาที ่๑๐๐๖/๒๕๕๓) 

๔) ความผิดฐานจ าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่าย 
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ ได้ให้ความหมายของค า 

ว่า”จ าหน่าย” หมายความว่า ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน  ให้ อันกินความหมายกว้างกว่าการขาย
เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องไปค านึงว่าจ าหน่ายไปแล้วจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ และการ”จ าหน่าย”ใน
ที่นี้หมายถึง การจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกที่มิใช่ผู้ร่วมกระท าความผิดด้วยกัน 

๕) ความผิดฐานมีไว้ในครอบครอง 
ค าว่า”การครอบครอง”ตามหลักกฎหมายแพ่งมีอยู่ว่า จะต้องมีการยึดถือทรัพย์สิน 

ไว้โดยมีเจตนาจะยึดถือเพ่ือตน ผู้นั้นจึงได้ชื่อว่า เป็นผู้มีสิทธิครอบครอง กล่าวคือ จะต้องเป็นการ
ยึดถือทรัพย์สินโดยมีเจตนาที่จะหวงกันไว้เพ่ือตนเองโดอาจมุ่งหมายเพ่ือใช้หรือหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั้นหรือเพ่ือจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ไม่จ าเป็นว่าผู้มีสิทธิครอบครอง
นั้นจะต้องยึดถือไว้ด้วยตนเอง ผู้อื่นอาจเป็นผู้ยึดถือไว้ให้ก็ได้  

การพิจารณาลักษณะของการกระท าความผิดฐานนี้      ต้องพิจารณาจากจ านวน 
ปริมาณยาเสพติดให้โทษที่มีอยู่ในความครอบครองนั้น คือจะต้องมีจ านวนไม่ถึงปริมาณที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ หากมีจ านวนปริมาณยาเสพติดให้โทษเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด อาจเข้าข่ายเป็นการมีไว้
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายซึ่งนั่นจะท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษหนัก
ขึ้น 
 ๖) ความผิดฐานเสพ 
 ค าว่า”เสพ” มาตรา ๔ ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่
ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด อันเป็นการให้ความหมายในวงกว้างซึ่งรวมถึงการฉีด กิน สูด ดม ยาเสพติดเข้า
สู่ร่างกายด้วย 
 โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการแก้ไขให้บุคคล
ซึ่งต้องหาว่าเสพ สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามกฎหมายว่าด้วยการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดได้ด้วย 
 นอกเหนือจากความผิดที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ (ท่ีแก้ไขแล้ว) ยังได้บัญญัติความผิดฐานอ่ืนๆเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษแต่ละประเภท ดังแสดง
ให้เห็นตามตารางฐานความผิด มาตราและโทษตามกฎหมายดังนี้ 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่แก้ไขแล้ว เฉพาะที่ส าคัญ) 

 

ฐานความผิด 
พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โทษตามกฎหมาย 

   ผลิต น าเข้าหรือส่งออก
ซึ่ ง ย า เส พ ติ ด ให้ โท ษ ใน
ประเภท ๑  

มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๕ 
วรรคหนึ่ง 

จ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้ง
แต่ ๑ ล้านบาท ถึง ๕ ล้าน
บาท 

   ผลิต น าเข้าหรือส่งออก
ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 
๑ เพ่ือจ าหน่าย 

มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๕ 
วรรคสอง 

ประหารชีวิต 

   ผลิต น าเข้าหรือส่งออก
ซึ่ ง ย า เส พ ติ ด ให้ โท ษ ใน
ประเภท ๑ โดยการแบ่ ง
บรรจุหรือรวมบรรจุ 

มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๕ 
วรรคสาม 

จ าคุกตั้งแต่ ๔ ปีถึง ๑๕ ปี
หรือปรับตั้งแต่ ๘ หมื่นบาท 
ถึง ๓ แสนบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

  ผลิต น าเข้าหรือส่งออกซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๑ โดยการแบ่งบรรจุหรือ
รวมบรรจุเพ่ือจ าหน่าย 

มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๕ 
วรรคสี่ 

จ าคุกตั้ งแต่  ๔ ปีถึงจ าคุก
ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่  ๔ 
แสนบาทถึง ๕ ล้านบาท 

  จ า ห น่ า ย ห รื อ มี ไ ว้ ใ น
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ 
และมีปริมาณไม่ถึงจ านวนที่
ก าห น ดตามมาตรา ๑ ๕ 
วรรคสาม ต้องรับโทษตาม
มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๕ วรรคสาม, ๖๖ 
วรรคหนึ่ง 

จ าคุกตั้งแต่ ๔ ปีถึง ๑๕ ปี 
หรือปรับตั้งแต่ ๘ หมื่นบาท 
ถึง ๓ แสนบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

ฐานความผิด 
พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โทษตามกฎหมาย 

  จ า ห น่ า ย ห รื อ มี ไ ว้ ใ น
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๑ และมีปริมาณค านวณเป็น
สารบริสุทธิ์ตั้งแต่ปริมาณที่
ก าห น ดตามมาตรา ๑ ๕ 
วรรคสาม แต่ ไม่ เกินยี่สิบ
กรัม 

มาตรา ๑๕ วรรคสาม, ๖๖ 
วรรคสอง 

จ าคุกตั้ งแต่  ๔ ปีถึงจ าคุก
ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ ๔ 
แสนบาทถึง ๕ ล้านบาท 

   จ า ห น่ า ย ห รื อ มี ไ ว้ ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๑ มีปริมาณค านวณเป็นสาร
บริสุทธิ์เกินยี่สิบกรรมขึ้นไป 

มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๖ 
วรรคสาม 

จ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้ง
แต่ ๑ ล้านบาทถึง ๕ ล้าน
บาท หรือประหารชีวิต 

    มี ย าเสพติ ด ให้ โทษ ใน
ประเภท ๑ ไว้ในครอบครอง
ไม่ถึงปริมาณที่ก าหนดตาม
มาตรา ๑๕ วรรคสาม มี
ความผิ ดและมี โทษตาม
มาตรา ๖๗  

มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๗ จ าคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี 
หรือปรับตั้งแต่ ๒ หมื่นบาท
ถึง ๒ แสนบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

ฐานความผิด 
พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โทษตามกฎหมาย 

เสพยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๑ ตามมาตรา ๙๑ 
 
 
 
 ข้อ ๑  ใช้อุบายหลอกลวงขู่
เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้
อ านาจครอบง าผิดคลอง
ธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วย
ประการอ่ืนใดให้ผู้อ่ืนเสพยา
เสพติดให้โทษ 
 
 ข้อ ๒ ถ้าการกระท าตาม
ข้อ ๑ ได้กระท าโดยมีอาวุธ
และหรือร่วมกันตั้งแต่สอง
คนข้ึนไป 
 
  ข้อ ๓ ถ้าการกระท าตาม
ข้อ ๑ หรือข้อ ๒ กระท าต่อ
หญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยังไม่
บรรลุนิติภาวะหรือเพ่ือจูงใจ
ให้ผู้อื่นกระท าผิดอาญาหรือ
เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นในการกระท าความผิด
อาญา 
 
 ข้อ ๔ ถ้าการกระท าตาม
ข้อ ๓ ข้างต้นกระท าโดยใช้
เฮโรอีน 

มาตรา ๖๗, ๙๑ 
 
 
 
 
มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๙๓ วรรคสอง 
 
 
 
 
มาตรา ๙๓ วรรคสาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๙๓ วรรคห้า 

จ าคุกตั้งแต่ ๖ เดือนถึง ๓ ปี
หรือปรับตั้งแต่ ๑ หมื่นบาท
ถึง ๖ หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 
 
จ าคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี 
ปรับตั้งแต่ ๑ แสนบาทถึง ๑ 
ล้านบาท 
 
 
 
 
จ าคุกตั้งแต่ ๒ ปีถึง ๑๕ ปี 
ปรับตั้งแต่ ๒ แสนบาทถึง ๑ 
ล้าน 
 
 
จ าคุกตั้งแต่ ๓ ปีถึงจ าคุก
ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ ๓ 
แสนบาทถึง ๕ ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็น
สองเท่า 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

ฐานความผิด 
พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โทษตามกฎหมาย 

 ข้อ ๕ ถ้าการกระท าตาม
ข้อ ๓ ข้างต้นกระท าโดยใช้
เฮโรอีนและเป็นการกระท า
ต่อหญิงหรือต่อบุคคลซึ่งยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ 
   
 ข้อ 6 ยุยงส่งเสริมให้ผู้ อ่ืน
เสพยาเสพติ ด ให้ โทษ ใน
ประเภท 1  
 
 
 ข้อ ๗ ใช้อุบายหลอกลวงขู่
เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้ายใช้
อ านาจครอบง าผิดคลอง
ธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วย
ประการอ่ืนใดให้ผู้อ่ืนกระท า
ความผิดฐานผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่าย    
 ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษ 

มาตรา ๙๓ วรรคห้า 
 
 
 
 
 
มาตรา ๙๓/๑ 
 
 
 
 
มาตรา ๙๓/๒ 
 

ประหารชีวิต 
 
 
 
 
   
  จ าคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๕ ปี 
หรือปรับตั้งแต่ ๒ หมื่นบาท
ถึง ๑ แสนบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 
   
  ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า
ของโทษที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้ส าหรับความผิดนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

ตารางความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท  ๒ 

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่แก้ไขแล้ว เฉพาะที่ส าคัญ) 
 

ฐานความผิด 
พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โทษตามกฎหมาย 

   ผลิต น าเข้าหรือส่งออก
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๒ 

มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง, ๖๘ 
วรรคหนึ่ง 

จ าคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี
และปรับตั้งแต่ ๑ แสนบาท
ถึง ๑ ล้านบาท 

   ถ้ายาเสพติดที่ผลิต น าเข้า
หรือส่งออกเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น 
หรือโคคาอีน 

มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง, ๖๘ 
วรรคสอง 

จ าคุกตั้งแต่ ๒๐ ปีถึงจ าคุก
ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ ๒ 
ล้านบาทถึง ๕ ล้านบาท 

 มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท ๒ อัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ 

มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง, ๖๙ 
วรรคหนึ่ง 

จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับ
ไม่เกิน ๑ แสนบาทหรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

   จ า ห น่ า ย ห รื อ มี ไ ว้ ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย ซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๒  

มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง, ๖๙ 
วรรคสอง 

จ าคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี 
หรือปรับตั้งแต่ ๒ หมื่นบาท
ถึง ๒ แสนบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

  ถ้ายาเสพติดที่ จ าหน่ าย
หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ
จ าหน่ายนั้นเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น
หรือโคคาอีนและมีปริมาณ
ค านวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 
๑๐๐ กรัม 

มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง, ๖๙ 
วรรคสาม 

 จ าคุกตั้งแต่ ๓ ปีถึง ๒๐ ปี 
หรือปรับตั้งแต่ ๖ หมื่นบาท
ถึง ๔ แสนบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

  แต่ถ้ายาเสพติดที่จ าหน่าย
หรือมีไว้ในครอบครองเพ่ือ
จ าหน่ายนั้นเป็นมอร์ฟีน ฝิ่น
หรือโคคาอีนและมีปริมาณ
ค านวณ เป็ นสารบ ริสุ ท ธิ์
ตั้งแต่ ๑๐๐ กรัมข้ึนไป 

มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง, ๖๙ 
วรรคสาม 

จ าคุกตั้ งแต่  ๕ ปีถึงจ าคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ ๕ 
แสนบาทถึง ๕ ล้านบาท 

ถ้าผู้ ได้รับใบอนุญาตตาม 
มาตรา ๑๗ ฝ่ าฝืน  วรรค
หนึ่ง วรรคสอง หรือวรรค
สามของมาตรา ๖๙ 

มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง, ๖๙ 
วรรคสี่ 

จ าคุกไม่เกิน ๕ ปีและปรับ 
๑ แสนบาท 

 



๒๐๙ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

ฐานความผิด 
พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โทษตามกฎหมาย 

เสพยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๒  

มาตรา ๔, ๕๘, ๙๑ จ าคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๓ 
ปีหรือปรับตั้งแต่ ๑ หมื่น
บาทถึง ๖ หมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

  
 หมายเหตุ : การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ไว้ในครอบครอง ค านวณเป็นสาร
บริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ ๑๐๐ กรัม ขึ้นไป มาตรา ๑๗ วรรคสอง ให้ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
 

ฐานความผิด 
พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โทษตามกฎหมาย 

ข้อ ๑ ใช้กลอบุายหลอกลวง
ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย 
ใช้อ านาจครอบง าผิดคลอง
ธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วย
ประการอ่ืนใดให้ผู้อ่ืนเสพยา
เสพติดให้โทษ 
 
ข้อ ๒ ถ้าการกระท าตามข้อ 
๑ ได้กระท าโดยมีอาวุธ และ
หรือร่วมกันตั้งแต่สองคนข้ึน
ไป 
 
ข้อ ๓ ถ้าการกระท าตามข้อ 
๑ หรือข้อ ๒ กระท าต่อหญิง
หรอืต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุ
นิติภาวะหรือเพ่ือจูงใจให้
ผู้อื่นกระท าผิดอาญาหรือ
เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผู้อื่นในการกระท าความผิด
อาญา 

มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๙๓ วรรคสอง 
 
 
 
 
มาตรา ๙๓ วรรคสาม 
 
 
 
 

จ าคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี 
ปรับตั้งแต่ ๑ แสนบาทถึง ๑ 
ล้านบาท 
 
 
 
 
จ าคุกตั้งแต่ ๒ ปีถึง ๑๕ ปี 
ปรับตั้งแต่ ๒ แสนบาท ถึง 
๑ ล้านบาท 
 
 
จ าคุกตั้งแต่ ๓ ปีถึงจ าคุก
ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ ๓ 
แสนบาทถึง ๕ ล้านบาท 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๑๐ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

ฐานความผิด 
พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โทษตามกฎหมาย 

ข้อ ๔ ถ้าการกระท าตามข้อ 
๓  ข้ า งต้ น กระท า โดย ใช้
มอร์ฟีนหรือโคคาอีน 
 
ข้อ ๕ ถ้าการกระท าตามข้อ 
๓  ข้ า งต้ น กระท า โดย ใช้
มอร์ฟีนหรือโคคาอีนและ
เป็นการกระท าต่อหญิงหรือ
ต่อบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 
 
ข้อ ๖ ยุยงส่งเสริมให้ผู้ อ่ืน
เสพยาเสพติ ด ให้ โทษ ใน
ประเภท ๒ 
 
 
ข้อ ๗ ใช้กลอุบายหลอกลวง 
ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย  
ใช้อ านาจครอบง าผิดคลอง
ธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วย
ประการอ่ืนใดให้ผู้อ่ืนกระท า
ความผิดฐานผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่าย        
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษ 

มาตรา ๙๓ วรรคสี่ 
 
 
 
มาตรา ๙๓ วรรคสี่ 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๙๓/๑ 
 
 
 
 
มาตรา ๙๓/๒ 

ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็น
เพ่ิมข้ึนอกีก่ึงหนึ่ง 
 
 
จ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้ง
แต่ ๑ ล้านบาทถึง ๕ ล้าน
บาท 
 
 
 
 
จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปีถึ ง ๕  ปี 
หรือปรับตั้งแต่ ๒ หมื่นบาท
ถึง ๑ แสนบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 
 
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า
ของโทษที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้ส าหรับความผิดนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ 

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่แก้ไขแล้ว เฉพาะที่ส าคัญ) 
 

ฐานความผิด 
พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โทษตามกฎหมาย 

  ผลิต หรือน าเข้ายาเสพติด
ให้ โทษในประเภท ๓ อัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ 

มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง, ๗๐ จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปีถึ ง ๓  ปี
และปรับตั้งแต่ ๑ แสนบาท
ถึง ๓ แสนบาท 

  จ า ห น่ า ย  มี ไ ว้ ใ น
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ าย 
หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๓ อันเป็นการฝ่า
ฝืนมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ ง
โดยมีจ านวนยาเสพติดไม่
เกินที่ก าหนดมาตรา  ๒๐ 
วรรคสี่ 

มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง, ๗๑ 
วรรคหนึ่ง 

จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ
ไม่เกิน ๒ หมื่นบาทหรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

  จ า ห น่ า ย  มี ไ ว้ ใ น
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ าย 
หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้
โท ษ ใน ป ระ เภ ท  ๓  เกิ น
จ านวนตามมาตรา  ๒๐ 
วรรคสี่ 

มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง, ๗๑ 
วรรคสอง 

จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี และปรับ
ไม่เกิน ๒ แสนบาท 

  น าเข้า หรือส่งออกยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท ๓ อัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๒  

มาตรา ๒๒, ๗๒  จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี และ ปรับ
ไม่เกิน ๑ แสนบาท 

 
 หมายเหตุ: การมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ เกินจ านวนที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดฯ ตามมาตรา ๒๐ วรรคสี่ ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

ตารางความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่แก้ไขแล้ว เฉพาะที่ส าคัญ) 

 
ฐานความผิด พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โทษตามกฎหมาย 

  ผ ลิ ต  น า เข้ า  ส่ ง อ อ ก 
จ า ห น่ า ย ห รื อ มี ไ ว้ ใ น
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๔ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 
๒๖ 

มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง, ๗๓ 
วรรคหนึ่ง 

จ าคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี 
และปรับตั้งแต่ ๒ หมื่นบาท
ถึง ๒ แสนบาท 

  ผ ลิ ต  น า เข้ า  ส่ ง อ อ ก 
จ า ห น่ า ย  ห รื อ มี ไ ว้ ใ น
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๔ และยาเสพติดนั้นมีตั้งแต่ 
๑๐ กิโลกรัมข้ึนไป 

มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง, ๗๓ 
วรรคสอง 

จ าคุก ๑ ปีถึง ๑๕ ปีและ
ปรับ ๑ แสนบาท ถึง ๑ ล้าน 
๕ แสนบาท 

  มีไว้ในครอบครอง ซ่ึงยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๔ 
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ 

มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง, ๗๔ จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับ
ไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

 
                หมายเหตุ : การมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๔ ไว้ในครอบครองมีปริมาณตั้งแต่ ๑๐ 
กิโลกรัมข้ึนไป มาตรา ๒๖ วรรคสอง ให้ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 
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ตารางความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่แก้ไขแล้ว เฉพาะที่ส าคัญ) 

 
ฐานความผิด พระราชบัญญัติยาเสพติด

ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โทษตามกฎหมาย 

  ผลิต น าเข้าหรือส่งออกซึ่ง
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 
๕  
 
ถ้ายาเสพติดที่ผลิต น าเข้า
หรือส่งออกเป็นพืชกระท่อม 

มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง, ๗๕ 
วรรคหนึ่ง 
 
 
มาตรา ๗๕ วรรคสอง 

จ าคุกตั้งแต่ ๒ ปีถึง ๑๕ ปี 
และปรับตั้งแต่ ๒ แสนบาท 
ถึง ๑ ล้าน ๕ แสนบาท  
 
จ าคุกไม่เกิน ๒ ปีและปรับ
ไม่เกิน ๒ แสนบาท 

  มีไว้ในครอบครองซึ่งกัญชา
หรอืยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๕  
 
  ถ้ายาเสพติดท่ีมีไว้
ครอบครองเป็นพืชกระท่อม 

มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง, ๗๖ 
วรรคหนึ่ง 
 
 
มาตรา ๗๖ วรรคสอง 

จ าคุกไม่เกิน ๕ ปีหรืปรับไม่
เกิน ๑ แสนบาทหรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 
 
จ าคุกไม่เกิน ๑ ปีหนึ่งปรับ
ไม่เกิน ๒ หมื่นบาทหรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

จ าหน่ายหรือมีไว้ครอบครอง
เพ่ือจ าหน่ายกัญชาหรือยา
เสพติดให้โทษในประเภท ๕ 
จ านวน ยาเสพติดไม่ถึง ๑๐ 
กิโลกรัม 
 
  กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามี
จ านวนยาเสพติดตั้งแต่ ๑๐ 
กิโลกรัมข้ึนไป 

มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง, ๗๖/
๑ วรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
มาตรา ๗๖/๑  วรรคสอง 

จ าคุกตั้งแต่ ๒ ปีถึง ๑๐ ปี 
หรือปรับตั้งแต่ ๔ หมื่นบาท
ถึง ๒ แสนบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 
 
 
จ าคุกตั้งแต่ ๒ ปีถึง ๑๕ ปี
และปรับตั้งแต่ ๒ แสนบาท 
ถึง ๑ ล้าน ๕ แสนบาท 

  เสพกัญชาหรือยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ ตาม
มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง 
 
  ถ้ายาเสพติดที่เสพเป็นพืช
กระท่อม 

มาตรา ๕๗, ๙๒ วรรคหนึ่ง 
 
 
 
มาตรา ๙๒ วรรคสอง 

จ าคุกไม่เกิน ๑ ปีหรือปรับ
ไม่เกิน ๒ หมื่นบาทหรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 
 
จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน ๒ พันบาท 
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 สรุป  
            พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก ก าหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่ยานพาหนะในถนน ซึ่งผู้ขับขี่
ยานพาหนะทุกคนต้องรู้และปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมาย จราจรอย่างเคร่งครัดและผู้
เดินเท้าก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรของคนเดินเท้า 
 ตามพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง 
              ๑. บทนิยามความหมายตามมาตรา ๔ เช่น ค าว่า “การจราจร” หมายความว่า การใช้
ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ หรือ“ทางเดินรถ” หมายความว่า พ้ืนที่ที่
ท าไว้ส าหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้หรือเหนือพ้ืนดิน  หรือ “รถ” หมายความว่า 
ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง หรือ “รถยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่
สามล้อและเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้าหรือพลังงานอ่ืน ยกเว้นรถที่เดินบนราง  หรือ 
“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอ่ืน และมี
ล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพ่ิมอีกไม่เกินหนึ่งล้อ เป็นต้น 
              ๒. เนื้อหาของพระราชบัญญัติ เช่น 
         ๒.๑ การใช้รถ ได้แบ่งเป็น ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณ
ของรถ และการบรรทุก 
  ๒.๒ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจร
และเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ 
  ๒.๓ การใช้ทางเดินรถ คือ การขับรถ การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า การออกรถ การ
เลี้ยวรถและการกลับรถ และการหยุดรถและจอดรถ 
  ๒.๔ ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยความเร็วตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ 
  ๒.๕ การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน วิธีปฏิบัติเมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทาง
ร่วมทางแยกจะต้องให้รถทางไหนผ่านไปก่อน 
  ๒.๖ อุบัติเหตุ ผู้ขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือผู้ควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตาม 
ต้องหยุดรถหรือสัตว์ และให้ความช่วยเหลือตามสมควรและพร้อมแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีใกล้เคียง 
  ๒.๗ คนเดินเท้า ก าหนดให้คนเดินเท้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
              ๓. โทษตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งได้ก าหนดโทษปรับ ข้อหาหรือฐานความผิดไว้ เช่น ขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือ ขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่
เกิน ๕๐๐ บาท เป็นต้น 
 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 การจัดท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นการ
ท าประกันภัยภาคบังคับ ผู้ที่ครอบครองรถตามกฎหมายฉบับนี้จะต้องท าประกันภัยทุกคัน หากฝ่าฝืน
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จะมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 การคุ้มครองบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยที่เกิดจากรถโดย
จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บตามที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท เสียชีวิตจะได้รับค่าปลงศพ
และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการจัดการศพ ๓๕,๐๐๐๐ บาท และถ้ามีค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตจะ
ได้รับ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และค่าปลงศพ ๓๕,๐๐๐ บาท 
 กรณีผู้ประสบภัยไม่ใช่เป็นผู้กระท าความผิดบริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายเพ่ิม ในกรณี
บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จะได้รับเป็นค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามความเป็นจริงไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน 
กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายเต็มตามจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุด 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเต็มตามจ านวนเงินคุ้มครองสูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ต่อหนึ่งคน และกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชย
รายวัน วันละ  ๒๐๐ บาท จ านวนรวมกันไม่เกิน ๒๐ วัน  
 กรณีผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิดเอง หรือไม่มีผู้ใดรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่
ที่ประสบภัย ดังนี้ ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น กล่าวคื อ 
หากบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือเสียชีวิตจะได้รับค่าปลงศพจ านวน 
๓๕,๐๐๐ บาท หรือเสียชีวิตภายหลังรักษาพยาบาลจะรับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน   ๕๐,๐๐๐ บาท 
 กรณีรถไม่ได้จัดท าประกันภัยตามกฎหมาย หรือไม่อาจทราบได้ว่าความเสียหายเกิดจากรถ
คันได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุแล้วหลบหนี หรือรถที่ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายตามมาตรา ๘  
ผู้ประสบภัยสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากองทุนเงินทดแทน ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่มี
ความเสียหายเกิดขึ้น 
  
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของผู้คนในทุกๆสังคม 
โดยจะเกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าและบริการ ซึ่งการใช้สินค้าหรือบริการ จ าเป็นต้องมีคุณภาพอย่าง
ถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตได้โฆษณาเอาไว้ หากผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนหรือความ
เสียหายจากการใช้สินค้าและบริการ รัฐในฐานะเป็นผู้คุ้มครองดูแลผู้บริโภคจึงมีหน้าที่เข้ามาคุ้มครอง
และแก้ปัญหาเหล่านั้น โดยเมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบ
ธุรกิจเนื่องจากการใช้สินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยผู้บริโภค
สามารถร้องทุกข์ได้ต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
๒๕๒๒ เป็นกฎหมายที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการด าเนินคดีแทนผู้บริโภค 
เพ่ือฟ้องเรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิจากการใช้สินค้าและการรับ
บริการ โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการด าเนินคดีแต่อย่างใด อีกทั้งตามพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดวิธีพิจารณาคดีขึ้นเป็นพิเศษส าหรับคดีผู้บริโภค โดย
ไม่ได้มีการจัดตั้งศาลขึ้นใหม่เพ่ือพิจารณาคดีผู้บริโภคโดยเฉพาะ แต่ให้อยู่ในอ านาจของศาลที่พิจารณา
พิพากษาคดีแพ่งทั่วไป  
 



๒๑๖ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเสพติดได้แผ่ขยายวงกว้างไปทั่วทุกหนทุกแห่งแพร่กระจายอย่าง
รวดเร็วราวเกิดโรคระบาด มีการคิดค้นตัวยาแปลกๆออกมาขายกันเกร่อ ก่อให้เกิดปัญหาที่ ส่งผล
กระทบต่อสังคมทุกด้านโดยเฉพาะสังคมครอบครัว มีข่าวการจับกุม การปราบปราม ข่าวเภทภัยของ
ยาเสพติดให้เห็นตามสื่อต่างๆ แต่เหตุใดยิ่งปราบก็ยิ่งมีมากข้ึน ทวีความรุนแรงขึ้นทุกที จึงควรได้ศึกษา
บทก าหนดโทษของกฎหมายยาเสพติด ซึ่งกฎหมายยาเสพติดที่ได้มีการแก้ไขล่าสุดคือ พระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2545 ก็ได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัญหา โดยแก้ไขโทษในความผิด
เกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง มีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย และจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ
จ านวนเล็กน้อย ให้มีโทษขั้นสูงลดลงเพ่ือให้บุคคลซึ่งต้องหาว่าเสพเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และยังเพ่ิมมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษโดยให้มีการค้นโดยไม่ต้องมีหมาย
ค้น การให้อ านาจสั่งตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลใดมียาเสพติดให้โทษอยู่ในร่างกายหรือไม่ เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ ๗ 
 

 
๑. นักศึกษาจงอธิบายเหตุผลของการประกาศใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
๒. จงอธิบายวิธีปฏิบัติในการออกรถ เลี้ยวรถและกลับรถต้องท าประการใดบ้าง  
๓. จงอธิบายวิธีปฏิบัติในการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียนต้องท าประการใดบ้าง  
๔. กรณีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากรถ ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าเสียหายเบื้ องต้นประการใดบ้าง 

อธิบาย  
๕. กรณีที่รถไม่ได้ท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ผู้เสียหายจะได้รับค่าเสียหายประการใดบ้าง อธิบาย  
๖. เอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียมเพ่ือยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นผ่านโรงพยาบาลเมื่อความ

เสียหายเกิดขึ้นแกผู้ประสบภัย  
๗. ผู้บริโภคควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพ่ือให้ได้รับสิทธิในการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภคโดยสมบูรณ์  
๘. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ก าหนดให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคกี่ลักษณะ 

อะไรบ้าง  
๙. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ แบ่งยาเสพติดออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง ? 
๑๐. หากนาย ก.กระท าความผิด ฐานผลิตเฮโรอีนเพ่ือจ าหน่าย กฎหมายก าหนดโทษส าหรับ

ความผิดฐานนี้ไว้อย่างไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑๘ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

เอกสารอ้างอิงท้ายบทท่ี ๗ 
 

 
ประทีป  อ่าววิจิตรกุล, การด าเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับ Concise.  

กรุงเทพฯ : เอเซียคิท  แพ๊คพริ้นท์, ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ไพโรจน์  อาจรักษา, ค าอธิบาย  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  ฉบับชาวบ้าน.  กรุงเทพมหานคร :  

วิญญูชน, ๒๕๔๓ 
ไพโรจน์  อาจรักษา, เคล็ด(ไม่)ลับ ในการใช้สิทธิฟ้องคดีผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร :  

นิติธรรม, ๒๕๕๑ 
วรวิทย์  ฤทธิทัศ, คดียาเสพติดให้โทษ  เฮโรอีน  ยาบ้า  กัญชา  คดีวัตถุออกฤทธิ์.  พิมพ์ครั้งที่ ๓.  

กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๕ 
 
 

 
 



๒๑๙ 

 

บรรณานุกรม 
 
 
เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์. ค าอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการด าเนินคดีในขั้นตอน

ก่อนการพิจารณา. กรุงเทพมหานคร : จิรรัชการพิมพ์, ๒๕๕๑ 
เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์. ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐(แก้ไชเพ่ิมเติม).  
          กรุงเทพมหานคร : พลสยามพริ้นติ้ง(ประเทศไทย), ๒๕๕๑ 
โกเมศ  ขวัญเมือง และสิทธิกร ศักดิ์แสง. การศึกษาแนวใหม่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. 

กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๙ 
คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม,  

๒๕๔๐ 
คณิต  ณ นคร. กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๔ 
คนึง  ฤาไชย.  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม ๑.  พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร  

: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘ 
จรรยา  สิงห์สงบ.  กฎหมายว่าด้วยสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๐ 
จิตติ  ติงศภัทิย์.  กฎหมายอาญา ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร : เนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๒๕ 
จุฑามาศ  นิศารัตน์.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. 
 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘ 
เจริญชัย  อัศวพิริยอนันต์. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๓–๔. พิมพ์ครั้งที่ ๑. 
 กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์บานานา สวีท, ๒๕๕๕ 
ณรงค์  ใจหาญ. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร  
 : วิญญูชน, ๒๕๕๐ 
ณรงค์  ใจหาญ. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร  
 : วิญญูชน, ๒๕๕๐ 
ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. ค าอธิบายกฎหมายนิติกรรมและสัญญา. กรุงเทพมหานคร 

: สูตรไพศาล , ๒๕๕๑ 
ดิเรก  ควรสมาคม. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 
 ๒๕๕๐ 
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, กรุงเทพมหานคร  

: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕  
บัญญัติ  สุชีวะ. ค าอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิประมาณ ชันซื่อ, ๒๕๔๐ 
ประทีป  อ่าววิจิตรกุล, การด าเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับ Concise. 

กรุงเทพมหานคร : เอเซียคิท แพ๊คพริ้นท์, ๒๕๕๑ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



๒๒๐ 

 

ประมวลกฎหมายอาญา 
ประสพสุข บุญเดช. หลักกฎหมายครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๐ 
ประสิทธิ์ จงวิชิต. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งและ 

ลาภมิควรได้. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙ 
ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย.  พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร  

: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙ 
ปริญญา  จิตรการนทีกิจ. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน,  

๒๕๔๙ 
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๓ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ 
พวงผกา  บุญโสภาคย์ และประสาน บุญโสภาคย์. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและ 

สัญญา.พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘ 
ไพจิตร บุญญพันธ์. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. 

กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, ๒๕๕๑ 
ไพโรจน์  กัมพูสิริ. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕  ครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ ๖.   
          กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง. ๒๕๕๑ 
ไพโรจน์  วายุภาพ. ค าอธิบายระบบศาล และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐.   

กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๖ 
ไพโรจน์  อาจรักษา, ค าอธิบาย  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  ฉบับชาวบ้าน.  กรุงเทพมหานคร  

: วิญญูชน, ๒๕๔๓ 
ไพโรจน์  อาจรักษา, เคล็ด(ไม่)ลับ ในการใช้สิทธิฟ้องคดีผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร  

: นิติธรรม, ๒๕๕๑ 
มานิต จุมปา(บรรณาธิการ). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร 

: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙ 
ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล, เอกสารประกอบการสอน รายวิชากฎหมายกับชีวิตและสังคม.  

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
รวินท์  ลีละพัฒนะ. ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับกฎหมาย.พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๖                            
รัศฎา  เอกบุตร. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕  ว่าด้วยครอบครัว. 

พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๐ 
วรรณชัย บุญบ ารุง. หลักและทฤษฎีกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร  

: วิญญูชน, ๒๕๕๔  
 



๒๒๑ 

 

วรวิทย์  ฤทธิทัศ, คดียาเสพติดให้โทษ เฮโรอีน ยาบ้า กัญชา คดีวัตถุออกฤทธิ์. พิมพ์ครั้งที่ ๓.  
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๔๕ 

วารี  นาสกุล. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร 
: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘ 

วิณัฏฐา วุ้นศิริ และฐิติพร ลิ้มแหลมทอง. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร  
: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙ 

วิณัฏฐา แสงสุข. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง,  
          ๒๕๔๗ 
วิณัฎฐา แสงสุขและฐิติพร ลิ้มแหลมทอง. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร  

: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๙ 
วินัย  ล้ าเลิศ. กฎหมายอาญา ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖ 
ศนันท์กรณ์ (จ าปี)  โสตถิพันธุ์. ค าอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และ 

ลาภมิควรได้. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, ๒๕๕๐ 
ศนันท์กรณ์(จ าปี) โสตถิพันธุ์. ค าอธิบายนิติกรรม-สัญญา. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพมหานคร 

: วิญญูชน, ๒๕๕๑ 
ศักดิ์  สนองชาติ.  ค าอธิบายย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ละเมิดและความรับผิด 

ทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙.  
กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณาการ, ๒๕๕๑ 

สมยศ  เชื้อไทย. ค าอธิบายกฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไป. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน,  
๒๕๕๑ 

สราวุธ  ปิติยาศักดิ์. ค าอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม. ๒๕๕๑ 
สหัส  สิงหวิริยะ.  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว.    

กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, ๒๕๕๑ 
สุภาพ สารพิมพ์. ค าบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๕ 
สุษม ศุภนิตย์. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ละเมิด. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร  

: นิติบรรณาการ, ๒๕๕๐ 
อัมพร  ณ ตะก่ัวทุ่ง. ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ ว่าด้วย มรดก. 

กรุงเทพมหานคร :  นิติบรรณการ, ๒๕๕๐  
         เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแพ่ง ๑ หน่วยที่ ๑-๘. พิมพ์ครั้งที่ ๑๙. กรุงเทพมหานคร 

: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐ 
         เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน หน่วยที่ ๑ – ๘. พิมพ์ครั้งที่ ๕. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐ 
         เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายอาญา ๑ : ภาคบทบัญญัติทั่วไป หน่วยที่ ๓.   
         กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖ 

 



๒๒๒ 

 

คณะผู้จัดท า 
 

  
 ว่าท่ี ร.ต. พิทยา  มณีรัตน์ 
 วุฒิการศึกษา   นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
                  นิติศาสตรบัณฑิต 
 ต าแหน่ง        รองคณบดีส านักวิชากฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 อาจารย์สุรชัย  อุฬารวงศ์ 
 วุฒิการศึกษา    นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
    นิติศาสตรบัณฑิต 
 ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าส านักวิชากฎหมาย 
   
 
 
 
 
 
 อาจารย์พชรวรรณ  ข าตุ้ม 
 วุฒิการศึกษา    นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
    เนติบัณฑิตไทย 
    นิติศาสตรบัณฑิต 
 ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าส านักวิชากฎหมาย 
     
 

 

 


